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Tárgy: A Dietmar Bieber, német állampolgár által benyújtott 0978/2005. számú 
petíció a gázüzemű berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről szóló 90/396/EGK irányelv Németország általi állítólagos be 
nem tartásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója állítja, hogy Németországban nem tartják be a gázüzemű berendezésekre 
vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 90/396/EGK tanácsi irányelvet, és idézi 
különösen az irányelv arra vonatkozó rendelkezéseit, hogy a tagállamok nem tilthatják, 
korlátozhatják vagy akadályozhatják olyan fűtőberendezések forgalomba hozatalát és üzembe 
helyezését, amelyek eleget tesznek az irányelv alapvető követelményeinek. Ezen túlmenően 
az irányelv alapján a tagállamok nem tilthatják, korlátozhatják vagy akadályozhatják az olyan 
berendezések forgalomba hozatalát, amelyeket elláttak EK-típusjóváhagyási jellel és adott 
esetben megfelelőségi nyilatkozattal. Mivel a petíció benyújtójának gázkályháját ellátták EK-
típusjóváhagyási jellel, álláspontja szerint nem köteles azt alávetni az illetékes hatóság által 
megkövetelt, költséges kéményseprői vizsgálatnak. Ezért arra kéri az Európai Parlamentet, 
hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel, hivatkozással a Bíróság C-103/01. sz. ügyben (Bizottság 
kontra Németország) hozott ítéletére, ami – álláspontja szerint – erre az ügyre is vonatkozik.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. március 13. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2006. augusztus 30.
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1. A gázüzemű berendezésekről szóló 90/396/EGK irányelv 4. cikke előírja, hogy a 
tagállamok nem akadályozhatják olyan berendezések forgalomba hozatalát és üzembe 
helyezését, amelyeket elláttak a CE-jelöléssel és annak eleget tesznek. A tagállamok nem 
állapíthatnak meg további kötelezettséget az irányelvben szereplő szempontokra.

Megjegyzendő, hogy az irányelv elvben magára a berendezésre, és nem a füstgázt 
elvezető készülékre vonatkozik. Kizárólag abban az esetben vonatkozik az irányelvnek (és 
valószínűleg más alkalmazandó irányelveknek) való megfelelést igazoló CE-jelölés mind 
a berendezésre, mind a füstgázt elvezető készülékre, ha azokat együtt hozzák forgalomba.

A tagállamok az irányelv alkalmazási körébe tartozó szempontokhoz kapcsolódó indokkal 
nem tilthatják meg a gázüzemű berendezések üzembe helyezését. Ha a gázüzemű 
berendezéseket a füstgázelvezető készülékkel együtt hozzák forgalomba, az elv az egész 
rendszerre (füstgázelvezető készülékkel felszerelt berendezés) vonatkozik.

Ez nem zárja ki azt, hogy esetleg nemzeti rendelkezések vonatkozzanak az irányelv vagy 
általánosabban véve a közösségi jog alkalmazási körébe nem tartozó szempontokra, mint 
amilyenek például a beszerelésre vonatkozó rendelkezések. Ezek a rendelkezések azonban 
nem befolyásolhatják a berendezés kialakítását.

2. A Bizottság meg fogja vizsgálni a németországi helyzetet annak megállapítása érdekében, 
hogy valóban a 90/396/EGK irányelv nem megfelelő végrehajtásáról van-e szó. Ennek 
érdekében a Bizottság szolgálatai örömmel vennének minden további tájékoztatást a 
petíció benyújtójától, melyek bizonyítanák a fenti nem megfelelő végrehajtást. Különösen 
örömmel vennék, ha megkaphatnák a petíció benyújtója által említett bírósági ítéleteket.

3. A rendelkezésre álló információ alapján a Bizottság szolgálatai ebben a szakaszban nem 
tudnak állást foglalni a petíció benyújtójának konkrét berendezéséről. Ahhoz, hogy ezt 
megtehessék, a Bizottságnak esetleg közölnie kell a német hatóságokkal a szóban forgó 
ügy pontos elemeit. Ennek megtételéhez a petíció benyújtójának kifejezett engedélyére 
van szükség.

A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet az ügy alakulásáról.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. március 23.

