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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0978/2005 minn Dietmar Bieber (Ġermaniż), dwar allegat nuqqas
ta’ konformità mill-Ġermanja mad-Direttiva tal-Kunsill 90/396/KEE dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri rigward appliances li jużaw il-
gass

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni jikklejmja li d-Direttiva tal-Kunsill 90/396/KEE dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri rigward appliances li jużaw il-gass mhux 
qiegħda tiġi osservata fil-Ġermanja, u jiċċita b’mod partikolari d-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva f’dak li għandu x’jaqsam mal-fatt li l-Istati Membri ma jistgħux jipprojbixxu, 
jirrestrinġu jew jimpedixxu t-tqegħid fis-suq u t-tħaddim ta’ apparat għat-tisħin li jissodisfa l-
ħtiġijiet essenzjali ta’ din id-Direttiva. Barra minn hekk, skont id-Direttiva, l-Istati Membri 
ma jistgħux jipprojbixxu, jirrestrinġu jew jimpedixxu t-tqegħid fis-suq ta’ apparat li għandu 
marka ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE u, fejn xieraq, minn dikjarazzjoni ta’ konformità. 
Minħabba li l-fuklar taċ-ċumnija li jaħdem bin-nar tal-gass ta’ dak li ressaq il-petizzjoni 
għandu marka ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE, huwa ma jqisx li huwa obbligat li jissuġġettah 
għal spezzjoni li tqum ħafna flus minn wieħed li jnaddaf iċ-ċmieni kif qegħdin jitolbu l-
awtoritajiet kompetenti. Għaldaqstant, huwa jsejjaħ lill-Parlament Ewropew sabiex jieħu 
f’idejh il-kwistjoni, filwaqt li jirreferi għas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-każ C-103/01 
(Il-Kummissjoni v. il-Ġermanja), li huwa jqis ukoll applikabbli għal dan il-każ.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar it-13 ta’ Marzu 2006. Intalbet informazzjoni mill-Kummissjoni 
skont ir-Regola 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar it-30 ta’ Awissu 2006.
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1. Id-Direttiva 90/396/KEE dwar apparat tal-gass tistipula fl-Artikolu 4 li l-Istati Membri 
m’għandhomx jimpedixxu t-tqegħid fis-suq u t-tħaddim ta’ apparat li għandu marka tal-
KE u li jkun konformi magħha. L-Istati Membri mhumiex permessi li jimponu ħtiġijiet 
addizzjonali għal aspetti koperti mid-Direttiva.

Wieħed għandu jinnota li d-Direttiva tkopri bi prinċipju l-apparat fih innifsu u mhux il-
faċilitajiet tal-gass tal-egżost. Biss fil-każ fejn l-apparat ikun tqiegħed fis-suq flimkien 
mal-faċilità tal-gass tal-egżost, ikunu koperti t-tnejn li huma mill-marka tal-KE li 
tiddikjara konformità mad-Direttiva (u possibilment Direttivi applikabbli oħrajn).

L-Istati Membri ma jistgħux jimpedixxu, minħabba raġunijiet irrelatati mal-aspetti koperti 
mid-Direttiva, it-tħaddim ta’ apparat tal-gass. Meta apparat tal-gass jitqiegħed fis-suq 
flimkien mal-faċilità għall-ħruġ tal-gass tal-egżost, dan il-prinċipju japplika għas-sistema 
kollha (apparat flimkien mal-faċilità tal-gass tal-egżost).

Dan ma jipprekludix li dispożizzjonijiet nazzjonali jistgħu japplikaw għal aspetti mhux 
koperti mid-Direttiva jew b’mod iktar ġenerali mil-liġi tal-Komunità, bħal ngħidu aħna 
dispożizzjonijiet irrelatati ma’ kwistjonijiet ta’ installazzjoni. Madankollu, 
dispożizzjonijiet bħal dawn m’għandhomx jinterferixxu fid-disinn tal-apparat.

2. Il-Kummissjoni se teżamina s-sitwazzjoni fil-Ġermanja sabiex tivverifika jekk hemmx 
implimentazzjoni skorretta tad-Direttiva 90/396/KEE. Sabiex jagħmlu dan, is-servizzi tal-
Kummissjoni jkunu interessati li jirċievu kull tagħrif ieħor mingħand dak li ressaq il-
petizzjoni li jikkostitwixxi evidenza ta’ implimentazzjoni skorretta bħal din. B’mod 
partikolari, ikunu interessati li jirċievu s-sentenzi tal-Qorti li għalihom qiegħed jirreferi 
dak li ressaq il-petizzjoni.

