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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW
Dotyczy: Petycji 0978/2005, którą złożył Dietmar Bieber (Niemcy) w sprawie 

domniemanego naruszenia przez Niemcy przepisów dyrektywy Rady 
90/396/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do urządzeń spalania paliw gazowych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że dyrektywa Rady 90/396/EWG w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń spalania paliw gazowych 
nie jest przestrzegana w Niemczech i przytacza w szczególności przepisy dyrektywy 
stanowiące, że państwa członkowskie nie mogą zakazywać, ograniczać ani utrudniać 
wprowadzania do obrotu i oddawania do użytku urządzeń grzewczych, które spełniają 
zasadnicze wymogi niniejszej dyrektywy. Ponadto zgodnie z dyrektywą państwa 
członkowskie nie mogą zabraniać, ograniczać lub utrudniać wprowadzania na rynek urządzeń 
posiadających znak badania typu WE oraz, gdy jest to niezbędne, deklarację zgodności. 
Ponieważ kominek gazowy składającego petycję jest opatrzony znakiem badania typu WE, 
składający petycję uważa, że nie jest zobowiązany do poddawania kominka kosztownej 
kontroli kominiarza, jak wymagają tego właściwe władze. Dlatego wzywa Parlament 
Europejski do zajęcia się tą kwestią, powołując się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości w 
sprawie C-103/01 (Komisja przeciwko Niemcom), który uważa za mający zastosowanie w tej 
sprawie.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 13 marca 2006 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 30 sierpnia 2006 r.
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1. Dyrektywa 90/396/EWG w sprawie urządzeń spalania paliw gazowych stanowi w art. 4, 
że państwa członkowskie nie mogą utrudniać wprowadzania do obrotu i oddawania do 
użytku urządzeń posiadających znak badania typu WE i deklarację zgodności. Państwa 
członkowskie nie mogą nakładać dodatkowych wymogów odnośnie kwestii objętych 
zakresem przedmiotowej dyrektywy. 

Należy zauważyć, że przepisy dyrektywy obejmują zasadniczo samo urządzenie, a nie 
urządzenia do wydalania spalin. Tylko w przypadku, gdy dane urządzenie zostało 
wprowadzone do obrotu wraz z urządzeniem do wydalania spalin, obydwa są objęte 
znakiem WE oznaczającym zgodność z dyrektywą (i ewentualnie innymi dyrektywami 
mającymi zastosowanie).

Państwa członkowskie nie mogą utrudniać, z przyczyn związanych z kwestiami objętymi 
dyrektywą, oddawania do użytku urządzeń gazowych. Jeśli urządzenia gazowe są 
wprowadzane do obrotu wraz z przewodem odprowadzającym, zasada ta odnosi się 
do całego systemu (urządzenie wraz z urządzeniem do wydalania spalin).

Nie wyklucza to możliwości stosowania przepisów krajowych do aspektów nieobjętych 
dyrektywą lub ogólnie prawem Wspólnoty, takich jak sprawy związane z instalacją. 
Przepisy takie nie mogą jednak ingerować w budowę urządzenia.

2. Komisja Europejska zbada sytuację w Niemczech w celu określenia, czy doszło do 
niewłaściwego wdrożenia dyrektywy 90/396/EWG. Aby tego dokonać, służby Komisji 
będą chciały otrzymać od składającego petycję wszelkie dodatkowe informacje, które 
stanowią dowody takiego niewłaściwego wdrożenia. Mowa tu w szczególności o 
wyrokach sądowych, do których odnosi się składający petycję.

3. Na podstawie dostępnych informacji na obecnym etapie służby Komisji Europejskiej nie 
są w stanie zająć stanowiska w sprawie konkretnego urządzenia należącego do 
składającego petycję. Możliwe, że aby tego dokonać, Komisja Europejska będzie musiała 
przedstawić niemieckim władzom konkretne informacje dotyczące tej sprawy. W tym celu 
konieczna jest wyraźna zgoda składającego petycję.

Komisja Europejska będzie informowała Parlament Europejski o postępach w tej sprawie.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 23 marca 2007 r.

Służby Komisje szczegółowo przeanalizowały dodatkową dokumentację przedłożoną przez 
składającego petycję, mimo że nie dostarczono żadnych dalszych istotnych informacji. 
Opierając się na dostępnych informacjach, doszły one do wniosku, że nic nie wskazuje na 
naruszenie prawa WE przez niemieckie władze.