A Bizottság szolgálatai részletesen megvizsgálták a petíció benyújtója által rendelkezésre 
bocsátott kiegészítő dokumentumokat, bár azokban további lényegi információ nem szerepelt. 
A rendelkezésre álló információk alapján arra a következtetésre jutottak, hogy egyetlen részlet 
sem utal az EK-jog német hatóságok általi megsértésére.

A Bizottság azonban a következő észrevételeket kívánja tenni:

A gázüzemű berendezésekről szóló 90/396/EGK irányelv és az építési termékekről szóló 
89/106/EGK irányelv meghatározott termékekre vonatkoznak, és a hatályuk alá tartozó 
termékek forgalomba hozatalára és üzembe helyezésére vonatkozó műszaki és jogi 
követelményeket harmonizálják.
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A petíció benyújtója által említett tanúsítvány nem a fűtőberendezés/füstgázt elvezető 
készülék megfelelőségével kapcsolatos (amelyekre az alkalmazandó irányelveknek való 
megfelelést igazoló EK-jelölés vonatkozik), hanem inkább a fűtőberendezés megfelelő 
üzembe helyezésével és a füstgázt elvezető készülékhez történt megfelelő csatlakoztatásával. 
Célja különösen annak tanúsítása, hogy a füstgázt elvezető készülék a fűtőberendezéshez 
történő csatlakoztatását követően kielégítő állapotban van, és alkalmas azzal a 
fűtőberendezéssel történő üzemeltetésre, amelyhez csatlakoztatták.

Az EK-Szerződésben megállapított elvek, és különösen az áruk szabad mozgásának 
tiszteletben tartásával a tagállamoknak jogukban áll, hogy megkülönböztetéstől mentes és 
arányos módon biztosítsák a gázkészülékek megfelelő és helyes üzembe helyezését, és ezáltal 
– rendes és előre látható használati körülmények mellett – a személyek egészségének és 
biztonságának védelmét.

5. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. november 20.

A legutóbbi dokumentumoknak a petíció benyújtójától való beérkezése után a Bizottság 
szolgálatai megjegyzik, hogy a petíció benyújtója a petíció lezárására vonatkozó határozat 
meghozatala óta új információs elemeket nem terjesztett be.

A petíció benyújtójának fűtési rendszerére vonatkozó jogi helyzet összefoglalásaként a 
következőket jegyezhetjük meg: 

A petíció benyújtója azt állítja, hogy 1997-ben beszerelt fűtési rendszerét ilyenként 
(füstgázelvezető készülékkel felszerelten) hozták forgalomba, ennélfogva a teljes fűtési 
rendszerre vonatkozik a gázüzemű berendezésekről szóló 90/396/EGK irányelv szerinti CE-
jelölés, egyébként a rendszer nem lenne üzemképes/működőképes. Ezért úgy véli, hogy nem 
egyeztethető össze a közösségi joggal, és különösen a gázüzemű berendezésekről szóló 
90/396/EGK irányelvvel az észak-rajna-vesztfáliai építési szabályzat (BauO NRW) 43. 
szakasza (7) bekezdésének azon követelménye, miszerint a helyi kéményseprőnek kell 
tanúsítania azt, hogy a füstgázelvezető teljesen működőképes állapotú és alkalmas a szóban 
forgó fűtőberendezéshez, mivel további követelményeket ír elő az irányelvnek megfelelő 
gázüzemű berendezések forgalomba hozatalára.

Az észak-rajna-vesztfáliai építési szabályzat (BauO NRW) 43. szakaszának (1) bekezdése 
szerint a fűtőberendezéseknek és a füstgázt elvezető készülékeknek – úgy mint kéményeknek, 
gázelvezető csatornáknak és kapcsolódó elemeknek (fűtési rendszereknek), a rögzített 
tüzelőberendezések füstgázt elvezető rendszereinek, tartályaiknak, valamint az éghető 
gázokhoz és folyadékokhoz szolgáló típusoknak – biztonságosnak és tűzállónak kell lenniük, 
és nem okozhatnak más kockázatokat és elfogadhatatlan terheket. Megfelelő 
hangszigeteléssel kell rendelkezniük a más helyiségeket érő zaj ellen. A füstgázt elvezető 
berendezések megbízható tisztításának egyszerűnek kell lennie.

