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EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan 5 kohdan mukainen tiedoksianto

Pyyntö saada lupa yhteisön yhdenmukaistamistoimenpiteestä poikkeavan kansallisen sääntelyn
hyväksymiselle
(2006/C 12/04)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

1. Alankomaiden kuningaskunta antoi 4. marraskuuta 2005 päivätyllä kirjeellä tiedoksi Euroopan yhteisön
perustamissopimuksen 95 artiklan 5 kohdan mukaisesti pyynnön poiketa direktiivin 98/69/EY (1) soveltamisesta. Alankomaiden kuningaskunta aikoo hyväksyä uuden säädöksen, jossa vahvistetaan dieselkäyttöisten ajoneuvojen hiukkaspäästöjä koskevat tiukemmat raja-arvot (5 milligrammaa kilometriä kohti).
Kansallista säännöstä sovellettaisiin 1. tammikuuta 2007 alkaen dieselkäyttöisiin henkilöautoihin ja
joihinkin kevyisiin hyötyajoneuvoihin (M1-luokka ja N1-luokan I alaluokka, sellaisina kuin ne on määritelty direktiivin 70/156/EY (2) liitteessä II).
2. EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan 5 kohdassa määrätään, että jos sen jälkeen, kun neuvosto tai
komissio on toteuttanut yhdenmukaistamistoimenpiteen, jäsenvaltio lisäksi pitää tarpeellisena ottaa
käyttöön uuteen, ympäristönsuojelua tai työympäristön suojelua koskevaan tieteelliseen näyttöön perustuvia kansallisia säännöksiä tai määräyksiä kyseisen jäsenvaltion erityisten ongelmien vuoksi, jotka ovat
ilmenneet yhdenmukaistamistoimenpiteen toteuttamisen jälkeen, jäsenvaltio antaa suunnitellut säännökset ja määräykset sekä niiden käyttöönottamisen perusteet tiedoksi komissiolle.
3. Komissio hyväksyy tai hylkää kyseiset kansalliset säännökset tai määräykset kuuden kuukauden kuluessa
tiedoksi antamisesta todettuaan ensin, ovatko ne keino mielivaltaiseen syrjintään tai jäsenvaltioiden
välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen ja muodostavatko ne esteen sisämarkkinoiden toiminnalle.
4. Alankomaiden viranomaisten mukaan pyyntö on perusteltu, koska direktiivin 98/69/EY antamisen
jälkeen on tullut saataville uutta tieteellistä näyttöä hiukkasten ympäristö- ja terveysvaikutuksista. Viranomaisten mukaan kyseiset tiedot osoittavat, että liiallisilla hiukkaspäästöillä on haitallisia vaikutuksia
ihmisten terveyteen: niiden yhteys muun muassa ennenaikaisiin kuolemiin ja keuhkojen toiminnan
heikentymiseen on voitu osoittaa. Tämä tieteellinen näyttö on johtanut yhteisön tason ehdotusluonnoksen laatimiseen (Euro 5 -normeja koskeva ehdotusluonnos). Ehdotuksessa dieselkäyttöisiin henkilöautoihin ja joihinkin kevyisiin hyötyajoneuvoihin sovellettava hiukkastaso alennetaan 5 milligrammaan
kilometriä kohti. Alankomaiden viranomaiset kuitenkin katsovat, että uusi raja-arvo ei todennäköisesti
tule voimaan ennen vuotta 2010.
Hiukkaset antavat aihetta Alankomaiden viranomaisten erityistoimiin, koska maan väestöntiheys on
korkea ja infrastruktuuri keskittyneempi kuin muissa Euroopan maissa. Viranomaisten mukaan nykytilanne johtaa korkeisiin päästöihin neliökilometriä kohti. Lisäksi ilmanlaatu ei monilla Alankomaiden
alueilla täytä EU:n hiukkaspäästöjen raja-arvoja, jotka vahvistetaan direktiivissä 1999/30/EY (3).
Suunniteltu toimenpide on osa toimenpidepakettia, jolla pyritään parantamaan ilmanlaatua Alankomaissa. Viranomaiset katsovat, että toimenpide on välttämätön ympäristön tilan kohentamiseksi ja sitä
kautta ihmisten terveyden suojelemiseksi. Viranomaisten mukaan toimenpideluonnos ei ole myöskään
keino mielivaltaiseen syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen. Viranomaiset pitävät toimenpidettä oikeasuhteisena suunniteltujen tavoitteiden saavuttamiseen nähden.
5. Sen vuoksi Alankomaiden kuningaskunta pitää välttämättömänä poiketa direktiivin 98/96/EY soveltamisesta ja ottaa käyttöön uusia kansallisia säännöksiä, joissa vahvistetaan dieselkäyttöisten henkilöautojen
ja joidenkin kevyiden hyötyajoneuvojen hiukkaspäästöjen raja-arvoksi 5 milligrammaa kilometriä kohti
ja jotka tulevat voimaan 1. tammikuuta 2007.
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/69/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 1998, moottoriajoneuvojen
päästöjen aiheuttaman ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja moottoriajoneuvojen ottomoottoreiden kaasujen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/220/ETY muuttamisesta, EYVL L 271,
21.10.1999, s. 47.
(2) Neuvoston direktiivi 70/156/ETY, annettu 6 päivänä helmikuuta 1970, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen
tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1.
(3) Direktiivi 1999/30/EY ilmassa olevien rikkidioksidin, typpidioksidin ja typen oksidien, hiukkasten ja lyijyn pitoisuuksien raja-arvoista, EYVL L 163, 29.6.1999, s. 41.
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6. Alankomaiden kuningaskunnan antamaa tiedoksiantoa koskevia huomautuksia voi toimittaa komissiolle
30 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Määräajan jälkeen toimitetut huomautukset
voidaan jättää ottamatta huomioon.
7. Lisätietoja Alankomaiden kuningaskunnan esittämästä pyynnöstä:
Ms. Liedeke Wöltgens
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Afdeling Juridische Zaken/Internationaal — IPC 880
Postbus 20951
2500 EZ 's Gravenhage
Netherlands
Puhelin: (31-70) 339 14 94 tai 339 44 06
Faksi: (31-70) 339 15 92
Sähköposti: 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
Puhelin: (32-2) 295 58 82
Faksi: (32-2) 296 96 37
Sähköposti: Entr-Automotive-Industry@cec.eu.int
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