3. Fuq il-bażi tat-tagħrif disponibbli, is-servizzi tal-Kummissjoni mhumiex f’qagħda, f’dan l-
istadju, li jieħdu pożizzjoni dwar it-tagħmir partikolari ta’ dak li ressaq il-petizzjoni. 
Sabiex tkun tista’ tagħmel dan, il-Kummissjoni jista’ jkun li jkollha tikkomunika lill-
awtoritajiet Ġermaniżi elementi konkreti dwar dan il-każ partikolari. Sabiex nagħmlu dan, 
aħna nkunu neħtieġu l-awtorizzazzjoni espliċita tiegħu.

Il-Kummissjoni se żżomm lill-Parlament Ewropew mgħarraf dwar l-iżvilupp ta’ dan il-każ.

4. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet nhar it-23 ta’ Marzu 2007.

Is-servizzi tal-Kummissjoni eżaminaw fid-dettall id-dokumenti addizzjonali sottomessi minn 
dak li ressaq il-petizzjoni, għalkemm ma kien ipprovdut ebda tagħrif ieħor sostanzjali. Fuq il-
bażi tat-tagħrif disponibbli, huma kkonkludew li m’hemm ebda element li jindika ksur tal-
Liġi tal-KE mill-awtoritajiet Ġermaniżi.

Il-Kummissjoni tixtieq, mandankollu, tifformula l-kummenti li ġejjin:

Id-Direttivi 90/396/KEE dwar apparat tal-gass u 89/106/KEE dwar prodotti għall-kostruzzjoni 
huma Direttivi rrelatati ma’ prodotti. Huma jarmonizzaw il-ħtiġijiet tekniċi u legali għat-
tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti li jaqgħu taħt l-għan tagħhom.
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Iċ-ċertifikat li għalih jirreferi dak li ressaq il-petizzjoni m’għandux x’jaqsam mal-konformità 
tal-unità ta’ kombustjoni/tal-faċilità tal-gass tal-egżost (koperta mill-marka tal-KE li turi 
konformità mad-Direttivi applikabbli). Pjuttost għandu x’jaqsam mal-installazzjoni u l-
konnessjoni korretti tal-unità ta’ kombustjoni mal-faċilità tal-gass tal-egżost. B’mod 
partikolari, huwa maħsub li jiddikjara li l-faċilità tal-gass tal-egżost, wara l-konnessjoni mal-
unità ta’ kombustjoni, tinsab f’kondizzjoni sodisfaċenti u hija xierqa għall-unità ta’ 
kombustjoni li magħha hija konnessa.

Filwaqt li jirrispettaw il-prinċipji mniżżlin fit-Trattat tal-KE u, b’mod partikolari, il-moviment 
ħieles ta’ prodotti, l-Istati Membri għandhom id-dritt li jiżguraw b’mod mhux diskriminatorju 
u proporzjonat l-installazzjoni xierqa u korretta ta’ apparat tal-gass u għaldaqstant li jħarsu s-
saħħa u s-sigurtà ta’ persuni taħt kondizzjonijiet normali u previsti ta’ użu.

5. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Novembru 2009.

Wara li rċevew l-aktar dokument reċenti mingħand il-petizzjonant, is-servizzi tal-
Kummissjoni jinnutaw li l-petizzjonant ma ppreżenta l-ebda elementi ġodda ta’ informazzjoni 
minn mindu ttieħdet id-deċiżjoni li l-petizzjoni tingħalaq.

Madankollu, bħala rikapitolazzjoni tas-sitwazzjoni legali fir-rigward tas-sistema tat-tisħin tal-
petizzjonant, jista’ jiġi nnutat dan li ġej: 

