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Comisia pentru petiții

20.11.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0978/2005, adresată de Dietmar Bieber, de cetățenie germană, 
privind presupusa nerespectare de către Germania a dispozițiilor Directivei 
90/396/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre 
referitoare la aparatele consumatoare de combustibili gazoși

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că Directiva 90/396/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor 
statelor membre referitoare la aparatele consumatoare de combustibili gazoși nu este 
respectată în Germania și invocă în special dispozițiile directivei în sensul în care statele 
membre nu pot să interzică, să restricționeze sau să împiedice introducerea pe piață și punerea 
în funcțiune a aparatelor termice care îndeplinesc cerințele esențiale ale acestei directive. Mai 
mult, conform directivei, statele membre nu pot să interzică, să restricționeze sau să împiedice 
plasarea pe piață a aparatelor însoțite de un marcaj de aprobare de tip CE și, unde este cazul, 
de o declarație de conformitate. Întrucât aparatul de încălzire pe gaz al petiționarului poartă 
marcajul de aprobare de tip CE, acesta nu consideră că este obligat să îl supună unei verificări 
costisitoare, curățând coșul, astfel cum prevăd autoritățile competente. Prin urmare, acesta 
solicită Parlamentului European să ridice problema, făcând trimitere la hotărârea Curții de 
Justiție în cauza C-103/01 (Comisia/Germania), pe care acesta o consideră de asemenea 
aplicabilă în acest caz.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 martie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2006

1. Directiva 90/396/CEE privind aparatele cu combustibili gazoși prevede la articolul 4 că 
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statele membre nu trebuie să împiedice introducerea pe piață și punerea în funcțiune a 
aparatelor care poartă marcajul CE și care respectă această directivă. Statelor membre nu 
li se permite să impună cerințe suplimentare pentru aspectele acoperite de această 
directivă.

Trebuie totuși remarcat că directiva acoperă, în principiu, aparatul în sine și nu 
dispozitivele de evacuare a gazelor. Doar în cazul în care aparatul a fost introdus pe piață 
împreună cu dispozitivul de evacuare a gazelor, vor fi ambele acoperite de marcajul CE 
care anunță conformitatea cu directiva (și eventual cu alte directive aplicabile).

Statele membre nu pot împiedica, pe considerente legate de aspectele acoperite de 
directivă, punerea în funcțiune a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși. Atunci 
când aparatele consumatoare de combustibili gazoși sunt plasate pe piață împreună cu 
sistemul de evacuare a fumului, acest principiu se aplică întregului sistem (aparate cu 
dispozitive de evacuare a gazelor). 

Aceasta nu exclude faptul că dispozițiile naționale se pot aplica pentru aspectele care nu 
sunt acoperite de directivă sau, la un nivel mai general, de legislația comunitară, ca de 
exemplu dispozițiile referitoare la problemele de instalare. Cu toate acestea, asemenea 
dispoziții nu trebuie să intervină în proiectarea aparatului.

2. Comisia va examina situația din Germania pentru a verifica dacă există vreo implementare 
incorectă a Directivei 90/396/CEE. Pentru aceasta, serviciile Comisiei ar fi interesate să 
primească orice informații suplimentare din partea petiționarului care ar putea reprezenta 
dovada unei asemenea implementări incorecte. Acestea ar fi interesate în mod deosebit să 
primească hotărârile curții la care face trimitere petiționarul.

3. Pe baza informațiilor disponibile, serviciile Comisiei nu pot, în acest stadiu, să adopte o 
poziție cu privire la echipamentul special al petiționarului. Pentru a putea face astfel, 
Comisia poate fi obligată să comunice autorităților germane elemente concrete în legătură 
cu acest caz special. Pentru aceasta, am avea nevoie de autorizarea explicită din partea 
acesteia.

Comisia va ține la curent Parlamentul European în legătură cu evoluția acestui caz. 

