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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0978/2005, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Dietmar 
Bieber, par Vācijas nepakļaušanos Padomes Direktīvai 90/396/EEK par tiesību 
aktu tuvināšanu attiecībā uz iekārtām, kurās izmanto gāzveida kurināmo

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs paziņo, ka Vācija nepakļaujas Padomes Direktīvai 90/396/EEK par 
dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz iekārtām, kurās izmanto gāzveida kurināmo, 
un jo īpaši atsaucas uz direktīvas noteikumiem, kas nosaka, ka dalībvalstis nedrīkst aizliegt, 
ierobežot vai kavēt šīs direktīvas pamatprasībām atbilstošo sildīšanas iekārtu laišanu tirgū vai 
nodošanu lietošanā. Turklāt saskaņā ar šo direktīvu dalībvalstis nedrīkst aizliegt, ierobežot vai 
kavēt tādu iekārtu laišanu tirgū, kurām ir CE tipa apstiprinājuma marķējums, un, ja 
nepieciešams, atbilstības deklarācija. Tā kā lūgumraksta iesniedzēja gāzes plītij ir CE tipa 
apstiprinājuma marķējums, viņš neuzskata, ka speciālistam jāveic dārga plīts pārbaude, kā to 
pieprasa kompetentās iestādes. Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu 
izskatīt šo jautājumu, atsaucoties uz Tiesas spriedumu lietā C-103/01 (Komisija pret Vāciju), 
kurš, pēc viņa domām, arī attiecas uz šo gadījumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2006. gada 13. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2006. gada 30. augustā

„1. Direktīvas 90/396/EEK par gāzes iekārtām 4. pants nosaka, ka dalībvalstis nedrīkst 
aizliegt, ierobežot vai kavēt šīs direktīvas pamatprasībām atbilstošo iekārtu laišanu tirgū 
vai nodošanu lietošanā. Dalībvalstis nedrīkst noteikt papildu prasības attiecībā uz šajā 
direktīvā atrunātajiem aspektiem.
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Jāpiezīmē, ka direktīva attiecas galvenokārt uz pašu iekārtu, nevis uz atgāzu izplūdes 
iekārtām. Tikai tādā gadījumā, ja iekārta tiek laista tirgū kopā ar atgāzu izplūdes iekārtu, uz 
tām abām attiecas CE marķējums, kas apliecina atbilstību direktīvai (un, iespējams, arī 
citām piemērojamām direktīvām).

Pamatojoties uz šajā direktīvā atrunātajiem aspektiem, dalībvalstis nedrīkst kavēt gāzes 
iekārtu nodošanu lietošanā. Ja gāzes iekārtas tiek laistas tirgū kopā ar dūmvadu, šis 
princips attiecas uz visus sistēmu kopumā (iekārta ar atgāzu izplūdes iekārtu).

Iepriekš minētais neizslēdz, ka dalībvalstu noteikumi drīkst attiekties uz aspektiem, kas 
nav paredzēti direktīvā vai, vispārīgāk, Kopienas tiesībās, piemēram, noteikumi, kas 
attiecas uz iekārtu uzstādīšanu. Tomēr šādi noteikumi nedrīkst attiekties uz iekārtas 
konstrukciju.

2. Komisija pārbaudīs situāciju Vācijā, lai pārliecinātos, vai Direktīva 90/396/EEK tiek 
atbilstoši īstenota. Lai to veiktu, Komisijas dienesti vēlas saņemt papildu informāciju no 
lūgumraksta iesniedzēja, kas atspoguļotu direktīvas neatbilstošu īstenošanu. Jo īpaši tie 
būtu ieinteresēti saņemt tiesas spriedumus, uz kuriem atsaucas lūgumraksta iesniedzējs.

3. Pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisijas dienesti pašlaik nevar paust nostāju par 
lūgumraksta iesniedzēja minēto iekārtu. Lai to būtu iespējams veikt, Komisijai ir 
jāpieprasa Vācijas iestādēm konkrēta informācija par šo gadījumu. Lai to izdarītu, mums ir 
nepieciešama lūgumraksta iesniedzēja skaidri izteikta atļauja. 

Komisija informēs Eiropas Parlamentu par lietas virzību.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 23. martā

„Komisijas dienesti rūpīgi izskatīja lūgumraksta iesniedzēja iesniegtos papildu dokumentus, 
lai gan tajos nebija sniegta nozīmīga papildu informācija. Pamatojoties uz pieejamo 
informāciju, Komisija secināja, ka nekas nenorāda uz to, ka Vācijas iestādes pārkāpj ES 
tiesības. 