Il-petizzjonant isostni li s-sistema tiegħu tat-tisħin, li ġiet installata fl-1997, kienet tqiegħdet 
fis-suq bħala tali (bl-inkorporazzjoni tal-faċilità tal-gass tal-egżost) u li minħabba f’hekk is-
sistema tat-tisħin fl-intier tagħha hija koperta mill-marka tal-KE skont id-Direttiva 
90/396/KEE dwar l-appliances li jużaw il-gass; f’każ kuntrarju s-sistema ma setgħetx tkun
operabbli/funzjonali. Għaldaqstant, huwa jqis li l-ħtieġa stipulata fit-Taqsima 43(7) tar-
Regolamenti dwar il-Bini ta’ North Rhine-Westphalia (BauO NRW), ta’ ċertifikat mingħand 
il-professjonista lokali li jnaddaf iċ-ċmieni li l-faċilità tal-gass tal-egżost qiegħda taħdem bis-
sħiħ u hija adegwata għall-unità ta’ kombustjoni inkwistjoni, mhix kompatibbli mal-liġi tal-
KE, u b’mod partikulari mad-Direttiva 90/396/KEE dwar l-appliances li jużaw il-gass, peress 
li timponi ħtiġijiet addizzjonali għat-tqegħid fis-suq ta’ appliances li jużaw il-gass u li huma 
konformi mad-Direttiva.

Skont it-Taqsima 43(1) tal-istess Regolamenti tal-Bini ta’ North Rhine-Westphalia (BauO 
NRW), l-unitajiet ta’ kombustjoni u l-faċilitajiet tal-gass tal-egżost bħaċ-ċmieni, it-trombi tal-
gass u l-bċejjeċ li jgħaqqdu (sistemi tat-tisħin), is-sistemi li jarmu l-gass tal-kombustjoni ta’ 
magni fissi ta’ kombustjoni kif ukoll il-kontenituri u t-tipi għall-gassijiet u l-likwidi 
kombustibbli għandhom ikunu sikuri u reżistenti għan-nar u m’għandhom jikkawżaw ebda 
riskju jew piżijiet inaċċettabbli oħra. Għandu jkun hemm eliminazzjoni tal-ħoss (sound-
proofing) xierqa għall-benefiċċju ta’ binjiet oħra. Il-faċilitajiet tal-gass tal-egżost għandhom 
ikunu ddisinjati li jitnaddfu faċilment b’mod affidabbli.

Is-Sezzjoni 43(7) tal-istess Regolamenti dwar il-Bini (BauO NRW) tistabbilixxi li, fil-każ tal-
bini jew tal-modifikazzjoni ta’ ċmieni jew tal-konnessjoni ta’ ċmieni ta’ unitajiet tal-
kombustjoni jew linji tal-gass tal-egżost, il-proprjetarju għandu jikseb ċertifikat mill-awtorità 
responsabbli għat-tindif taċ-ċmieni tad-distrett li jikkonferma li ċ-ċumnija jew il-faċilità tal-
gass tal-egżost jinsabu fi stat tajjeb ta’ manutenzjoni u huma adegwati għat-tħaddim mal-
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unitajiet ta’ kombustjoni konnessi. Għandha tkun spezzjonata wkoll l-istruttura bażika taċ-
ċmieni waqt il-bini tagħhom qabel ma jinħareġ ċertifikat. Jekk il-kap distrettwali responsabbli 
għat-tindif taċ-ċmieni jinnota nuqqasijiet, huwa għandu jinnotifika lill-Awtorità Superviżorja 
dwar il-Bini f’dan ir-rigward.

Kif ikkonfermat mill-petizzjonant u f’konformità mad-dokumenti li bagħat waqt it-trattament 
tal-petizzjoni tiegħu, l-awtoritajiet dwar il-bini jikkonfermaw li ċ-ċertifikat inkwistjoni mhux 
meħtieġ għal unità ta’ kombustjoni b’faċilità tal-gass tal-egżost (sistema tat-tisħin) li għandha 
l-marka tal-KE fl-intier tagħha (BauO NRW, Ordni Amministrattiva Nru 43.7). 

Wara evalwazzjoni bir-reqqa tad-dokumenti u t-tagħrif kollu pprovdut mill-petizzjonant, il-
Kummissjoni tinnota dan li ġej:

Minkejja li l-istqarrija tal-petizzjonant li “l-installazzjoni tat-tisħin tat-tip Vermitherm hija 
operazzjonali biss bħala unità tal-kostruzzjoni” hija korretta minn perspettiva teknika, mhijiex 
rilevanti sabiex titwieġeb il-mistoqsija jekk il-marka KE kif stabbilita mid-Direttiva 
90/396/KEE tkoprix biss l-unità ta’ kombustjoni jew ukoll il-faċilità tal-gass tal-egżost, fi 
kliem ieħor jekk l-unità ta’ kombustjoni tqegħditx fis-suq weħidha jew flimkien mal-faċilità 
tal-gass tal-egżost bħala sistema kompleta. 