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 23 martie 2007

Serviciile Comisiei au examinat în detaliu documentele suplimentare depuse de petiționar, 
deși nu s-a furnizat nicio altă informație concludentă. Pe baza informațiilor disponibile, 
acestea au concluzionat că nu există elemente care să indice o încălcare a dreptului comunitar
de către autoritățile germane.

Comisia dorește, totuși, să formuleze următoarele comentarii:

Directivele 90/396/CEE privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși și 89/106/CEE 
privind materialele de construcții sunt directive care se referă la produse. Directivele 
armonizează cerințele tehnice și cele legale pentru introducerea pe piață și punerea în 
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funcțiune a produselor care se încadrează în domeniul de aplicare al acestora .

Certificatul la care se referă petiționarul nu relevă conformitatea motorului cu combustie/a 
dispozitivului de evacuare a gazelor (acoperite de marcajul CE care dovedește conformitatea 
cu directivele aplicabile). Acesta relevă mai degrabă instalarea și conectarea corectă a 
motorului cu combustie la dispozitivele de evacuare a gazelor. În mod specific, se 
intenționează a se dovedi dacă dispozitivele de evacuare a gazelor, în urma conectării la 
motorul cu combustie, se află în stare satisfăcătoare și corespunzătoare pentru motorul cu
combustie la care acestea sunt racordate.

Cu respectarea principiilor stabilite prin Tratatul CE și, în special, a liberei circulații a 
bunurilor, statele membre au dreptul să asigure în mod nediscriminatoriu și proporționat 
instalarea corectă și corespunzătoare a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși și 
astfel să protejeze sănătatea și siguranța persoanelor în condiții de folosire anticipabile și 
normale.

5. Răspunsul Comisiei, primit la 20 noiembrie 2009

În urma primirii ultimului document de la petiționar, serviciile Comisiei consideră că acesta 
nu a prezentat nicio informație nouă de când s-a luat hotărârea de închidere a petiției. 

Totuși, ca o recapitulare a contextului juridic privind sistemul de încălzire al petiționarului, se 
remarcă următoarele: 

Petiționarul pretinde că sistemul său de încălzire, instalat în anul 1997, fusese introdus pe 
piață ca atare (incluzând dispozitivul de evacuare a gazelor) și că, prin urmare, întregul sistem 
de încălzire este acoperit de marcajul CE conform Directivei 90/396/CEE privind aparatele 
consumatoare de combustibili gazoși, altfel sistemul nefiind funcțional/operabil. În 
consecință, el consideră că cerința prevăzută la secțiunea 43 alineatul (7) din Reglementările
din domeniul construcțiilor din Renania de Nord-Westfalia (BauO NRW) cu privire la
obținerea unui certificat din partea autorității locale de curățare a coșurilor, conform căruia 
dispozitivul de evacuare a gazelor este complet funcțional și adecvat respectivului motor cu 
combustie, nu este compatibilă cu dreptul comunitar și, în special, cu Directiva 90/396/CEE 
privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși, întrucât impune cerințe suplimentare
privind introducerea pe piață a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși care sunt 
conforme cu directiva.

Conform secțiunii 43 alineatul (1) din Reglementările din domeniul construcțiilor din Renania 
de Nord-Westfalia (BauO NW), motoarele cu combustie și dispozitivele de evacuare a 
gazelor, cum ar fi coșurile, canalele de ardere a gazelor și piesele de conexiune (sistemele de 
încălzire), sistemele de evacuare a gazelor prin combustie cu motoare cu combustie fixă,
precum și containerele și alte tipuri de gaze și lichide combustibile trebuie să fie sigure și 
ignifuge și să nu producă alte riscuri și dificultăți inacceptabile. Trebuie să existe o izolare 
fonică adecvată, astfel încât zgomotul să nu se propage în alte locuințe. Dispozitivele de 
evacuare a gazelor trebuie să fie ușor de curățat într-un mod fiabil.

