
CM\797158LT.doc PE378.479v03-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

20.11.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0978/2005 dėl Vokietijos tariamo Tarybos direktyvos 90/396/EEB 
dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su dujas deginančiais prietaisais, 
suderinimo nevykdymo, kurią pateikė Vokietijos pilietis Dietmar Bieber

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad Vokietijoje nesilaikoma Tarybos direktyvos 90/396/EEB dėl 
valstybių narių įstatymų, susijusių su dujas deginančiais prietaisais, suderinimo, ir nurodo šios 
direktyvos nuostatas, kuriomis remiantis valstybės narės negali drausti, riboti ar trukdyti 
pateikti į rinką ir pradėti naudoti šildymo prietaisus, kurie atitinka esminius šios direktyvos 
reikalavimus. Be to, pagal šią direktyvą valstybės narės negali drausti, riboti ar trukdyti 
pateikti į rinką prietaisus, kurie pažymėti EB tipo atitikties ženklu ir kuriems, reikalui esant, 
surašyta atitikties deklaracija. Kadangi peticijos pateikėjo dujinis židinys pažymėtas EB tipo 
atitikties ženklu, jis mano, kad neprivalo kviesti kaminkrėtį atlikti brangią techninę kontrolę, 
kaip reikalauja kompetentingos institucijos. Todėl jis prašo Europos Parlamento imtis 
nagrinėti šį klausimą remiantis Teisingumo Teismo sprendimu byloje Nr. C-103/01 (Komisija 
prieš Vokietiją), kuris, jo manymu, taip pat taikytinas šiuo atveju.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2006 m. kovo 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį). 

3. Komisijos atsakymas, gautas 2006 m. rugpjūčio 30 d.

„1. Direktyvos 90/396/EEB dėl dujas deginančiais prietaisų 4 straipsnyje nustatyta, kad 
valstybės narės negali trukdyti pateikti į rinką ir pradėti naudoti prietaisus, pažymėtus 
ženklu „CE“ ir atitinkančius jos reikalavimus. Valstybėms narėms neleidžiama nustatyti 
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papildomų reikalavimų dėl aspektų, kurie reglamentuojami Direktyvoje.

Reikėtų pažymėti, kad iš esmės direktyva taikoma pačiam prietaisui, o ne įrenginiui, per 
kurį šalinami degimo produktai. Tik tais atvejais, kai prietaisas pateikiamas į rinką kartu 
su įrenginiu, per kurį šalinami degimo produktai, jiems abiem taikomas simbolis „CE“, 
liudijantis, kad jie atitinka direktyvos (ir galbūt kitų taikytinų direktyvų) reikalavimus.

Valstybės narės negali dėl priežasčių, susijusių su aspektais, patenkančiais į Direktyvos 
taikymo sritį, trukdyti pradėti naudoti dujas deginančius prietaisus. Kai dujų prietaisai 
pateikiami į rinką kartu su dūmtakiu, šis principas taikomas visai sistemai (prietaisui ir 
įrenginiui, per kurį šalinami degimo produktai).

Tai netrukdo taikyti nacionalinių nuostatų aspektams, kuriems netaikoma Direktyva arba 
apskritai Bendrijos teisė, pvz., nuostatų, susijusių su įrengimo klausimais. Tačiau tokios 
nuostatos neturi daryti įtakos prietaiso konstrukcijai.

2. Komisija ištirs padėtį Vokietijoje siekdama patikrinti, ar tai netinkamo 
Direktyvos 90/396/EEB įgyvendinimo atvejis. Tam Komisijos tarnybos norėtų gauti iš 
peticijos pateikėjo papildomos informacijos, kurioje būtų pateikta tokio netinkamo 
įgyvendinimo įrodymų. Ypač jos norėtų susipažinti su peticijos pateikėjo paminėtais 
teismo sprendimais.

3. Remdamosi turima informacija Komisijos tarnybos šiuo metu negali pareikšti nuomonės 
dėl konkrečios peticijos pateikėjo įrangos. Kad galėtų tai padaryti, Komisija turėtų 
pranešti Vokietijos valdžios institucijoms apie konkrečias detales, susijusias su svarstomu 
atveju. Tam joms reikalingas aiškus peticijos pateikėjo leidimas.

Komisija toliau informuos Europos Parlamentą apie šio klausimo sprendimo eigą.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. kovo 23 d.