Tomēr Komisija vēlas izteikt šādus komentārus.

Direktīva 90/396/EEK par gāzes iekārtām un Direktīva 89/106/EEK par būvizstrādājumiem ir 
ar ražošanu saistītas direktīvas. Tās saskaņo tehniskās un juridiskās prasībās attiecībā uz tādu 
produktu laišanu tirgū un nodošanu lietošanā, uz kuriem tās attiecas.

Lūgumraksta iesniedzēja minētais sertifikāts neattiecas uz iekšdedzes bloka/atgāzu izplūdes 
iekārtas atbilstību (uz kuru attiecas CE marķējums, kas apliecina atbilstību piemērojamām 
direktīvām). Drīzāk tas attiecas uz pareizu iekārtu uzstādīšanu un iekšdedzes bloka 
pievienošanu atgāzu izplūdes iekārtai. Jo īpaši šis sertifikāts apliecina, ka atgāzu izplūdes 
iekārta pēc pievienošanas iekšdedzes blokam ir apmierinošā stāvoklī un ir piemērota 
iekšdedzes blokam, kuram tā ir pievienota.

Tomēr, ņemot vērā EK līgumā noteiktos principus, jo īpaši attiecībā uz brīvu preču kustību, 
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dalībvalstis ir tiesīgas nediskriminējošā un samērīgā veidā nodrošināt atbilstošu un pareizu 
gāzes iekārtu uzstādīšanu un tādējādi aizsargāt personu veselību un drošību normālos un 
paredzamos iekārtas izmantošanas apstākļos.”

5. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. novembrī

„Pēc pēdējo dokumentu saņemšanas no lūgumraksta iesniedzēja Komisijas dienesti konstatē, 
ka kopš lēmuma pieņemšanas par lūgumraksta izskatīšanas slēgšanu tā iesniedzējs nav 
sniedzis jaunus informācijas elementus.

Tomēr kopsavilkuma veidā par tiesisko situāciju attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja apkures 
sistēmu var minēt šādu informāciju:

lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka viņa 1997. gadā uzstādītā apkures sistēma ir laista tirgū 
kā apkures sistēma (ietverot atgāzu izplūdes iekārtu), un tādēļ saskaņā ar Direktīvu 
90/396/EEK par gāzes iekārtām uz to kopumā attiecas CE marķējums, pretējā gadījumā 
sistēma nebūtu lietojama/lietošanas kārtībā. Tāpēc viņš uzskata, ka Ziemeļreinas-Vestfālenes 
būvniecības noteikumu (BauO NRW) 43. iedaļas 7. punktā minētā prasība par vietējā 
skursteņslauķa izsniegtu sertifikātu, kas apliecina, ka atgāzu izplūdes iekārta ir pilnā darba 
kārtībā un ir piemērota attiecīgajam iekšdedzes blokam, neatbilst EK tiesību aktiem un jo 
īpaši Direktīvai 90/396/EEK par gāzes iekārtām, jo izvirza papildu prasības attiecībā uz 
direktīvai atbilstošu gāzes iekārtu laišanu tirgū.

Saskaņā ar Ziemeļreinas-Vestfālenes būvniecības noteikumu (BauO NRW) 43. iedaļas 
1. punktu iekšdedzes blokiem un atgāzu izplūdes iekārtām, piemēram, skursteņiem, gāzes 
kanāliem un savienojuma daļām (apkures sistēmām), fiksētu iekšdedzes dzinēju 
sadedzināšanas gāzu izvades sistēmām kopā ar konteineriem un sistēmām deggāzēm un 
šķidrumiem jābūt drošiem un ugunsizturīgiem, neradot jebkādus citus riskus un 
nepieņemamus apgrūtinājumus. Jābūt pietiekamai skaņas izolācijai pret troksni, aizsargājot 
citas telpas.  Atgāzu izplūdes iekārtām jābūt viegli un droši tīrāmām.

