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Oznámení v souladu s čl. 95 odst. 5 Smlouvy o ES

Žádost o povolení přijmout vnitrostátní právní předpis odchylně od harmonizačního opatření
Společenství
(2006/C 12/04)
(Text s významem pro EHP)

1. V dopise obdrženém dne 4. listopadu 2005 oznámilo Nizozemské království podle čl. 95 odst. 5
Smlouvy o založení Evropského společenství svou žádost o odchylku od směrnice 98/69/ES (1). Nizozemské království hodlá přijmout nový předpis, který by pro emisi částic u dieselových vozidel stanovil
přísnější mezní hodnoty emisí ve výši 5 miligramů na kilometr. Tento nový vnitrostátní předpis by
platil od 1. ledna 2007 pro dieselová osobní vozidla a některá lehká užitková vozidla (kategorie M1 a N1,
třída 1, jak je uvedeno v příloze II směrnice 70/156/ES (2)).

2. Ustanovení čl. 95 odst. 5 Smlouvy o založení Evropského společenství stanoví, že pokládá-li členský stát
poté, co Rada nebo Komise přijaly harmonizační opatření, za nezbytné přijmout vnitrostátní předpisy,
opírající se o nové vědecké poznatky k ochraně životního prostředí nebo pracovního prostředí,
z důvodu konkrétního problému, který vyvstane v tomto členském státě po přijetí harmonizačního
opatření, oznámí návrhy předpisů Komisi spolu s důvody pro jejich přijetí.

3. Komise do šesti měsíců po oznámení dotyčné vnitrostátní právní předpisy schválí nebo zamítne poté,
co prověří, zda neslouží jako prostředek svévolné diskriminace nebo zastřeného omezování obchodu
mezi členskými státy a nenarušují fungování vnitřního trhu.

4. Nizozemské orgány považují svou žádost za oprávněnou, protože od přijetí směrnice 98/69/ES jsou
k dispozici nové vědecké poznatky o účincích částic na zdravotní stav a životní prostředí. Nizozemské
orgány se domnívají, že tyto informace dokazují škodlivé účinky nadměrné emise částic na lidské
zdraví, jako jsou např. předčasné úmrtí a poškozená funkce plic. Tyto vědecké poznatky vedly na
úrovni Společenství k vypracování předlohy návrhu (Euro 5), který by snížil množství částic u dieselových osobních vozidel a některých lehkých užitkových vozidel na 5 miligramů na kilometr. Podle nizozemských orgánů je ovšem pravděpodobné, že nové hodnoty nevstoupí v platnost před rokem 2010.

Pro nizozemské orgány představují částice závažný problém z důvodu vysoké hustoty obyvatel a hustější
infrastruktury než v jiných evropských zemích. Domnívají se, že tato situace způsobuje vyšší emise na
kilometr čtvereční. Kromě toho neodpovídá kvalita ovzduší v mnoha oblastech Nizozemska evropským
mezním hodnotám pro částice uvedených ve směrnici 1999/30/ES (3).

Zamýšlené opatření je součástí balíčku opatření ke zlepšení kvality ovzduší v Nizozemsku. Nizozemské
orgány považují toto opatření za nutné pro zlepšení kvality životního prostředí a ochranu lidského
zdraví. Rovněž se domnívají, že návrh opatření neslouží jako prostředek svévolné diskriminace nebo
zastřeného omezování obchodu mezi členskými státy. Dále jsou toho názoru, že toto opatření je přiměřené pro dosažení žádoucích cílů.

5. Nizozemské království proto pokládá za nezbytné odchýlit se od směrnice 98/69/ES a přijmout nové
vnitrostátní předpisy stanovující mezní hodnotu 5 miligramů na kilometr pro emisi částic z dieselových
osobních vozidel a některých lehkých užitkových vozidel nabývající platnosti dne 1. ledna 2007.
(1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/69/ES ze dne 13. října 1998 týkající se opatření proti znečišťování
ovzduší emisemi z motorových vozidel a upravující směrnici Rady 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových vozidel, Úř. věst.
L 271, 21.10.1999, s. 47.
(2) Směrnice Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1.
(3) Směrnice 1999/30/ES o mezních hodnotách pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a oxidy dusíku, částice a olovo ve vnějším
ovzduší, Úř. věst. L 163, 29.6.1999, s. 41.
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6. Připomínky v souvislosti s oznámením učiněným Nizozemským královstvím lze předložit Komisi do 30
dnů od data zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky předložené po uplynutí této lhůty nelze
zohlednit.
7. Další informace o žádosti Nizozemského království lze získat na adrese:
Ms. Liedeke Wöltgens
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Afdeling Juridische Zaken/Internationaal – IPC 880
Postbus 20951
2500 EZ 's Gravenhage
Nederland
tel.: (31-70) 339 14 94 b.g.g. 339 44 06
fax: (31-70) 339 15 92
e-mail: djz.internationaal@minvrom.nl
European Commission
Directorate-General Enterprise and Industry
Mr Reinhard Schulte-Braucks
Unit F1 Automotive industry
Avenue d'Auderghem 45
B-1040 Brussels
tel.: (32-2) 2955882
fax: (32-2) 2969637
e-mail: Entr-Automotive-Industry@cec.eu.int
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