Ugyanezen építési szabályzat 43. cikkének (7) bekezdése előírja, hogy a tulajdonosnak 
kémény, fűtőberendezés-kémények csatlakozása vagy gázelvezető vezeték létesítésekor vagy 
módosításakor be kell szereznie az azt igazoló tanúsítványt, hogy a kémény vagy füstgázt 
elvezető berendezés működőképessége megfelelő és alkalmas a csatlakoztatott 
fűtőberendezéssel történő üzemeltetésre. A tanúsítvány kiadása előtt építés közben ellenőrzik 
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a kémények alapkialakítását is. Ha a kerületi vezető kéményseprő rendellenességet tár fel, 
erről értesítenie kell az építésfelügyeleti hatóságot.

Amint azt a petíció benyújtója és az általa a petíció intézése során beterjesztett iratok is 
megerősítették, az építési hatóságok megerősítették, hogy a szóban forgó tanúsítvány nem 
szükséges a teljes egészében CE-jelöléssel ellátott, füstgázt elvezető berendezéssel rendelkező 
fűtőberendezések esetében (BauO NRW 43.7. sz. közigazgatási renelet). 

A petíció benyújtója által benyújtott összes irat és adat alapos vizsgálatát követően a Bizottság 
a következőket jegyzi meg:

Noha műszaki szempontból helytálló a petíció benyújtója részéről annak megerősítése, hogy 
„a Veritherm fűtőberendezés csak egybeépített egységként működőképes”, ez nem bír 
jelentőséggel azon kérdés megválaszolásakor, hogy a 90/396/EGK irányelv szerinti CE-
jelölés csak a fűtőberendezésre vagy pedig a füstgázt elvezető berendezésre is vonatkozik-e, 
másként megfogalmazva: hogy a fűtőberendezést önmagában vagy a füstgázt elvezető 
berendezéssel együtt teljes rendszerként hozták-e forgalomba. 

A 90/396/EGK irányelv hatálya az irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
berendezésekre terjed ki. Az irányelv hatálya nem terjed ki a füstgázt elvezető berendezésekre 
(az égéshez szükséges levegő bevezetésére és az égéstermék elvezetésére szolgáló 
csővezetékre). Ezek azonban lehetnek a „gázüzemű berendezések” alkatrészei. Ilyen esetben a 
90/396/EGK irányelv szerinti megfelelésértékelési eljárások célja annak biztosítása, hogy a 
„rendszer” feleljen meg az irányelv hatálya alá tartozó követelményeknek és szempontoknak.

A 90/396/EGK irányelv szerinti CE-jelölés azt tanúsítja, hogy a berendezés megfelel az 
irányelv rendelkezéseinek, tervezése és kialakítása pedig lehetővé teszi a biztonságos 
üzemelést, és rendeltetésszerű használat esetén nem jelent veszélyt a biztonságos gázhasználat 
vonatkozásában.

Nem szükséges azonban, hogy a berendezés már a forgalomba hozatalkor használatra kész 
állapotú legyen. Előfordulhat, hogy a pl. a gázellátó vagy a villamosenergia-hálózatra való 
csatlakoztatásához további csatlakoztató berendezések szükségesek; illetve az is, hogy 
füstgázt elvezető berendezéshez kell azt csatlakoztatni, amennyiben ez nincs eleve beépítve a 
berendezésbe. Ilyenkor a 90/396/EGK irányelv szerinti CE-jelölés nem terjed ki a további 
alkotórészekre, melyek természetesen szükségesek a berendezés telepítéséhez és 
üzemeltetéséhez. A szerelési útmutatónak azonban egyértelműen és részletesen meg kell 
határoznia a biztonságos telepítés érdekében elvégzendő lépéseket, illetve a további 
csatlakoztató berendezéseket vagy a füstgázelvezető készülék típusát, melyhez a berendezést 
csatlakoztatni kell.

Ezen túlmenően és egyidejűleg más irányelvek is érvényesülhetnek más vonatkozások 
tekintetében.