Id-Direttiva 90/396/KEE tkopri l-appliances kif definiti fl-Artikolu 1(1). Hija ma tkoprix il-
faċilitajiet tal-gass tal-egżost fihom infushom (it-tubi għall-provvista tal-arja għall-
kombustjoni u għall-iżvojtar tal-prodotti tal-kombustjoni). Madankollu, dawn jistgħu 
jiffurmaw parti mill-“appliance li tuża l-gass”. F’każ bħal dan, il-proċeduri tal-assessjar tal-
konformità kif stabbiliti mid-Direttiva 90/396/KEE huma maħsuba biex jiżguraw il-
konformità tas-“sistema” mar-rekwiżiti u l-aspetti koperti mid-Direttiva. 

Il-marka tal-KE kif stabbilita mid-Direttiva 90/396/KEE tiċċertifika li l-appliance 
tikkonforma mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva u hija ddisinjata u mibnija b’tali mod li 
topera b’mod sikur u waqt l-użu normali ma tikkawżax periklu fir-rigward tas-sikurezza tal-
gass.

Madankollu, mhux neċessarju li l-appliance tkun lesta għall-użu meta titqiegħed fis-suq. Jista’ 
jkun li tirrikjedi tagħmir konnettiv biex titqabbad pereżempju man-netwerk tal-provvista tal-
gass jew in-netwerk elettriku; jista’ jkun ukoll li għandha titqabbad ma’ faċilità tal-gass tal-
egżost fil-każ li l-faċilità tal-gass tal-egżost m’għadhiex inkorporata fl-appliance. F’dan il-każ 
il-marka tal-KE kif stabbilita mid-Direttiva 90/396/KEE ma tkoprix dawn il-komponenti tal-
appliance. Madankollu, l-istruzzjonijiet għal min jinstallaha għandhom jispeċifikaw b’mod 
ċar u ddettaljat il-passi li għandhom jittieħdu għall-installazzjoni sikura u t-tagħmir 
addizzjonali li jikkonnettja, jew it-tip ta’ pajp tad-duħħan li miegħu għandha titqabbad l-
appliance.

Barra minn hekk, u fl-istess waqt, jistgħu japplikaw ukoll Direttivi oħrajn fir-rigward ta’ 
aspetti oħra.

Fejn tidħol is-sistema tat-tisħin tal-petizzjonant b’mod partikulari, is-servizzi tal-Kummissjoni 
waslu għall-konklużjoni li l-appliance speċifika li qed tintuża mill-petizzjonant ma tqegħditx 
fis-suq bħala sistema kompleta. L-informazzjoni disponibbli twassal għall-konklużjoni li l-
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appliance tat-tisħin tqiegħdet fis-suq flimkien ma’ tagħmir tal-estrazzjoni (fann) li għandu 
jitwaħħal mal-ħruġ tal-faċilità tal-gass tal-egżost, iżda mingħajr il-faċilità tal-gass tal-egżost 
(li naturalment hija neċessarja għall-installazzjoni finali sabiex l-appliance taħdem) u li 
minħabba f’hekk il-marka tal-KE kif stabbilita mid-Direttiva 90/396/KEE kopriet biss l-
appliance tat-tisħin u mhux il-faċilità tal-gass tal-egżost.

Id-dokument bit-titlu “Approvazzjoni teknika nazzjonali” tal-Istitut Ġermaniż għat-Teknika 
tal-Bini (Deutsches Institut für Bautechnik; numru tal-approvazzjoni Z-43.1-036) jistipula fil-
punt 1.1 li din l-approvazzjoni la tkopri l-makkinarju meħtieġ għall-funzjonament normali tal-
unità ta’ kombustjoni u lanqas tkopri t-tagħmir tal-provvista tal-fjuwil, tal-kondensazzjoni jew 
tad-distribuzzjoni tas-sħana. Fil-punt 2.1 “Karatteristiċi u kostruzzjoni”, dan id-dokument 
jispeċifika li l-prodott huwa magħmul minn apparat primarju għall-iskambju tas-sħana (2.1.1), 
apparat sekondarju għall-iskambju tas-sħana (2.1.2), tagħmir tal-kombustjoni (2.1.3), “
tagħmir tan-newtralizzazzjoni (2.1.4), tagħmir tas-sikurezza (2.1.5), sapport (2.1.6) u gabarrè 
tal-kisi u tal-bażi  (2.1.7). Huwa stipulat ukoll li l-istruzzjonijiet tal-installazzjoni, l-operat u l-
manutenzjoni (2.1.8), għandhom, fost aspetti oħrajn, jinkludu informazzjoni dwar it-tubi 
adattati għall-iżvojtar tal-prodotti tal-kombustjoni u l-installazzjoni korretta tagħhom. Anki ċ-
ċertifikat tal-evalwazzjoni tat-tip maħruġ mit-TÜV Rheinland fit-2 ta’ Frar 1996 jirreferi għal 
dan id-dokument.