Komisja pragnie jednak wnieść następujące uwagi:

Dyrektywa 90/396/EWG w sprawie urządzeń gazowych i dyrektywa 89/106/EWG w sprawie 
wyrobów budowlanych są dyrektywami dotyczącymi produktów. Ujednolicają one 
wymagania techniczne i prawne związane z wprowadzaniem do obrotu i użytku produktów, 



CM\797158PL.doc 3/7 PE378.479REV.II

PL

których dotyczą. 

Świadectwo, do którego odwołuje się składający petycję, nie dotyczy zgodności jednostki 
spalania i urządzenia do wydalania spalin (objętych znakiem WE wskazującym na zgodność z 
obowiązującymi dyrektywami). Dotyczy ono natomiast prawidłowej instalacji i połączenia 
jednostki spalania z urządzeniem do wydalania spalin. W szczególności, ma ono zaświadczyć 
o prawidłowym stanie urządzenia do wydalania spalin po podłączeniu go do jednostki 
spalania i o zgodności tego urządzenia z jednostką spalania, do której jest podłączone.

Przestrzegając postanowień traktatu WE, zwłaszcza dotyczących swobodnego przepływu 
towarów, państwa członkowskie mają jednocześnie prawo do zagwarantowania w sposób 
niedyskryminujący i proporcjonalny właściwej i odpowiedniej instalacji urządzeń gazowych, 
a tym samym do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób korzystających z tych urządzeń w 
normalnych i przewidywalnych warunkach.

5. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 20 listopada 2009 r.

Po otrzymaniu od składającego petycję ostatniego dokumentu służby Komisji zwracają uwagę 
na fakt, że od momentu podjęcia decyzji o zamknięciu petycji składający petycję nie 
przedstawił żadnych nowych informacji.

Jednakże reasumując sytuację prawną dotyczącą systemu ogrzewania należącego do 
składającego petycję, można odnotować następujące fakty:

Składający petycję twierdzi, że zainstalowany u niego w 1997 r. system ogrzewania został 
jako taki wprowadzony do obrotu (wyposażony w urządzenie do wydalania spalin) i że w 
związku z tym cały system ogrzewania jest objęty znakiem WE zgodnie dyrektywą 
90/396/EWG w sprawie urządzeń gazowych, ponieważ w innym razie system nie byłby 
sprawny/działający. W związku z powyższym składający petycję uważa, że wymóg określony 
w ustępie 43(7) przepisów budowlanych Nadrenii Północnej-Westfalii (BauO NRW) 
dotyczący konieczności wydania przez lokalnego kominiarza świadectwa potwierdzającego 
pełną sprawność urządzenia do wydalania spalin oraz możliwość jego podłączenia do 
jednostki spalania, której dana sprawa dotyczy, jest sprzeczny z prawem WE, a zwłaszcza z 
dyrektywą 90/396/EWG w sprawie urządzeń gazowych, ponieważ wymóg ten nakłada 
dodatkowe wymagania odnośnie do wprowadzania do obrotu urządzeń gazowych 
spełniających warunki określone w przedmiotowej dyrektywie.

Zgodnie z ustępem 43(1) przepisów budowlanych Nadrenii Północnej-Westfalii (BauO 
NRW) jednostki spalania oraz urządzenia do wydalania spalin, jak na przykład kominki, 
przewody spalinowe i elementy łączące (instalacje grzewcze), systemy odprowadzające gazy 
spalinowe pochodzące ze stacjonarnych silników spalinowych oraz przewody rurowe i 
zbiorniki na gazy i płyny palne muszą być bezpieczne i ognioodporne, jak również nie mogą 
one wywoływać żadnych innych zagrożeń ani niedopuszczalnych obciążeń. Wymienione 
urządzenia muszą być wyposażone w odpowiedni system chroniący przed hałasem 
emitowanym na inne posesje. Urządzenia do wydalania spalin muszą być łatwe do 
czyszczenia, które powinno przebiegać w sposób bezpieczny.