„Komisijos tarnybos nuodugniai išnagrinėjo papildomus peticijos pateikėjo perduotus 
dokumentus, nors juose nebuvo pateikta jokios kitos svarbios informacijos. Remdamosi 
turima informacija jos padarė išvadą, kad nėra požymių, rodančių, kad Vokietijos valdžios 
institucijos pažeidė EB teisę.

Vis dėlto Komisija nori pateikti šias pastabas:

Direktyva 90/396/EEB dėl dujas deginančių prietaisų ir Direktyva 89/106/EEB dėl statybos 
produktų yra direktyvos, susijusios su produktais. Jomis suderinti techniniai ir teisiniai 
reikalavimai, taikomi pateikiant į rinką ir pradedant naudoti produktus, patenkančius į jų 
taikymo sritį.

Pažymėjimas, kurį nurodo peticijos pateikėjas, nėra susijęs su degimo įrenginio ir (arba) 
degimo produktų šalinimo įrenginio (kurie pažymėti ženklu „CE“, liudijančiu, kad jie atitinka 
taikomų direktyvų reikalavimus), atitiktimi. Jis veikiau susijęs su tinkamu degimo prietaiso 
įrengimu ir prijungimu prie degimo produktų šalinimo įrenginio. Ypač jis skirtas paliudyti, 
kad degimo produktų šalinimo įrenginys prijungtas prie degimo įrenginio veikia 
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nepriekaištingai ir tinka deginimo įrenginiui, prie kurio prijungtas.

Atsižvelgdamos į EB sutartyje išdėstytus principus, ypač laisvo prekių judėjimo principą, 
valstybės narės turi teisę nediskriminuojančiu ir proporcingu būdu užtikrinti, kad dujiniai 
prietaisai būtų įrengti tinkamai ir laikantis instrukcijų ir taip būtų apsaugota žmonių sveikata 
ir garantuota jų sauga naudojant prietaisus įprastomis ir numatomomis sąlygomis.“

5. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. lapkričio 20 d.

„Gavusios iš peticijos pateikėjo paskutinį dokumentą, Komisijos tarnybos pažymi, kad 
peticijos pateikėjas nepateikė jokios naujos informacijos nuo tada, kai buvo priimtas 
sprendimas nutraukti peticijos nagrinėjimą.

Tačiau glaustai apibūdinant teisinę padėtį, susijusią su peticijos pateikėjo šildymo sistema, 
galima pažymėti, kad:

Peticijos pateikėjas pareiškia, kad jo šildymo sistema, įrengta 1997 m., buvo pateikta į rinką 
visiškai sukomplektuota (kartu su degimo produktų šalinimo įrenginiu) ir todėl ženklas „CE“ 
pagal Direktyvą 90/396/EEB dėl dujas deginančių prietaisų taikomas visai šildymo sistemai, 
kitaip sistema nebūtų eksploatuotina. Todėl jis mano, kad Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės 
statybos reglamento (BauO NRW) 43 skirsnio 7 dalies reikalavimas gauti vietos kaminkrėčio 
pažymėjimą, kad degimo produktų šalinimo įrenginys yra tinkamas naudoti ir tinka tam 
degimo įrenginiui, yra nesuderinamas su EB teise ir ypač su Direktyva 90/396/EEB dėl dujas 
deginančių prietaisų, nes taip nustatomi papildomi dujinių prietaisų, atitinkančių šios 
direktyvos nuostatas, pateikimo į rinką reikalavimai.

Pagal Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės statybos reglamento (BauO NRW) 43 skirsnio 1 dalies 
nuostatas degimo įrenginiai ir įrenginiai, per kuriuos šalinami degimo produktai, pvz., 
kaminai, dūmtakiai ir jungiamosios detalės (šildymo sistemos), stacionarių degimo įrenginių 
degimo produktų šalinimo sistemos, taip pat degiosioms dujoms ir skysčiams skirtos cisternos 
ir vamzdynai turi būti patikimi ir atsparūs ugniai ir nekelti kitokio pavojaus ir nepriimtinų 
rūpesčių. Turi būti užtikrinta pakankama garso izoliacija, kad triukšmas nesklistų į kitas 
patalpas. Degimo produktų šalinimo įrenginius turi būti nesunku gerai išvalyti.