Ir-rapport tat-TÜV Rheinland Nru K 21/02 ta’ Awwissu tal-2002 li għalih jirreferi l-
petizzjonant, huwa rapport dwar test. It-testijiet jistgħu jitwettqu biss dwar sistema kompleta, 
u dan m’għandux x’jaqsam mal-kwistjoni jekk l-unità ta’ kombustjoni tqegħditx fis-suq
flimkien mal-faċilità tal-gass tal-egżost jew mingħajrha. Barra minn hekk, dan ir-rapport 
jirreferi għall-istandard armonizzat EN 303-1 “Kaldaruni tat-tisħin – Parti 1: Kaldaruni tat-
tisħin b’burners li joħolqu kurrent b’saħħtu – Terminoloġija, rekwiżiti ġenerali, testijiet u 
mmarkar”. Dan l-istandard ġie ppreparat skont mandat mogħti lis-CEN mill-Kummissjoni 
Ewropea f’konformità mad-Direttiva 92/42/KEE dwar il-ħtiġiet ta’ effiċjenza għal kaldaruni 
tal-misħun ġodda li jaħdmu b’karburanti likwidi jew gassużi. Għaldaqstant, dan ir-rapport 
mhux relatat mad-Direttiva 90/396/KEE u ma jipprovdi l-ebda informazzjoni dwar jekk il-
marka tal-KE stabbilita mid-Direttiva msemmija tkoprix l-unità ta’ kombustjoni biss jew anki 
l-faċilità tal-gass tal-egżost. F’kull każ, huwa dokument li jirreferi għal test imwettaq fl-2002, 
jiġifieri snin wara l-installazzjoni tas-sistema tat-tisħin tal-petizzjonant. 

Skont l-istruzzjonijiet tal-armar u l-installazzjoni li jakkompanjaw il-prodott, ipprovduti mill-
petizzjonant, kull sistema ċċertifikata u/jew approvata skont regolamenti dwar il-bini li tiġi 
installata minn kumpanija speċjalizzata tista’ tintuża bħala sistema tal-gass taċ-ċumnija. 
F’każijiet bħal dan wieħed għandu jirreferi għad-dokumentazzjoni rispettiva tal-manifattur u
għad-dikjarazzjoni ta’ konformità. Barra minn huwa dikjarat li qabel ma tittieħed fis-servizz 
unità ta’ kombustjoni, is-sikurezza u l-funzjonalità tas-sistema tal-gass taċ-ċumnija għandha 
tkun ikkonfermata mill-professjonista distrettwali responsabbli għat-tindif taċ-ċmieni.
     
Kif intwera aktar ’il fuq, jidher li s-sistema tat-tisħin fiha nnifisha li għaliha jirreferi l-
petizzjonant ma kinitx koperta mill-marka tal-KE kif stabbilita mid-Direttiva 90/396/KEE, 
iżda l-marka tal-KE kienet tkopri biss l-unità tal-kombustjoni u mhux il-faċilità tal-gass tal-
egżost.

Is-servizzi tal-Kummissjoni mhumiex f’pożizzjoni li jidentifikaw ksur tad-Direttiva 
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90/396/KEE fir-rigward tar-rekwiżit stabbilit mill-awtoritajiet Ġermaniżi li għandhom jiġu 
evalwati l-adegwatezza tal-faċilità tal-gass għall-unità tal-kombustjoni u l-installazzjoni 
korretta tas-sistema.