Minēto būvniecības noteikumu (BauO NRW) 43. iedaļas 7. punktā noteikts, ka skursteņu 
būvniecības vai pārbūves gadījumā vai iekšdedzes bloku skursteņu vai izplūdes gāzu līniju 
savienošanai īpašniekam ir jāsaņem sertifikāts no apgabala varas iestādes, kas ir atbildīga par 
skursteņu tīrīšanu, apliecinot, ka skurstenis vai atgāzu izplūdes iekārta ir labā lietošanas 
kārtībā un piemērota darbībai ar saistītajiem iekšdedzes blokiem. Pirms sertifikāta 
izsniegšanas būvniecības laikā ir jāpārbauda arī skursteņu pamatstruktūra. Ja apgabala 
galvenais skursteņslauķis konstatē kādus pārkāpumus, viņam vai viņai par to jāziņo 
Būvniecības pārraudzības iestādei.

Atbilstoši lūgumraksta iesniedzēja apstiprinājumam un saskaņā ar dokumentiem, ko viņš 
iesniedza attiecīgā lūgumraksta izskatīšanas laikā, par būvniecību atbildīgās varas iestādes 
apstiprina, ka attiecīgais sertifikāts nav nepieciešams iekšdedzes blokam ar atgāzu izplūdes 
iekārtu (apkures iekārta), kuram ir CE marķējums, kas attiecas uz visu iekārtu kopumā (BauO 
NRW Administratīvais rīkojums Nr. 43.7).

Pēc visu lūgumraksta iesniedzēja iesniegto dokumentu un informācijas uzmanīgas 
izskatīšanas Komisija atzīmē šādus aspektus:
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lai gan lūgumraksta iesniedzēja apstiprinājums, ka „Veritherm apkures sistēma ir funkcionāla 
tikai kā būvniecības vienība”, ir pareizs no tehniskā viedokļa, tas nav piemērots, lai sniegtu 
atbildi uz jautājumu, vai CE marķējums saskaņā ar Direktīvu 90/396/EEK attiecās tikai uz 
iekšdedzes bloku vai arī atgāzu izplūdes iekārtu, respektīvi, vai iekšdedzes bloks tika laists 
tirgū atsevišķi vai kopā ar atgāzu izplūdes iekārtu kā vienota sistēma.

Direktīva 90/396/EEK attiecas uz tām iekārtām, kas minētas tās 1. panta 1. punktā. Tā 
neietver atgāzu izplūdes iekārtas kā tādas (cauruļvadus gaisa nodrošinājumam sadegšanai un 
sadegšanas produktu izvadei). Tomēr tās var būt „gāzes iekārtas” daļas. Šādā gadījumā 
atbilstības novērtējuma procedūras saskaņā ar Direktīvu 90/396/EEK ir paredzētas, lai 
nodrošinātu „sistēmas” atbilstību direktīvā ietvertajām prasībām un aspektiem.

CE marķējums saskaņā ar Direktīvu 90/396/EEK apliecina, ka iekārta atbilst direktīvas 
prasībām un ka tā ir projektēta un izgatavota tā, lai standarta izmantojuma ietvaros darbotos 
droši un neradītu nekādus draudus.

Tomēr iekārtai, to laižot tirgū, nav obligāti jābūt lietošanas kārtībā. Tai var būt nepieciešamas 
kādas papildu savienojuma iekārtas, lai to pieslēgtu, piemēram, pie gāzes apgādes tīkla vai 
elektrotīkla, tāpat to var būt nepieciešams pieslēgt pie atgāzu izplūdes iekārtas, ja tā jau nav 
iekļauta šajā iekārtā. Šādā gadījumā CE marķējums saskaņā ar Direktīvu 90/396/EEK 
neattiecas uz šiem papildu komponentiem, kas neapšaubāmi ir nepieciešami iekārtas 
uzstādīšanai un darbībai. Tomēr uzstādīšanas instrukcijās ir jābūt skaidrām un detalizētām 
norādēm, kādi pasākumi veicami drošai uzstādīšanai, kā arī jānorāda papildu savienojuma 
iekārtas vai kanāli, pie kuriem jāpieslēdz iekārta.

Papildus tam un vienlaicīgi attiecībā uz citiem aspektiem var būt piemērojamas arī citas 
direktīvas.