To paties Statybos reglamento (BauO NRW) 43 skirsnio 7 dalyje numatyta, kad kaminų 
iškėlimo ar pakeitimo arba degimo įrenginių dūmtakių ar degimo produktų šalinimo linijų 
sujungimo atveju savininkas turi gauti iš rajono kaminų valymo įstaigos pažymėjimą, 
patvirtinantį, kad kaminas arba degimo produktų šalinimo įrenginys yra geros darbinės būklės 
ir tinkamas eksploatuoti kartu su sujungtais deginimo įrenginiais. Be to, statybos metu, prieš 
išduodant pažymėjimą, turi būti patikrinta bazinė kaminų struktūra. Jeigu rajono kvalifikuotas 
kaminkrėtys pastebi kokių nors trūkumų, jis turi apie juos pranešti Statybos priežiūros 
institucijai.

Kaip patvirtino peticijos pateikėjas ir remiantis dokumentais, kuriuos jis pateikė nagrinėjant 
peticiją, statybos institucijos patvirtina, kad minimo pažymėjimo nereikalaujama degimo 
įrenginio su degimo produktų šalinimo įrenginiu (šildymo sistemos) atveju, kai visa sistema 
pažymėta ženklu „CE“ (BauO NRW administracinis potvarkis Nr. 43.7).



PE378.479v03-00 4/6 CM\797158LT.doc

LT

Nuodugniai ištyrusi visus dokumentus ir informaciją, pateiktą peticijos pateikėjo, Komisija 
pažymi, kad:

Nors peticijos pateikėjo tvirtinimas, kad „Veritherm šildymo įrenginys gali veikti tik kaip 
konstrukcijos dalis“, techniniu požiūriu yra teisingas, jis nėra svarbus atsakant į klausimą, ar 
ženklas „CE“ pagal Direktyvą 90/396/EEB buvo taikomas tik degimo įrenginiui, ar taip pat ir 
įrenginiui, per kurį šalinami degimo produktai, kitaip tariant, ar degimo įrenginys buvo 
pateiktas į rinką atskirai, ar kartu su įrenginiu, per kurį šalinami degimo produktai, kaip 
bendra sistema.

Direktyva 90/396/EEB taikoma prietaisams, kaip apibrėžta jos 1 straipsnio 1 dalyje. Ji 
netaikoma įrenginiams, per kuriuos šalinami degimo produktai (vamzdžiams, degimui 
reikalingam orui tiekti ir degimo produktams šalinti). Tačiau šie įrenginiai gali būti „dujas 
deginančio prietaiso“ dalys. Tokiu atveju, taikant atitikties įvertinimo procedūras pagal 
Direktyvą 90/396/EEB, siekiama užtikrinti, kad „sistema“ atitiktų reikalavimus ir aspektus, 
patenkančius į Direktyvos taikymo sritį.

Ženklu „CE“ pagal Direktyvą 90/396/EEB patvirtinama, kad prietaisas atitinka šios 
direktyvos nuostatas ir kad jis suprojektuotas ir pagamintas taip, kad veiktų saugiai ir, įprastai 
jį naudojant, nekeltų jokio pavojaus dėl dujų saugos.

Vis dėlto nebūtina, kad pateiktas į rinką prietaisas būtų parengtas naudoti. Gali prireikti 
papildomų jungiamųjų įtaisų, kad jį būtų galima prijungti, pvz., prie dujų tiekimo tinklo arba 
elektros tinklo; jį taip pat gali reikėti prijungti prie įrenginio, per kurį šalinami degimo 
produktai, jei šis įrenginys netiekiamas kartu su prietaisu. Tokiu atveju „CE“ žymėjimas pagal 
Direktyvą 90/396/EEB šiems papildomiems komponentams, kurie, be abejo, turi būti 
sumontuoti ir reikalingi tam, kad prietaisas veiktų, netaikomas. Vis dėlto montuotojams 
skirtose instrukcijose turi būti aiškiai ir išsamiai aprašytos priemonės, kurių reikia imtis 
siekiant saugiai įrengti prietaisą, taip pat nurodyti papildomi jungiamieji įtaisai arba degimo 
produktų šalinimo įrenginio, kuris turi būti prijungtas, tipas.

Papildomai (ir kartu) kitų aspektų atžvilgiu gali būti taikomos ir kitos direktyvos.