Secțiunea 43 alineatul (7) din aceleași Reglementări din domeniul construcțiilor (BauO NW) 
prevede că, în eventualitatea construirii sau modificării coșurilor sau în vederea racordării
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coșurilor cu motoare cu combustie sau a conductelor de evacuare a gazelor, proprietarul 
trebuie să obțină un certificat din partea autorității regionale de curățare a coșurilor, care să 
confirme faptul că respectivul coș sau dispozitiv de evacuare a gazelor este în deplină 
funcționare și adecvat utilizării împreună cu motoarele cu combustie conectate. De asemenea, 
structura de bază a coșului ar fi trebuit să fie inspectată în timpul construcției și înainte de 
eliberarea unui certificat. Dacă inspectorul regional responsabil de inspecția coșurilor 
descoperă inadvertențe, el/ea trebuie să le aducă la cunoștința Autorității de Supraveghere a 
Construcțiilor.

Așa cum a fost confirmat de către petiționar și în conformitate cu documentele pe care acesta 
le-a depus pe parcursul analizei petiției, autoritățile din construcții confirmă faptul că 
certificatul în cauză nu este necesar pentru un motor cu combustie cu dispozitiv de evacuare a 
gazelor (sistem de încălzire) care este acoperit în întregime de marcajul CE (Ordinul 
administrativ nr. 43.7 din BauO NRW).

În urma unei analize detaliate a tuturor documentelor și informațiilor depuse de petiționar, 
Comisia remarcă următoarele:

Deși afirmația petiționarului că „instalația de încălzire Veritherm este operațională doar ca 
unitate de construcție” este corectă din punct de vedere tehnic, ea nu este relevantă pentru 
răspunsul la întrebarea dacă marcajul CE care dovedește conformitatea cu Directiva
90/396/CEE acoperă doar motorul cu combustie sau acoperă și dispozitivul de evacuare a 
gazelor, cu alte cuvinte dacă motorul cu combustie a fost introdus pe piață în sine sau 
împreună cu dispozitivul de evacuare ca sistem întreg. 

Directiva 90/396/CEE acoperă aparatele definite la articolul 1 alineatul (1). Nu acoperă 
dispozitivele de evacuare a gazelor în sine (canale pentru alimentarea cu aer a combustiei și 
pentru evacuarea produselor cu combustie). Totuși, acestea pot fi componente ale unui „aparat
consumator de combustibili gazoși”. În acest caz, procedurile de stabilire a conformității 
prevăzute de Directiva 90/396/CEE vizează asigurarea conformității „sistemului” cu cerințele 
și aspectele acoperite de această directivă.

Marcajul CE conform Directivei 90/396/CEE atestă faptul că aparatul este în conformitate cu 
dispozițiile directivei și că a fost proiectat și construit pentru a funcționa în condiții de 
siguranță și fără a prezenta un pericol pentru securitate în condiții de întrebuințare normală.

Totuși, nu este obligatoriu ca aparatul să fie gata de utilizare la introducerea pe piață. Există 
posibilitatea ca acesta să aibă nevoie de niște dispozitive de conectare suplimentare pentru a 
putea fi racordat, de exemplu, la rețeaua de gaze sau de energie electrică; de asemenea, ar 
putea fi necesar ca acesta să fie racordat la un aparat de evacuare a gazelor, în cazul în care 
aparatul în sine nu este deja prevăzut cu un astfel de dispozitiv. În acest caz, marcajul CE care 
dovedește conformitatea cu Directiva 90/396/CEE nu acoperă și aceste componente 
suplimentare, care sunt, desigur, necesare instalării și funcționării aparatului. Totuși, 
instrucțiunile pentru instalator trebuie să precizeze clar și detaliat pașii care trebuie urmați 
pentru instalarea sigură și să specifice dispozitivele suplimentare de conectare sau tipul de 
evacuare la care trebuie racordat aparatul.