Attiecībā uz konkrēto lūgumraksta iesniedzēja apkures sistēmu Komisijas dienesti nonāca pie 
secinājuma, ka konkrētā lūgumraksta iesniedzēja izmantotā iekārta netika laista tirgū kā 
vienota sistēma. Pieejamā informācija ļauj secināt, ka apkures sistēmu laida tirgū ar izvades 
iekārtu (ventilatoru), kas jāuzstāda uz atgāzu izplūdes iekārtas atveres, bet bez atgāzu izplūdes 
iekārtas (kas neapšaubāmi ir nepieciešama galīgai uzstādīšanai, lai iekārta darbotos), un tādēļ 
CE marķējums saskaņā ar Direktīvu 90/396/EEK attiecas tikai uz apkures iekārtu un 
neattiecas uz atgāzu izplūdes iekārtu.

Deutsches Institut für Bautechnik dokumenta ar nosaukumu „Valsts tehniskais 
apstiprinājums” (apstiprinājuma numurs Z-43.1-036) 1.1. punktā ir noteikts, ka „šis 
apstiprinājums neattiecas uz ierīci, kas nepieciešama iekšdedzes bloka normālai darbībai, 
tāpat tas neattiecas uz aprīkojumu degvielas piegādei, kondensāta vai siltuma apgādei”. Šī 
dokumenta 2.1. punktā „Parametri un izgatavošana” ir noteikts, ka prece sastāv no „primārās 
siltummaiņas ierīces” (2.1.1. punkts), „sekundārās siltummaiņas ierīces” (2.1.2. punkts), 
„sadedzināšanas iekārtas” (2.1.3. punkts), „neitralizācijas iekārtas” (2.1.4. punkts), „drošības 
iekārtas” (2.1.5. punkts), „balsta” (2.1.6. punkts) un „apvalka un pamata teknes” 
(2.1.7. punkts). Tāpat ir noteikts, ka „uzstādīšanas, darbības un uzturēšanas instrukcijām” 
(2.1.8. punkts) citu aspektu vidū ir jāietver arī informācija par piemērotiem sadegšanas 
produktu izvades cauruļvadiem un to pareizu uzstādīšanu. TUV Rheinland 1996. gada 
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2. februārī izsniegtajā EK tipa pārbaudes sertifikātā arī ir atsauce uz šo dokumentu.

2002. gada augusta TÜV Reinland Nr. K 21/02 ziņojums, uz ko atsaucas lūgumraksta 
iesniedzējs, ir izmēģinājuma ziņojums. Izmēģinājumus var veikt tikai pilnīgai sistēmai, un tas 
nav saistīts ar to, vai iekšdedzes bloku laida tirgū kopā ar atgāzu izplūdes iekārtu vai bez tās. 
Turklāt šis ziņojums attiecas uz saskaņoto standartu EN 303-1 „Apkures katli — 1. daļa: 
Apkures katli ar piespiedu vilkmes degļiem — terminoloģija, vispārējās prasības, pārbaude un 
marķēšana”. Šis standarts ir sagatavots Eiropas Komisijas piešķirtā CEN mandāta ietvaros 
saskaņā ar Direktīvu 92/42/EEK par efektivitātes prasībām jauniem karstā ūdens apkures 
katliem, kas tiek kurināti ar šķidriem vai gāzveida kurināmiem. Tādējādi šis ziņojums nav 
saistīts ar Direktīvu 90/396/EEK un nesniedz nekādu informāciju par to, vai CE marķējums 
saskaņā ar minēto direktīvu attiecās tikai uz iekšdedzes bloku vai arī atgāzu izplūdes iekārtu. 
Jebkurā gadījumā tas ir dokuments par 2002. gadā — gadu pēc lūgumraksta iesniedzēja 
apkures sistēmas uzstādīšanas — veiktu pārbaudi.

Saskaņā ar montāžas un uzstādīšanas instrukcijām, kas pievienotas precei un ko iesniedza 
lūgumraksta iesniedzējs, „jebkuru sertificētu sistēmu un/vai sistēmu, kas apstiprināta 
būvniecības noteikumos un ko uzstādījis specializēts uzņēmums, var izmantot kā gāzes 
cauruļvadu sistēmu. Šādos gadījumos jāatsaucas uz attiecīgā ražotāja dokumentāciju un 
atbilstības deklarāciju.” Turpmāk tekstā ir norādīts, ka „pirms iekšdedzes bloka lietošanas 
uzsākšanas apgabala galvenajam skursteņslauķim ir jāapstiprina gāzes cauruļvadu sistēmas 
drošība un piemērotība lietošanai”.

