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Meddelelse i henhold til EF-traktatens artikel 95, stk. 5

Anmodning om tilladelse til at vedtage nationale bestemmelser, der fraviger en harmoniseringsforanstaltning vedtaget af Fællesskabet
(2006/C 12/04)
(EØS-relevant tekst)

1. Ved brev modtaget den 4. november 2005 indgav Kongeriget Nederlandene i henhold til EF-traktatens
artikel 95, stk. 5, en anmodning til Kommissionen om fravigelse fra bestemmelserne i direktiv
98/69/EF (1). Kongeriget Nederlandene agter at vedtage et nyt dekret, der vil indføre strengere emissionsgrænseværdier på 5 mg/km for partikler fra dieseldrevne køretøjer. De nye nationale bestemmelser skal
gælde fra den 1. januar 2007 for dieseldrevne personbiler og visse lette erhvervskøretøjer (klasse M1 og
N1, kategori 1, som defineret i bilag II til direktiv 70/156/EF (2)).
2. I traktatens artikel 95, stk. 5, hedder det: »Når en medlemsstat endvidere med forbehold af stk. 4 og
efter at Rådet eller Kommissionen har vedtaget en harmoniseringsforanstaltning, finder det nødvendigt
at indføre nationale bestemmelser baseret på nyt videnskabeligt belæg vedrørende miljøbeskyttelse eller
beskyttelse af arbejdsmiljøet på grund af et problem, der er specifikt for den pågældende medlemsstat,
og som viser sig efter vedtagelsen af harmoniseringsforanstaltningen, giver den Kommissionen meddelelse om de påtænkte bestemmelser og om grundene til deres indførelse.«
3. Kommissionen skal inden seks måneder efter meddelelsen bekræfte eller forkaste de pågældende nationale bestemmelser efter at have konstateret, om de er et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en
skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne, og om de udgør en hindring for det indre
markeds funktion.
4. I henhold til de nederlandske myndigheder er anmodningen berettiget, da der siden vedtagelsen af
direktiv 98/69/EF er fremkommet nye videnskabelige beviser vedrørende de miljø- og sundhedsmæssige
virkninger af partikler. I henhold til disse beviser er der belæg for, at for store partikelemissioner har en
skadelig indvirkning på menneskers sundhed, som f.eks. for tidlige dødsfald og nedsat lungefunktion.
Disse videnskabelige beviser har på fællesskabsplan ført til udarbejdelsen af et forslag (Euro 5-forslaget),
hvormed partikelemissionsniveauet for dieseldrevne personbiler og visse lette erhvervskøretøjer
nedsættes til 5 mg/km. I henhold til de nederlandske myndigheder er det imidlertid ikke sandsynligt, at
denne grænseværdi vil træde i kraft før 2010.
For de nederlandske myndigheder er partikelemissionerne alvorlige på grund af den høje befolkningstæthed og en mere koncentreret infrastruktur end i andre europæiske lande. Denne situation fører
i henhold til de nederlandske myndigheder til høje emissionsværdier pr. kvadratkilometer. Endvidere
opfylder luftkvaliteten i mange områder i Nederlandene ikke EU-grænseværdierne for partikelkoncentrationer som fastsat i direktiv 1999/30/EF (3).
Den foreslåede foranstaltning er led i en række foranstaltninger, der sigter mod at forbedre luftkvaliteten
i Nederlandene. De nederlandske myndigheder finder, at foranstaltningen er nødvendig for at forbedre
miljøkvaliteten og dermed beskytte menneskernes sundhed. De gør endvidere gældende, at de foreslåede
nationale bestemmelser hverken udgør en vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult hindring for
samhandelen mellem medlemsstaterne. De mener også, at foranstaltningen er passende til opnåelse af
de ønskede mål.
5. Kongeriget Nederlandene finder det derfor nødvendigt at afvige fra direktiv 98/69/EF og at indføre nye
nationale bestemmelser, der fastsætter strengere emissionsgrænseværdier på 5 mg/km for partikler fra
dieseldrevne personbiler og visse lette erhvervskøretøjer fra den 1. januar 2007.
(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/69/EF af 13. oktober 1998 om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer og om ændring af Rådets direktiv 70/220/EØF, EFT L 271 af 21.10.1999, s.
47.
(2) Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af
motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil, EFT L 42 af 23.2.1970, s. 1.
(3) Rådets direktiv 1999/30/EF af 22. april 1999 om luftkvalitetsgrænseværdier for svovldioxid, nitrogendioxid og nitrogenoxider, partikler og bly i luften, EFT L 163 af 29.6.1999, s. 41.

C 12/5

C 12/6

DA

Den Europæiske Unions Tidende

6. Eventuelle bemærkninger til Kongeriget Nederlandene meddelelse kan indsendes til Kommissionen indtil
30 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Bemærkninger, som indsendes efter denne frist, kan
ikke tages i betragtning.
7. Yderligere oplysninger om Kongeriget Nederlandenes anmodning fås ved henvendelse til:
Fr. Liedeke Wöltgens
Ministeriet for Boligspørgsmål, Fysisk Planlægning og Miljø [Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer]
Direktoratet for Internationale retlige anliggender — IPC 880
Postbox 20951
2500 EZ 's Gravenhage
Netherlands
tlf. (31-70) 339 14 94/339 44 06
fax (31-70) 339 15 92
e-mail: djz.internationaal@minvrom.nl
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Erhvervspolitik
Hr. Reinhard Schulte-Braucks
Kontor F1 Bilindustri
Avenue d'Auderghem 45
B-1040 Bruxelles
tlf. (32-2) 295 58 82
fax (32-2) 296 96 37
e-mail: Entr-Automotive-Industry@cec.eu.int
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