Kalbant konkrečiai apie peticijos pateikėjo šildymo sistemą reikėtų pasakyti, kad Komisijos 
tarnybos priėjo prie išvados, kad konkretus peticijos pateikėjo naudojamas prietaisas nebuvo 
pateiktas į rinką kaip viena sistema. Remiantis turima informacija galima daryti išvadą, kad 
šildymo prietaisas buvo pateiktas į rinką kartu su ekstrahavimo prietaisu (ventiliatoriumi), 
kuris įmontuojamas į įrenginio, per kurį šalinami degimo produktai, angą, bet be pastarojo 
įrenginio (kuris, be abejo, reikalingas tam, kad sistema būtų galutinai įrengta ir prietaisas 
veiktų). Dėl to ženklas „CE“ pagal Direktyvą 90/396/EEB taikomas tik šildymo prietaisui, bet 
ne įrenginiui, per kurį šalinami degimo produktai.

Deutsches Institut für Bautechnik parengto dokumento „Nacionalinis techninis liudijimas“ 
(liudijimo numeris Z-43.1-036) 1.1 punkte nurodyta, kad „šis liudijimas neapima įrangos, kuri 
reikalinga, kad degimo įrenginys tinkamai veiktų; jis taip pat neapima kuro tiekimo, 
kondensato arba šilumos paskirstymo įrangos“. Šio dokumento 2.1 punkte „charakteristikos ir 
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konstrukcija“ nurodyta, kad produktas sudarytas iš „pirminio šilumokaičio“ (2.1.1), „antrinio 
šilumokaičio“ (2.1.2), „kurą deginančio įrenginio“ (2.1.3), „neutralizacijos įtaiso“ (2.1.4), 
„saugos įtaiso“ (2.1.5), „atramos“ (2.1.6) ir „korpuso ir dugninės“ (2.1.7). Taip pat nustatyta, 
kad „diegimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros nurodymuose“ (2.1.8), be kitų dalykų, 
turi būti pateikta informacija apie tinkamus įrenginius, per kuriuos šalinami degimo produktai, 
ir jų tinkamą įrengimą. EB tipo tyrimo sertifikate, 1996 m. vasario 2 d. išduotame „TUV 
Rheinland“, taip pat remiamasi šiuo dokumentu.

2002 m. rugpjūčio mėn. „TÜV Reinland“ ataskaita Nr. K 21/02, kuria remiasi peticijos 
pateikėjas, yra bandymo ataskaita. Gali būti atliekami tik visos sistemos bandymai. Tai nėra 
susiję su tuo, ar degimo įrenginys buvo pateiktas į rinką kartu su įrenginiu, per kurį šalinami 
degimo produktai, ar be jo. Be to, šioje ataskaitoje daroma nuoroda į darnųjį standartą EN 
303-1 „Šildymo katilai – 1 dalis: Šildymo katilai su priverstinės traukos degikliais –
Terminija, bendrieji reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“. Šį standartą Europos 
standartizacijos komitetas parengė remdamasis įgaliojimais, kuriuos jam suteikė Europos 
Komisija pagal Direktyvą 92/42/EEB dėl naudingumo koeficiento reikalavimų naujiems 
karšto vandens katilams, deginantiems skystąjį arba dujinį kurą. Dėl to ši ataskaita nėra 
susijusi su Direktyva 90/396/EEB ir joje nepateikiama informacija dėl to, ar ženklas „CE“ 
pagal pastarąją direktyvą apima tik degimo įrenginį, ar taip pat ir įrenginį, per kurį šalinami 
degimo produktai. Bet kokiu atveju šis dokumentas susijęs su bandymu, atliktu 2002 m., t. y. 
praėjus keletui metų po to, kai buvo sumontuota peticijos pateikėjo šildymo sistema.

Kartu su produktu gautose surinkimo ir įrengimo instrukcijose, kurias pateikė peticijos 
pateikėjas, nurodyta, kad „bet kuri patvirtinimą gavusi sistema ir (arba) statybos reglamento 
reikalavimus patenkinanti sistema, kurią sumontuoja specializuota bendrovė, gali būti 
naudojama kaip išmetamųjų dujų šalinimo sistema. Tokiais atvejais turi būti pateikti 
atitinkami dokumentai ir gamintojo atitikties deklaracija.“ Toliau sakoma, kad „prieš 
pradedant eksploatuoti degimo įrenginį išmetamųjų dujų šalinimo sistemos saugumą ir 
tinkamumą naudoti turi patvirtinti srities kvalifikuotas kaminkrėtys.“

Iš pateiktų duomenų matyti, kad peticijos pateikėjo nurodytai šildymo sistemai (kaip visumai) 
nebuvo taikomas ženklinimas ženklu „CE“ pagal Direktyvą 90/396/EEB. Šis ženklas buvo 
taikomas tik degimo įrenginiui, be ne įrenginiui, per kurį šalinami degimo produktai.