Mai mult și în același timp, și alte directive se pot aplica cu privire la alte aspecte.
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Cu privire la sistemul de încălzire al petiționarului în speță, serviciile Comisiei au ajuns la 
concluzia că respectivul dispozitiv utilizat de petiționar nu a fost introdus pe piață ca sistem 
complet. Informațiile disponibile duc la concluzia că aparatul de încălzire a fost introdus pe 
piață împreună cu dispozitivul de extragere (ventilator) care să fie aplicat la ieșirea
dispozitivului de evacuare a gazelor, dar fără dispozitivul de evacuare a gazelor (care este, 
desigur, necesar instalării finale a aparatului pentru ca acesta să funcționeze) și că, prin 
urmare, marcajul de tip CE conform Directivei 90/396/CEE acoperă doar aparatul de încălzire 
și nu dispozitivul de evacuare a gazelor.

Documentul intitulat „Aprobare tehnică națională” al Deutsches Institut für Bautechnik (nr. 
aprobare Z-43.1-036) precizează la punctul 1.1. că „această aprobare nu acoperă nici aparatul 
necesar funcționării normale a motorului cu combustie, nici echipamentul necesar pentru 
alimentarea cu combustibil, condensare sau distribuire a căldurii”. La punctul 2.1, 
„Caracteristici și structură”, acest document precizează că produsul este alcătuit dintr-un 
„vaporizator principal” (2.1.1), un „vaporizator secundar” (2.1.2), un „dispozitiv de 
combustie” (2.1.3), un „dispozitiv de neutralizare” (2.1.4), „dispozitive de siguranță” (2.1.5), 
un „suport” (2.1.6) și o „carcasă și un postament” (2.1.7). Se prevede, de asemenea, că 
„instrucțiunile de instalare, funcționare și mentenanță” (2.1.8) trebuie să conțină, printre 
altele, informații despre canalele corespunzătoare de evacuare a produselor cu combustie și 
despre instalarea corectă a acestora. Certificatul de examinare de tip CE eliberat de TUV 
Rheinland la data de 2 februarie 1996 se referă și el la acest document.

Raportul TÜV Reinland nr. K 21/02 din august 2002 la care se referă petiționarul este un 
raport de testare. Testele sunt realizate doar pe un sistem complet și acest lucru nu are legătură 
cu introducerea pe piață a motorului cu combustie cu sau fără dispozitivul de evacuare a 
gazelor. Mai mult, acest raport se referă la standardul armonizat EN 303-1 „Cazane de 
încălzire – Partea 1: Cazane de încălzire cu arzătoare cu tiraj forțat – Terminologie, cerințe 
generale, testare și marcare”. Acest standard a fost pregătit în baza mandatului acordat CEN
de către Comisia Europeană conform Directivei 92/42/CEE privind cerințele de randament 
pentru cazanele noi de apă caldă cu combustie lichidă sau gazoasă. Prin urmare, acest raport 
nu are legătură cu Directiva 90/396/CEE și nu oferă nicio informație despre faptul că marcajul 
CE care dovedește conformitatea cu cea de-a doua directivă acoperă doar motorul cu 
combustie sau acoperă și dispozitivul de evacuare a gazelor. În orice caz, acesta este un 
document care se referă la o testare efectuată în 2002, adică la câțiva ani după instalarea 
sistemului de încălzire al petiționarului.

Din instrucțiunile de asamblare și instalare care au însoțit produsul, oferite de petiționar, 
„orice sistem certificat și/sau sistem aprobat în conformitate cu reglementările din domeniul
construcțiilor care este montat de o companie specializată poate fi folosit ca sistem de ardere a 
gazelor. În astfel de cazuri trebuie făcută referire la documentația și declarația de conformitate 
a producătorului respectiv”. Se precizează ulterior că „înainte de punerea în funcțiune a 
motorului cu combustie, siguranța și funcționarea sistemului de ardere a gazelor trebuie să fie 
confirmată de inspectorul regional responsabil de inspecția coșurilor”. 
     
Așa cum s-a demonstrat mai sus, s-a constatat că sistemul de încălzire la care se referă 
petiționarul nu este acoperit în întregime de marcajul CE care dovedește conformitatea cu
Directiva 90/396/CEE și că marcajul CE acoperă doar motorul cu combustie, fără a acoperi și 
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dispozitivul de evacuare a gazelor. 