Ustęp 43(7) tych samych przepisów budowlanych (BauO NRW) stanowi, że w przypadku 
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wznoszenia lub modyfikacji kominów, jak również podłączania jednostek spalania do 
kominów lub przewodów spalinowych właściciel obowiązany jest uzyskać od lokalnego 
kominiarza świadectwo potwierdzające sprawność urządzenia do wydalania spalin oraz 
zgodność tego urządzenia z jednostkami spalania, do których jest podłączone. W przypadku 
wznoszenia kominów, przed  wydaniem takiego świadectwa powinno się również 
skontrolować ich podstawową konstrukcję. Jeśli lokalny kominiarz stwierdzi jakiekolwiek 
wady, wówczas zobowiązany jest on powiadomić o nich organ nadzoru budowlanego.

Zgodnie z zapewnieniem składającego petycję oraz przedłożoną przez niego w ramach 
rozpatrywania przedmiotowej petycji dokumentacji organy budowlane potwierdzają, że nie 
ma konieczności posiadania wzmiankowanego świadectwa dla jednostki spalania połączonej 
z urządzeniem do wydalania spalin (systemu ogrzewania), opatrzonej jako całość znakiem 
WE (BauO NRW; nakaz administracyjny nr 43.7).

Na podstawie szczegółowej analizy wszystkich dokumentów oraz informacji przedłożonych 
przez składającego petycję Komisja stwierdza, co następuje:

Mimo iż potwierdzenie składającego petycję, że „instalacja grzewcza Veritherm działa 
wyłącznie jako jednostka konstrukcyjna”, jest prawidłowe z technicznego punktu widzenia, 
nie ma ono znaczenia w przypadku odpowiedzi na pytanie, czy znakowanie WE zgodne z 
dyrektywą 90/396/EWG dotyczyło wyłącznie jednostki spalania, czy też jednocześnie 
urządzenia do wydalania spalin – innymi słowy, czy jednostka spalania została wprowadzona 
do obrotu jako pojedynczy produkt, czy też wraz z urządzeniem do wydalania spalin jako 
kompletny system.

Dyrektywa 90/396/EWG dotyczy urządzeń zdefiniowanych w art. 1(1). Nie obejmuje ona 
jako takich urządzeń do wydalania spalin (kanały doprowadzające powietrze spalania lub 
usuwające produkty spalania). Niemniej jednak wymienione elementy mogą należeć do 
urządzenia gazowego. W takim przypadku procedury oceniania zgodności określone w 
dyrektywie 90/396/EWG mają na celu zapewnienie zgodności „systemu” z wymogami oraz 
aspektami wymienionymi w przedmiotowej dyrektywie.

Opatrzenie znakiem WE zgodnie z dyrektywą 90/396/EWG stanowi potwierdzenie, że dane 
urządzenie jest zgodne z przepisami przedmiotowej dyrektywy, jak również, że jego 
konstrukcja oraz wykonanie w normalnych warunkach użytkowania umożliwiają jego 
bezpieczną eksploatację oraz nie stanowią zagrożenia w kwestii bezpieczeństwa gazowego.

Niemniej jednak nie ma konieczności, aby w momencie wprowadzenia urządzenia do obrotu 
było ono gotowe do użytkowania. Możliwe, że potrzebne będą dodatkowe przyrządy, za 
pomocą których na przykład podłącza się dane urządzenie do sieci doprowadzającej gaz lub 
do sieci elektrycznej; możliwe, że dane urządzenie trzeba będzie również podłączyć do 
urządzenia do wydalania spalin, jeśli urządzenie do wydalania spalin nie jest elementem 
danego urządzenia. W takim przypadku znakowanie WE określone w dyrektywie 
90/396/EWG nie dotyczy tych dodatkowych elementów, które są oczywiście konieczne w 
kontekście instalacji oraz eksploatacji danego urządzenia. Jednakże wskazówki skierowane 
do monterów muszą wyraźnie i szczegółowo określać kroki, jakie należy podjąć w celu 
przeprowadzenia bezpiecznej instalacji, jak również zawierać informacje na temat 
dodatkowych urządzeń łączących oraz rodzaju kanału, do jakiego należy podłączyć dane 
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urządzenie.

Ponadto inne dyrektywy mogą mieć jednocześnie zastosowanie pod względem innych 
aspektów.

