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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κοινοποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 95 παράγραφος 5 της συνθήκης ΕΚ

Αίτηµα χορήγησης άδειας για τη θέσπιση εθνικής νοµοθεσίας που παρεκκλίνει από τις διατάξεις ενός
κοινοτικού µέτρου εναρµόνισης
(2006/C 12/04)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1. Με επιστολή που παρελήφθη στις 4 Νοεµβρίου 2005, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών κοινοποιεί, στο πλαίσιο
του άρθρου 95 παράγραφος 5 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αίτηµα χορήγησης
άδειας παρέκκλισης από την οδηγία 98/69/ΕΚ (1). Το Βασίλειο των Κάτω Χωρών προτίθεται να θεσπίσει νέο
νοµοθετικό διάταγµα µε το οποίο θα καθορίζονται πιο αυστηρά όρια εκποµπών για πετρελαιοκίνητα οχήµατα,
της τάξης των 5 mg ανά χιλιόµετρο για σωµατίδια. Η νέα αυτή εθνική διάταξη θα ισχύει από την 1η
Ιανουαρίου 2007 για πετρελαιοκίνητα επιβατικά οχήµατα και ορισµένα ελαφρά φορτηγά οχήµατα (κατηγορίες
M1 και N1, κλάση 1, όπως ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 70/156/ΕΚ (2)).
2. Το άρθρο 95 παράγραφος 5 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ορίζει ότι εάν, µετά
την εκ µέρους του Συµβουλίου ή της Επιτροπής θέσπιση µέτρου εναρµόνισης, ένα κράτος µέλος θεωρεί
αναγκαία τη θέσπιση εθνικών διατάξεων επί τη βάσει νέων επιστηµονικών στοιχείων σχετικών µε την προστασία
του περιβάλλοντος ή του χώρου εργασίας, για λόγους οι οποίοι συντρέχουν µόνον στην περίπτωσή του και οι
οποίοι έχουν ανακύψει µετά τη θέσπιση του µέτρου εναρµόνισης, κοινοποιεί στην Επιτροπή τις µελετώµενες
διατάξεις και τους λόγους που υπαγορεύουν τη θέσπισή τους.
3. Η Επιτροπή, εντός έξι µηνών από την κοινοποίηση, εγκρίνει ή απορρίπτει τις εν λόγω εθνικές διατάξεις αφού
εξακριβώσει εάν αποτελούν ή όχι µέσο αυθαιρέτων διακρίσεων ή συγκεκαλυµµένο περιορισµό του εµπορίου
µεταξύ των κρατών µελών και εάν συνιστούν ή όχι εµπόδιο στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
4. Σύµφωνα µε τις ολλανδικές αρχές, το αίτηµά τους είναι δικαιολογηµένο διότι µετά την έκδοση της οδηγίας
98/69/ΕΚ προέκυψαν νέες επιστηµονικές αποδείξεις όσον αφορά τις επιδράσεις σωµατιδίων στο περιβάλλον
και την υγεία. Σύµφωνα µε αυτές, οι πληροφορίες δείχνουν ότι οι υπερβολικές εκποµπές σωµατιδίων έχουν
επιβλαβή επίδραση στην ανθρώπινη υγεία, όπως πρόωρο θάνατο και δυσλειτουργία των πνευµόνων. Αυτές οι
επιστηµονικές αποδείξεις οδήγησαν, σε κοινοτικό επίπεδο, στην επεξεργασία ενός σχεδίου πρότασης (το σχέδιο
πρότασης Euro 5), για τη µείωση του ορίου σωµατιδίων για πετρελαιοκίνητα επιβατικά οχήµατα και ελαφρά
φορτηγά οχήµατα σε 5 mg ανά χιλιόµετρο. Ωστόσο, σύµφωνα µε τις ολλανδικές αρχές, η νέα αυτή οριακή
τιµή δεν αναµένεται να τεθεί σε ισχύ πριν από το 2010.