Serviciile Comisiei nu pot identifica o încălcare a Directivei 90/396/CEE de către autoritățile 
germane în cerința lor de a examina modul de corespundere a dispozitivului de evacuare a 
gazelor cu motorul cu combustie și instalarea corectă a sistemului. 

Certificatul solicitat de autoritățile germane nu este legat de sistemul de încălzire și de
dispozitivul din care este alcătuit la introducerea pe piață, ci de instalarea corectă a 
dispozitivului de evacuare a gazelor și racordarea lui la motorul cu combustie. Se urmărește să 
se ateste faptul că, ulterior racordării la motorul cu combustie, dispozitivul de evacuare a 
gazelor este într-o stare bună și corespunde motorului cu combustie la care este racordat.

Mai mult, se atrage atenția asupra faptului că dispozitivele de evacuare a gazelor din structura 
sistemelor de încălzire sunt menite a fi instalate permanent într-o clădire. Prin urmare, ele sunt 
materiale de construcție în sensul Directivei 89/106/CEE a Consiliului privind materialele de 
construcție. Specificațiile tehnice armonizate pentru astfel de materiale de construcție acoperă 
caracteristici, precum reacția și rezistența la foc, etanșeitatea, rezistența la debit și 
durabilitatea. Aceste caracteristici vizează garantarea utilizării în siguranță în clădire/coș în 
toate circumstanțele anticipabile. Faptul că un anumit dispozitiv de evacuare a gazelor a fost 
certificat ca element constitutiv al unui sistem de încălzire centrală pe combustibili gazoși în 
baza Directivei 90/396/CEE nu prejudiciază aplicarea concomitentă a Directivei 89/106/CEE. 
Dispozitivul de evacuare a gazelor trebuie să fie în conformitate și cu dispozițiile acelei 
directive (de exemplu, cerințele esențiale, declarația de conformitate), chiar dacă se 
intenționează introducerea lui pe piață ca parte a unui dispozitiv consumator de combustibili 
gazoși, în calitate de entitate funcțională unică. Într-un astfel de caz, prezența marcajului de 
tip CE pe sistemul de încălzire arată conformitatea cu ambele directive aplicabile. Totuși, în 
momentul introducerii pe piață a dispozitivului de încălzire al petiționarului, nu era posibilă 
conformitatea cu Directiva 89/106/CEE, pentru că la acel moment specificațiile tehnice 
armonizate conforme cu acea directivă nu existau și nu erau disponibile încă. Doar începând 
din anul 2002, standardele armonizate relevante conform Directivei 89/106/CEE au devenit 
aplicabile și a fost posibilă atestarea de conformitate care ar putea fi baza marcajului CE în 
conformitate cu acea directivă. Din cele menționate anterior rezultă că sistemul de încălzire al 
petiționarului, care a fost montat în casa acestuia în 1997, se supunea, în ceea ce privește 
dispozitivul de evacuare a gazelor, reglementărilor naționale din domeniul construcțiilor și că 
marcajul CE aplicat dispozitivului la introducerea pe piață nu avea legătură cu Directiva 
89/106/CEE. 

În concluzie, serviciile Comisiei confirmă faptul că nu există elemente care să demonstreze 
încălcarea dreptului comunitar de către autoritățile germane cu privire la Directivele 
90/396/CEE și 89/106/CEE ale Consiliului. Respectând principiile prevăzute de Tratatul CE 
și, în special, circulația liberă a bunurilor, statele membre au dreptul să asigure instalarea 
adecvată și corectă a dispozitivelor cu combustibili gazoși și încorporarea materialelor de 
construcție și, prin urmare, să protejeze sănătatea și siguranța persoanelor în condiții de 
întrebuințare normale și anticipabile. 

Comisia speră ca nota recapitulativă de mai sus să finalizeze această problemă.