Iċ-ċertifikat mitlub mill-awtoritajiet Ġermaniżi m’għandux x’jaqsam mas-sistema tat-tisħin, u 
l-appliance li minnha hija magħmula, kif titqiegħed fis-suq, iżda mal-installazzjoni korretta 
tal-faċilità tal-gass tal-egżost u l-konnessjoni tagħha mal-unità ta’ kombustjoni. Dan huwa 
maħsub biex jiddikjara li l-faċilità tal-gass tal-egżost, wara l-konnessjoni mal-unità ta’ 
kombustjoni, tinsab f’kondizzjoni sodisfaċenti u hija xierqa għall-unità ta’ kombustjoni li 
magħha hija konnessa.

Barra minn hekk, għandha tinġibed l-attenzjoni għall-fatt li l-faċilitajiet tal-gass tal-egżost tal-
appliances tat-tisħin huma maħsuba biex jiġu installati f’binja b’mod permanenti. 
Għaldaqstant, huma prodotti għall-bini skont id-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE dwar il-
prodotti għall-bini. L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati għal prodotti għall-bini bħal 
dawn ikopru karatteristiċi bħar-reazzjoni u r-reżistenza għan-nar, l-assenza ta’ tnixxijiet, ir-
reżistenza għal-likwidi u d-durabilità. Dawn il-karatteristiċi huma maħsuba biex jiggarantixxu 
l-użu sikur fil-binja/fiċ-ċumnija fiċ-ċirkostanzi kollha prevedibbli. Il-fatt li faċilità speċifika 
tal-gass tal-egżost ġiet iċċertifikata bħala parti ta’ appliance tat-tisħin ċentrali li taħdem bil-
gass skont id-Direttiva 90/396/KEE huwa bla preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva 
89/106/KEE fl-istess ħin. Il-faċilità tal-gass tal-egżost għandha wkoll tikkonforma mad-
dispożizzjonijiet ta’ dik id-Direttiva (pereżempju rekwiżiti essenzjali, evalwazzjoni tal-
konformità), anki jekk hija maħsuba biex titqiegħed fis-suq bħala parti ta’ appliance tal-gass, 
jiġifieri bħala waħda biss mill-unitajiet funzjonali. F’każijiet bħal dan, il-marka tal-KE li 
għandha s-sistema tat-tisħin tindika l-konformità taż-żewġ Direttiivi applikabbli. Madankollu, 
dakinhar li l-appliance tat-tisħin tal-petizzjonant tqiegħdet fis-suq, kienet għadha mhix 
possibbli konformità mad-Direttiva 89/106/KEE għax f’dak iż-żmien ma kenux jeżistu u ma 
kenux disponibbli speċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati rilevanti għal din id-Direttiva. Kien 
biss mill-2002 ’il quddiem li saru applikabbli standards armonizzati rilevanti skont id-
Direttiva 89/106/KEE u d-dikjarazzjoni ta’ konformità relatata saret possibbli u tista’ sservi 
bħala bażi għall-immarkar bil-marka tal-KE b’rabta ma’ dik id-Direttiva. Minn dak li ntqal 
hawn fuq jidher li s-sistema tat-tisħin tal-petizzjonant, li ġiet installata f’daru fl-1997, ġiet 
soġġetta fir-rigward tal-faċilità tal-gass tal-egżost għal regolamenti nazzjonali dwar il-bini u li 
l-marka tal-KE li twaħħlet fuq l-appliance meta tqiegħdet fis-suq ma kellhiex x’taqsam mad-
Direttiva 89/106/KEE.

Bħala konklużjoni, is-servizzi tal-Kummissjoni jikkonfermaw li m’hemm ebda element li 
jindika ksur tal-Liġi tal-KE mill-awtoritajiet Ġermaniżi fir-rigward tad-Direttivi tal-Kunsill 
90/396/KEE u 89/106/KEE. Filwaqt li jirrispettaw il-prinċipji mniżżlin fit-Trattat tal-KE u, 
b’mod partikolari, il-moviment ħieles ta’ prodotti, l-Istati Membri għandhom id-dritt li 
jiżguraw l-installazzjoni xierqa u korretta ta’ appliances tal-gass u l-inkorporazzjoni ta’ 
prodotti għall-bini, u b’hekk li jħarsu s-saħħa u s-sigurtà ta’ persuni taħt kundizzjonijiet ta’ 
użu normali u prevedibbli.

Il-Kummissjoni tittama li n-nota ta’ rikapitolazzjoni ta’ hawn fuq se twassal għall-konklużjoni
ta’ din il-kwistjoni.