A petíció benyújtójának fűtőberendezése tekintetében a Bizottság szolgálatai azt a 
következtetést vonták le, hogy petíció benyújtója által használt egyedi berendezést nem teljes 
rendszerként hozták forgalomba. A rendelkezésre álló információk alapján azt a 
következtetést lehet levonni, hogy a fűtőberendezést a füstgázt elvezető készülékhez 
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csatlakoztatandó füstelszívó berendezéssel (ventillátorral), de a (berendezés működése 
érdekében a végső telepítéshez természetesen szükséges) füstgázt elvezető készülék nélkül
hozták forgalomba, és emiatt a 90/396/EGK irányelv szerinti CE-jelölés csak a 
fűtőberendezésre vonatkozott, a füstgázt elvezető berendezésre viszont nem.

A Deutsches Institut für Bautechnik „Nemzeti műszaki jóváhagyás” (Z-43.1-036. jóváhagyási 
szám) című dokumentuma 1.1. pontjában előírja, hogy „ez a jóváhagyás nem terjed ki a 
fűtőberendezés rendeltetésszerű működéséhez szükséges berendezésre, illetve a fűtőanyag-
ellátást, kondenzációt vagy hőelosztást szolgáló készülékre sem”. E dokumentum 2.1. 
„Jellemzők és felépítés” című része meghatározza, hogy a termék „elsődleges hőcserélőből” 
(2.1.1), „másodlagos hőcserélőből” (2.1.2), „fűtőberendezésből” (2.1.3), „semlegesítő 
berendezésből” (2.1.4), „biztonsági berendezésekből” (2.1.5), „támasztékból” (2.1.6) és egy 
„készülékházból és alaptálcából” (2.1.7) áll. Előírja azt is, hogy a „telepítési, üzemeltetési és 
karbantartási utasításoknak” (2.1.8) egyéb szempontok mellett tájékoztatást kell tartalmazniuk 
a megfelelő égéstermék-elvezető csövekről és azok helyes beszereléséről. A TÜV Rheinland 
által 1996. február 2-án kiadott EK-típusvizsgálati tanúsítvány is erre a dokumentumra 
hivatkozik.

A TÜV Rheinland petíció benyújtója által említett 2002. augusztusi K 21/02. sz. jelentése egy 
vizsgálati jelentés. Vizsgálatok csak teljes rendszereken végezhetőek, és a vizsgálatnak nincs 
köze ahhoz, hogy a fűtőberendezést a füstgázt elvezető készülékkel együttesen vagy anélkül 
hozták-e forgalomba. Ezen túlmenően a jelentés az EN 303-1 „Fűtőkazánok – 1. rész: 
Blokkégős fűtőkazánok – Fogalommeghatározások, általános követelmények, vizsgálat és 
megjelölés” című harmonizált szabványra hivatkozik. Ez a szabvány az Európai Bizottság 
által a folyékony vagy gáznemű tüzelőanyaggal működő új melegvízkazánok hatásfok-
követelményeiről szóló 92/42/EGK irányelv alapján a CEN-nek adott megbízás alapján 
készült. Ezért a jelentés nem kapcsolódik a 90/396/EGK irányelvhez, és nem nyújt 
információt arra vonatkozóan, hogy az ezen irányelv szerint CE-jelölés csak a 
fűtőberendezésre vagy a füstgázt elvezető készülékre is vonatkozik-e. Mindenesetre a 
dokumentum egy 2002-ben elvégzett vizsgálatra vonatkozik, amelyre évekkel a petíció 
benyújtója fűtési rendszerének telepítése után került sor. 

A petíció benyújtója által benyújtott, a termékhez csatolt összeszerelési és telepítési utasítások 
szerint „füstgázelvezető rendszerként használható bármely, tanúsított és/vagy az építési 
szabályzat alapján jóváhagyott, szakcég által beszerelt rendszer. Ilyen esetekben az adott 
gyártó dokumentációját és megfelelőségi nyilatkozatát kell figyelembe venni”. Az 
utasításokban szerepel az is, hogy „a fűtőberendezés beüzemelése előtt a füstgázelvezető 
készülék biztonságosságát és alkalmasságát a kerületi főkéményseprőnek kell igazolnia”.
   
