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Notificação nos termos do n.o 5 do artigo 95.o do Tratado CE

Pedido de autorização para adoptar legislação nacional que derroga as disposições de uma medida
comunitária de harmonização
(2006/C 12/04)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

1. Por carta recebida em 4 de Novembro de 2005, o Reino dos Países Baixos notificou, nos termos do n.o 5
do artigo 95.o do Tratado que institui a Comunidade Europeia, um pedido de derrogação à Directiva
98/69/CE (1). O Reino dos Países Baixos pretende adoptar um novo decreto que estabelecerá limites
mais rigorosos relativamente à emissão de partículas pelos veículos com motores diesel, designadamente
de 5 miligramas por quilómetro. Esta nova disposição nacional aplicar-se-ia a partir de 1 de Janeiro de
2007 aos veículos de passageiros e a determinados veículos comerciais ligeiros (categorias M1 e N1,
classe 1, como definidas no anexo II da Directiva 70/156/CE (2)) equipados com motores diesel.
2. O n.o 5 do artigo 95.o do Tratado que institui a Comunidade Europeia determina que «se, após a
adopção de uma medida de harmonização pelo Conselho ou pela Comissão, um Estado-Membro considerar necessário adoptar disposições nacionais baseadas em novas provas científicas relacionadas com a
protecção do meio de trabalho ou do ambiente, ou motivadas por qualquer problema específico desse
Estado-Membro, que tenha surgido após a adopção da referida medida de harmonização, notificará a
Comissão das disposições previstas, bem como dos motivos da sua adopção».
3. No prazo de seis meses a contar da data da notificação, a Comissão aprovará ou rejeitará as disposições
nacionais em causa, depois de ter verificado que não constituem um meio de discriminação arbitrária
ou uma restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-Membros, nem um obstáculo ao funcionamento do mercado interno.
4. De acordo com as autoridades neerlandesas, o pedido em questão justifica-se uma vez que após a
adopção da Directiva 98/69/CE surgiram novas provas científicas sobre os efeitos das partículas no
ambiente e na saúde. Segundo as autoridades neerlandesas, esta informação mostra que as emissões
excessivas de partículas têm efeitos nocivos para a saúde humana, como mortes prematuras e perturbações das funções pulmonares. Tais provas científicas conduziram, a nível comunitário, à elaboração
de um projecto de proposta (Euro 5) que reduz o nível das emissões de partículas dos veículos de passageiros e de determinados veículos comerciais ligeiros equipados com motores diesel para 5 miligramas
por quilómetro. Todavia, segundo as autoridades neerlandesas é provável que este novo valor-limite não
entre em vigor antes de 2010.
Para as autoridades neerlandesas as partículas são motivo de grande preocupação devido à forte densidade populacional e à concentração de infra-estruturas, mais elevada do que noutros países europeus.
Esta situação provoca, na sua opinião, um forte nível de emissões por quilómetro quadrado. Além do
mais, em muitas zonas dos Países Baixos, a qualidade do ar não respeita os valores-limite comunitários
para as partículas fixados na Directiva 1999/30/CE (3).
A medida prevista faz parte de um pacote de medidas destinadas a melhorar a qualidade do ar nos
Países Baixos. As autoridades neerlandesas consideram que a medida é necessária para melhorar a qualidade do ambiente, protegendo assim a saúde humana. Consideram também que o projecto de medida
não constitui um meio de discriminação arbitrária nem uma restrição dissimulada ao comércio entre os
Estados-Membros. Além disso, entendem que a medida é proporcionada para atingir os objectivos desejados.
5. À luz do exposto, o Reino dos Países Baixos considera necessário adoptar, em derrogação da Directiva
98/69/CE, novas disposições nacionais que estabeleçam um valor-limite de 5 miligramas por quilómetro
para as emissões de partículas dos veículos de passageiros e de determinados veículos comerciais ligeiros
equipados com motores diesel, que entrariam em vigor em 1 de Janeiro de 2007.
(1) Directiva 98/69/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro de 1998, relativa às medidas a tomar
contra a poluição do ar pelas emissões provenientes dos veículos a motor e que altera a Directiva 70/220/CEE do
Conselho relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes às medidas a tomar contra a
poluição do ar pelos gases provenientes dos motores de ignição comandada que equipam os veículos a motor, JO L
271 de 21.10.1999, p. 47.
2
( ) Directiva 70/156/CEE do Conselho, de 6 de Fevereiro de 1970, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes à homologação dos veículos a motor e seus reboques, JO L 42 de 23.2.1970, p. 1.
(3) Directiva 1999/30/CE do Conselho, de 22 de Abril de 1999, relativa a valores-limite para o dióxido de enxofre,
dióxido de azoto e óxidos de azoto, partículas em suspensão e chumbo no ar ambiente, JO L 163 de 29.6.1999,
p. 41.
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6. As observações sobre a notificação feita neste sentido pelo Reino dos Países Baixos podem ser enviadas
à Comissão no prazo de 30 dias a contar da data de publicação do presente anúncio. As observações
apresentadas depois deste prazo não podem ser tidas em conta.
7. Podem obter-se mais informações relativas ao pedido do Reino dos Países Baixos junto de:
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 ou 339 44 06
Fax: (31-70) 339 15 92
Endereço electrónico: djz.internationaal@minvrom.nl
Comissão Europeia
Direcção-Geral das Empresas e da Indústria
Reinhard Schulte-Braucks
Unidade F1, Indústria Automóvel
Avenue d'Auderghem 45
B-1040 Bruxelas
Tel. (32-2) 295 58 82
Fax (32-2) 296 96 37
Endereço electrónico: Entr-Automotive-Industry@cec.eu.int

18.1.2006