Kā norādīts iepriekš, šķiet, ka CE marķējums saskaņā ar Direktīvu 90/296/EEK neattiecas uz 
lūgumraksta iesniedzēja minēto apkures sistēmu kā tādu, bet attiecas tikai uz iekšdedzes 
bloku, nevis uz atgāzu izplūdes iekārtu.

Komisijas dienesti nevar konstatēt Direktīvas 90/396/EEK pārkāpumu saistībā ar Vācijas 
varas iestāžu prasību pārbaudīt atgāzu izplūdes iekārtas ar iekšdedzes bloku piemērotību un 
sistēmas pareizu uzstādīšanu.

Vācijas varas iestāžu pieprasītais sertifikāts nav saistīts ar tirgū laisto apkures sistēmu un to 
veidojošo iekārtu, bet attiecas uz atgāzu izplūdes iekārtas un tās savienojumu ar iekšdedzes 
bloku pareizu uzstādīšanu. Ir paredzēts apstiprināt, ka atgāzu izplūdes iekārta pēc 
savienošanas ar iekšdedzes bloku ir apmierinošā stāvoklī un ir piemērota iekšdedzes blokam, 
ar kuru tā ir savienota.

Turklāt uzmanība tiek vērsta arī uz faktu, ka apkures ierīču atgāzu izplūdes iekārtas ir 
paredzēts uzstādīt pastāvīgai darbībai ēkā. Tāpēc šīs ierīces Padomes Direktīvas 89/106/EEK, 
kas attiecas uz būvizstrādājumiem, izpratnē ir būvizstrādājumi. Saskaņotas šādu 
būvizstrādājumu tehniskās specifikācijas attiecas uz parametriem, piemēram, reakciju un 
ugunsizturību, hermētiskumu, plūsmas pretestību un ilgumu. Šie parametri paredzēti drošas 
ēkas/skursteņa izmantošanas nodrošināšanai visos paredzamajos apstākļos. Fakts, ka konkrēta 
atgāzu izplūdes iekārta ir sertificēta kā daļa no centrālapkures iekārtas, kas darbināma ar gāzi, 
saskaņā ar Direktīvu 90/396/EEK neskar vienlaicīgu Direktīvas 89/106/EEK piemērošanu. 
Atgāzu izplūdes iekārtai arī jāatbilst šīs direktīvas noteikumiem (t. i., pamatprasības, 
atbilstības novērtējums), pat ja to ir paredzēts laist tirgū kā daļu no gāzes iekārtas, kā vienotu 
funkcionālu iekārtu. Šādā gadījumā CE marķējums uz apkures sistēmas norāda atbilstību 
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abām piemērojamām direktīvām. Tomēr laikā, kad lūgumraksta iesniedzēja apkures iekārta 
tika laista tirgū, atbilstība Direktīvai 89/106/EEK vēl nebija iespējama, jo tajā laikā attiecīgās 
saskaņotās tehniskās specifikācijas šīs direktīvas ietvaros vēl nepastāvēja un nebija pieejamas. 
Tikai no 2002. gada kļuva pieejami attiecīgie saskaņotie standarti Direktīvas 89/106/EEK 
ietvaros, un bija iespējams saistītais atbilstības novērtējums, kas varēja kļūt par pamatu CE 
marķēšanai saistībā ar direktīvu. No iepriekš minētā izriet, ka uz lūgumraksta iesniedzēja 
apkures sistēmu, ko viņa mājā uzstādīja 1997. gadā, saistībā ar atgāzu izplūdes iekārtu attiecās 
valsts būvniecības noteikumi un iekārtai piestiprinātais CE marķējums, laižot to tirgū, nebija 
saistīts ar Direktīvu 89/106/EEK.

Noslēgumā Komisijas dienesti apstiprina, ka nepastāv elementi, kas liecinātu par Padomes 
Direktīvas 90/396/EEK un Direktīvas 89/106/EEK pārkāpumu. Ievērojot EK līgumā noteiktos 
principus un jo īpaši brīvu preču kustību, dalībvalstīm ir tiesības nodrošināt atbilstošu un 
pareizu gāzes iekārtu uzstādīšanu un būvizstrādājumu iekļaušanu un tādējādi normālos un 
paredzamos lietošanas apstākļos aizsargāt personu drošību un veselību.

Komisija cer, ka iepriekš minētā rezumējošā piezīme slēgs šī jautājuma izskatīšanu.”