Amint azt fentebb bizonyítást nyert, úgy látszik, hogy a petíció benyújtója által említett 
fűtőberendezésre egészében nem vonatkozott a 90/396/EK irányelv szerinti CE-jelölés, 
hanem azt csak a fűtőberendezésre, de nem a füstgázelvezető készülékre adták meg.

A Bizottság szolgálatai nem tudják megállapítani a 90/396/EGK irányelv megszegését a 
német hatóságok azon követelménye esetében, hogy meg kell vizsgálni a füstgázt elvezető 
készülék fűtőberendezéshez való alkalmasságát és a rendszer megfelelő telepítését.

A német hatóságok által megkövetelt tanúsítvány nem a forgalomba hozott fűtőberendezésre 
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és az azt alkotó készülékre vonatkozik, hanem a füstgázt elvezető készülék helyes telepítésére 
és annak a fűtőberendezéshez való csatlakoztatására. A cél annak tanúsítása, hogy a 
füstgázelvezető készülék a fűtőberendezéshez való csatlakoztatást követően megfelelő 
állapotú és alkalmas-e ahhoz a fűtőberendezéshez, amelyhez azt csatlakoztatták.

Ezen túlmenően felhívták a figyelmet arra a tényre, hogy a fűtőberendezések füstgázelvezető 
készülékei az épületbe állandó jelleggel történő beépítésre szolgálnak. Ezért azok az építési 
termékekről szóló 89/106/EGK tanácsi irányelv értelmében vett építési termékek. Az építési 
termékekre vonatkozó harmonizált műszaki előírások a jellemzőkre terjednek ki, úgymint a 
tűzzel szembeni viselkedés és tűzállóság, szivárgásmentesség, áramlási ellenállás és tartósság. 
E jellemzők az épületben/kéményben előre látható körülmények melletti biztonságos 
használat garantálását szolgálják. Az a tény, hogy valamely füstgázelvezető készüléket a 
90/396/EGK irányelv alapján gázüzemű központi fűtőberendezés részeként tanúsítottak, nem 
érinti a 89/106/EGK irányelv párhuzamos alkalmazását. A füstgázelvezető készüléknek meg 
kell felelnie ezen irányelv követelményeinek is (pl. alapvető követelmények, 
megfelelőségértékelés), még abban az esetben is, ha azt gázkészülék részeként, egy működési 
egységként kívánják forgalomba hozni. Ilyen esetben a fűtőrendszerek CE-jelölése a mindkét 
vonatkozó irányelvnek való megfelelést jelzi. Azonban a petíció benyújtója 
fűtőberendezésének forgalomba hozatalakor a 89/106/EGK irányelvnek való megfelelés még 
nem volt lehetséges, mivel akkoriban az irányelv szerinti, vonatkozó harmonizált műszaki 
előírások még nem léteztek és nem álltak rendelkezésre. A 89/106/EGK irányelv szerinti, 
vonatkozó harmonizált előírások csak 2002-től váltak alkalmazandóvá, és ekkortól vált 
lehetségessé az annak való megfelelés értékelése, és ekkortól lehetett az az adott irányelvre 
vonatkozó CE-jelölés alapja. A fentiekből következően a petíció benyújtójának fűtési 
rendszerére, melyet házába 1997-ben szereltek be, a füstgázt elvezető készülék tekintetében a 
nemzeti építési szabályok vonatkoztak, és a készüléken a forgalomba hozatalkor szereplő CE-
jelölés nem vonatkozott a 89/106/EGK irányelvre.

A Bizottság szolgálatai következtetésként megerősítik, hogy a 90/396/EGK és a 89/106/EGK 
irányelv vonatkozásában nem állnak fenn a közösségi jog német hatóságok általi megszegését 
igazoló körülmények. A tagállamoknak az EK-Szerződésben szereplő elvek, különösen az 
áruk szabad mozgása tiszteletben tartása mellett joguk van a gázüzemű berendezések 
megfelelő és helyes telepítésének és az építési termékek ugyanilyen beépítésének 
biztosítására, és ezzel az emberi egészség és biztonság előre látható feltételek melletti 
használat esetén történő védelmére.

A Bizottság reméli, hogy a fenti összefoglaló feljegyzés a kérdés lezárását eredményezi.