Odnośnie do systemu ogrzewania należącego do składającego petycję służby Komisji 
stwierdzają, że konkretne urządzenie, użytkowane przez składającego petycję, nie zostało
wprowadzone do obrotu jako kompletny system. Dostępne informacje prowadzą do wniosku, 
że urządzenie grzewcze zostało wprowadzone do obrotu wraz z urządzeniem 
odprowadzającym (wentylatorem), które montuje się na wylocie urządzenia do wydalania 
spalin, ale bez urządzenia do wydalania spalin (które oczywiście należy zamontować w celu 
eksploatacji urządzenia), oraz że w związku z tym znak WE określony w dyrektywie 
90/396/EWG dotyczył wyłącznie urządzenia grzewczego, a nie urządzenia do wydalania 
spalin.

Pkt 1.1 dokumentu o tytule „Krajowa aprobata techniczna” opracowanego przez Niemiecki 
Instytut Techniki Budowlanej (numer aprobaty Z-43.1-036) stanowi, że „niniejsza aprobata 
nie dotyczy urządzenia, którego zastosowanie jest niezbędne z punktu widzenia normalnego 
działania jednostki spalania, ani urządzeń przeznaczonych do dostarczania paliwa, skraplania 
lub dystrybucji ciepła.” Zgodnie z pkt 2.1 przedmiotowego dokumentu „Charakterystyka i 
konstrukcja” produkt, którego dana aprobata dotyczy, składa się z „podstawowego 
wymiennika ciepła” (2.1.1), „pomocniczego wymiennika ciepła” (2.1.2), „urządzenia 
spalania” (2.1.3), „urządzenia kompensującego” (2.1.4), „przyrządów bezpieczeństwa” 
(2.1.5), „podpory” (2.1.6) oraz „obudowy i tacy podstawowej” (2.1.7). Dokument zawiera 
również postanowienie, że „wskazówki dotyczące instalacji, eksploatacji i konserwacji” 
(2.1.8) muszą między innymi zawierać informacje na temat odpowiednich kanałów służących 
do usuwania produktów spalania oraz właściwego montażu tych kanałów. Certyfikat badania 
typu WE wydany przez TÜV Reinland 2 lutego 1996 r. również odnosi się do 
przedmiotowego dokumentu.

Sprawozdanie TÜV Reinland nr K 21/02 z sierpnia 2002 r., na które powołuje się składający 
petycję, jest protokołem badania. Badania mogą być prowadzone wyłącznie na kompletnym 
systemie, a to z kolei nie ma związku z tym, czy jednostka spalania została wprowadzona do 
obrotu wraz z urządzeniem do wydalania spalin, czy też bez tego urządzenia. Ponadto 
przedmiotowe sprawozdanie odnosi się do normy zharmonizowanej EN 303-1 „Kotły 
grzewcze – Część 1: Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi. Terminologia, ogólne 
wymagania, badania i oznaczenie”. Norma ta została opracowana na podstawie mandatu 
udzielonego CEN przez Komisję Europejską zgodnie z dyrektywą 92/42/EWG w sprawie 
wymogów sprawności dla nowych kotłów wody gorącej opalanych paliwem płynnym lub 
gazowym. W związku z tym przedmiotowe sprawozdanie nie odnosi się do dyrektywy 
90/396/EWG oraz nie zawiera informacji na temat tego, czy oznakowanie WE zgodne z 
dyrektywą 90/396/EWG dotyczyło wyłącznie jednostki spalania, czy też również urządzenia 
do wydalania spalin. W każdym bądź razie przedmiotowe sprawozdanie jest dokumentem 
dotyczącym badania przeprowadzonego w 2002 r., czyli kilka lat po zainstalowaniu systemu 
grzewczego należącego do składającego petycję.

Zgodnie z przedłożonymi przez składającego petycję instrukcjami dotyczącymi montażu i 
instalacji, które były dołączone do produktu, „dowolny certyfikowany system i/lub system 
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zatwierdzony zgodnie z przepisami budowlanymi, który został zainstalowany przez 
specjalistyczną firmę, może być stosowany jako system odprowadzania gazów spalinowych. 
W tego typu przypadkach należy odnieść się do odpowiedniej dokumentacji producenta oraz 
deklaracji zgodności”. W dalszej części instrukcji określone zostało, że „przed przekazaniem 
jednostki spalania do serwisu należy uzyskać od lokalnego mistrza kominiarskiego 
potwierdzenie, że system odprowadzania gazów spalinowych jest bezpieczny oraz nadaje się 
do użytku”.