Komisijos tarnybos neturi duomenų, kad Vokietijos institucijų reikalavimu patikrinti, ar 
įrenginys, per kurį šalinami degimo produktai, tinkamas šiam degimo įrenginiui ir sistema 
įrengta laikantis instrukcijų, pažeidžiamos Direktyvos 90/396/EEB nuostatos.

Pažymėjimas, kurio reikalauja Vokietijos institucijos, nėra susijęs su šildymo sistema ir 
pateiktais į rinką ją sudarančiais įrenginiais, jis susijęs su reikalavimu, kad įrenginys, per kurį 
šalinami degimo produktai, būtų įrengtas ir prijungtas prie degimo įrenginio laikantis 
instrukcijų. Jis skirtas patvirtinti, kad įrenginys, per kurį šalinami degimo produktai, 
prijungtas prie degimo įrenginio yra tinkamas naudoti ir tinka deginimo įrenginiui, prie kurio 
yra prijungtas.

Be to, dėmesys taip pat atkreiptas į tai, kad šildymo prietaisų įrenginiai, per kuriuos šalinami 
degimo produktai, skirti stacionariai įrengti pastate. Dėl to pagal Tarybos 
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direktyvą 89/106/EEB, susijusią su statybos produktais, jie yra statybos produktai. Šių 
statybos produktų darniosiose techninėse specifikacijose apibrėžtos šios jų charakteristikos: 
degumas ir atsparumas ugniai, sandarumas, pasipriešinimas srauto judėjimui ir 
ilgaamžiškumas. Šiomis savybėmis turi būti užtikrintas saugus pastato ir (arba) kamino 
eksploatavimas visomis iš anksto numatomomis aplinkybėmis. Faktas, kad konkretus 
įrenginys, per kurį šalinami degimo produktai, pagal Direktyvos 90/396/EEB nuostatas buvo 
sertifikuotas kaip dujomis kūrenamo centrinio šildymo prietaiso dalis, nereiškia, kad kartu 
netaikoma Direktyva 89/106/EEB. Įrenginys, per kurį šalinami degimo produktai, turi atitikti 
ir šios direktyvos nuostatas (pvz., dėl esminių reikalavimų, atitikties įvertinimo), net jei jį 
ketinama pateikti į rinką kaip dalį dujinio prietaiso arba kaip atskirą veikiantį įrenginį. Tokiu 
atveju ženklu „CE“, kuriuo pažymėta šildymo sistema, liudijama, kad laikomasi abiejų 
taikytinų direktyvų. Vis dėlto peticijos pateikėjo šildymo prietaiso pateikimo į rinką metu 
nebuvo įmanoma vykdyti Direktyvos 89/106/EEB reikalavimų, nes tuo metu pagal šią 
direktyvą dar nebuvo parengtos ir negaliojo atitinkamos darniosios techninės specifikacijos. 
Atitinkami darnieji standartai pagal Direktyvą 89/106/EEB pradėti taikyti tik nuo 2002 m. 
Nuo tada galima atlikti ir susijusį atitikties įvertinimą, kuriuo remiantis prietaisas būtų 
pažymėtas ženklu „CE“ pagal šios direktyvos nuostatas. Remiantis minėtais faktais galima 
daryti išvadą, kad peticijos pateikėjo šildymo sistemai, kuri buvo įrengta jo namuose 1997 m., 
t. y. jos įrenginiui, per kurį šalinami degimo produktai, buvo taikomi nacionalinio statybos 
reglamento reikalavimai ir kad ženklas „CE“, buvęs ant prietaiso, kai jis buvo pateiktas į 
rinką, nėra susijęs su Direktyva 89/106/EEB.

Apibendrindamos Komisijos tarnybos patvirtina, kad nėra jokių įrodymų, jog Vokietijos 
valdžios institucijos pažeidė EB teisės aktus, susijusius su Tarybos direktyvomis 90/396/EEB 
ir 89/106/EEB. Atsižvelgdamos į EB sutartyje išdėstytus principus, ypač laisvo prekių 
judėjimo principą, valstybės narės turi teisę užtikrinti, kad dujiniai prietaisai būtų įrengti 
tinkamai ir laikantis instrukcijų ir taip būtų apsaugota žmonių sveikata ir garantuota jų sauga 
naudojant prietaisus įprastomis ir numatomomis sąlygomis.

Komisija tikisi, kad pateiktomis apibendrinančiomis pastabomis šio klausimo sprendimas bus 
užbaigtas.“