Για τις ολλανδικές αρχές, τα σωµατίδια αποτελούν σηµαντικό παράγοντα ανησυχίας λόγω της υψηλής
πυκνότητας του πληθυσµού και της ακόµη µεγαλύτερης συγκέντρωσης υποδοµής σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κατά την άποψή τους, η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσµα ένα υψηλό επίπεδο εκποµπών ανά
τετραγωνικό χιλιόµετρο. Επιπλέον, η ποιότητα του αέρα σε πολλές περιοχές των Κάτω Χωρών δεν είναι
σύµφωνη µε τις ευρωπαϊκές οριακές τιµές για σωµατίδια, όπως αυτές καθορίζονται στην οδηγία
1999/30/ΕΚ (3).
Το µελετώµενο µέτρο αποτελεί µέρος µιας δέσµης µέτρων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας του
αέρα στις Κάτω Χώρες. Οι ολλανδικές αρχές θεωρούν ότι το µέτρο αυτό είναι αναγκαίο για τη βελτίωση της
ποιότητας του περιβάλλοντος και, εποµένως, για την προστασία της ανθρώπινης υγείας. Θεωρούν επίσης ότι
το σχεδιαζόµενο µέτρο δεν αποτελεί µέσο αυθαιρέτων διακρίσεων ή συγκεκαλυµµένο περιορισµό του εµπορίου
µεταξύ των κρατών µελών. Επιπλέον, πιστεύουν ότι το µέτρο είναι αναλογικό για την επίτευξη των επιδιωκόµενων στόχων.
5. Ως εκ τούτου, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών κρίνει απαραίτητη την παρέκκλιση από την οδηγία 98/69/ΕΚ και
τη θέσπιση νέων εθνικών διατάξεων για τον καθορισµό µιας οριακής τιµής 5 mg ανά χιλιόµετρο για εκποµπές
σωµατιδίων από πετρελαιοκίνητα επιβατικά οχήµατα και ορισµένα ελαφρά φορτηγά οχήµατα, µε ισχύ από την
1η Ιανουαρίου 2007.
(1) Οδηγία 98/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τα µέτρα που
πρέπει να ληφθούν κατά της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκποµπές των οχηµάτων µε κινητήρα και µε την τροποποίηση
της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών οι οποίες αφορούν στα µέτρα που πρέπει
να ληφθούν κατά της µολύνσεως του αέρος από τα αέρια που προέρχονται από κινητήρες µε επιβαλλόµενη ανάφλεξη µε
τους οποίους είναι εφοδιασµένα τα οχήµατα µε κινητήρα, ΕΕ L 271 της 21.10.1999, σ. 47.
(2) Οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών
που αφορούν στην έγκριση των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους, ΕΕ L 42 της 23.2.1970, σ. 1.
(3) Οδηγία 1999/30/ΕΚ σχετικά µε τις οριακές τιµές διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του αζώτου και οξειδίων του αζώτου,
σωµατιδίων και µολύβδου, στον αέρα του περιβάλλοντος, ΕΕ L 163 της 29.6.1999, σ. 41
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6. Παρατηρήσεις σχετικά µε την κοινοποίηση που υπέβαλε το Βασίλειο των Κάτω Χωρών πρέπει να υποβληθούν
στην Επιτροπή εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας κοινοποίησης. Παρατηρήσεις
που υποβάλλονται µετά την προθεσµία αυτή δεν θα ληφθούν υπόψη.
7. Για συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε το αίτηµα του Βασιλείου των Κάτω Χωρών µπορείτε να απευθυνθείτε στις ακόλουθες διευθύνσεις:
Ms. Liedeke Wöltgens
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Afdeling Juridische Zaken/Internationaal — IPC 880
Postbus 20951
2500 EZ 's Gravenhage
Netherlands
τηλ.: (31-70) 339 14 94 b.g.g. 339 44 06
τηλεοµοιοτυπία: (31-70) 339 15 92
ηλ. ταχ.: 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
τηλ.: (32-2) 295 58 82
τηλεοµοιοτυπία: (32-2) 296 96 37
ηλ. ταχ.: Entr-Automotive-Industry@cec.eu.int)
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