Z powyżej przytoczonych informacji wynika, że system grzewczy, do którego odnosi się 
składający petycję, nie był objęty znakiem WE zgodnie z dyrektywą 90/396/EWG, oraz że 
znakowanie WE dotyczyło wyłącznie jednostki spalania, a nie urządzenia do wydalania 
spalin.

Służby Komisji nie stwierdzają naruszenia dyrektywy 90/396/EWG odnośnie do wymogu 
władz niemieckich dotyczącego kontroli połączenia urządzenia do wydalania spalin z 
jednostką spalania oraz prawidłowej instalacji systemu.

Świadectwo, jakiego wymagają władze niemieckie, nie odnosi się do wprowadzonego do 
obrotu systemu grzewczego oraz urządzenia będącego elementem tego systemu, lecz do 
prawidłowej instalacji urządzenia do wydalania spalin oraz jego połączenia z jednostką 
spalania. Ma ono zaświadczyć o zadowalającym stanie urządzenia do wydalania spalin po 
podłączeniu go do jednostki spalania i o zgodności tego urządzenia z jednostką spalania, do 
której jest podłączone.

Ponadto zwrócono również uwagę na fakt, że urządzenia do wydalania spalin będące 
elementem systemów grzewczych są przeznaczone do montażu na stałe w budynku. W 
związku z tym urządzenia te są wyrobami budowlanymi w rozumieniu dyrektywy Rady 
89/106/EWG dotyczącej wyrobów budowlanych. Zharmonizowane specyfikacje techniczne 
dotyczące tego typu wyrobów budowlanych odnoszą się do takich cech, jak na przykład 
reakcja i odporność na ogień, szczelność, opór hydrauliczny i trwałość. Cechy te powinny 
gwarantować bezpieczne stosowanie danych urządzeń w budynku/kominie we wszystkich 
przewidywalnych warunkach. Fakt, że konkretne urządzenie do wydalania spalin zostało 
certyfikowane jako część urządzenia do centralnego ogrzewania opalanego paliwem 
gazowym zgodnie z dyrektywą 90/396/EWG, nie narusza jednocześnie stosowania dyrektywy 
89/106/EWG. Urządzenie do wydalania spalin musi być również zgodne z przepisami 
dyrektywy 89/106/EWG (np. podstawowe wymogi, ocena zgodności), nawet jeśli ma ono 
zostać wprowadzone do obrotu jako element urządzenia gazowego, jako niezależnie pracująca 
jednostka. W tego typu przypadku znak WE, jakim opatrzony jest system grzewczy, wskazuje 
na zgodność z obydwoma mającymi zastosowanie dyrektywami. Jednakże w momencie 
wprowadzenia do obrotu urządzenia grzewczego należącego do składającego petycję nie 
można było stwierdzić zgodności z dyrektywą 89/106/EWG, ponieważ wówczas odnośne 
zharmonizowane specyfikacje techniczne wymagane zgodnie z przedmiotową dyrektywą 
jeszcze nie istniały ani nie były dostępne. Odnośne normy zharmonizowane wymagane 
zgodnie z dyrektywą 89/106/EWG zaczęły obowiązywać od 2002 r. i dopiero wówczas 
można było przeprowadzić ocenę zgodności, która mogłaby posłużyć za podstawę dla 
znakowania WE zgodnie z przedmiotową dyrektywą. Z powyższych informacji wynika, że 
system grzewczy, który został zainstalowany w domu składającego petycję w 1997 r., 
podlegał krajowym przepisom budowlanym oraz że znak WE, który był przymocowany do 
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urządzenia wprowadzonego do obrotu, nie odnosił się do dyrektywy 89/106/EWG.

W rezultacie, służby Komisji potwierdzają, że nie występują żadne przesłanki wskazujące na 
naruszenie przez władze niemieckie prawa WE odnośnie do dyrektyw Rady 90/396/EWG 
oraz 89/106/EWG. Przestrzegając postanowień traktatu WE, zwłaszcza dotyczących 
swobodnego przepływu towarów, państwa członkowskie mają prawo do zagwarantowania
właściwej i odpowiedniej instalacji urządzeń gazowych oraz prawidłowego wbudowania 
wyrobów budowlanych, a tym samym do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób w 
normalnych i przewidywalnych warunkach użytkowania.

Komisja wyraża nadzieję, że powyższa notatka podsumowująca zakończy przedmiotową 
sprawę.


