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Anmälan i enlighet med artikel 95.5 i EG-fördraget

Begäran om tillstånd att anta nationell lagstiftning om undantag från en harmoniseringsåtgärd som
gemenskapen antagit
(2006/C 12/04)
(Text av betydelse för EES)

1. Den 4 november 2005 mottog kommissionen en anmälan från Konungariket Nederländerna där landet
enligt artikel 95.5 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG) begärde undantag från
direktiv 98/69/EG (1). Konungariket Nederländerna har för avsikt att anta ett nytt dekret som skulle fastställa skärpta utsläppsgränser för dieseldrivna fordon på 5 milligram per kilometer i fråga om partiklar.
Denna nya nationella bestämmelse skulle tillämpas från och med den 1 januari 2007 på dieseldrivna
personbilar och vissa lätta fordon (kategorierna M1 och N1, klass 1, enligt definitionen i bilaga II till
direktiv 70/156/EG (2)).
2. I artikel 95.5 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen föreskrivs att om en medlemsstat
efter rådets eller kommissionens antagande av en harmoniseringsåtgärd anser det nödvändigt att införa
nationella bestämmelser på grundval av nya vetenskapliga rön som rör skyddet av miljön eller arbetsmiljön med hänvisning till ett problem som är specifikt för den medlemsstaten och som uppstått efter
antagandet av harmoniseringsåtgärden, skall den till kommissionen anmäla såväl de planerade bestämmelserna som de skäl införandet grundar sig på.
3. Kommissionen skall sedan den mottagit anmälan inom sex månader godkänna eller avvisa de berörda
nationella bestämmelserna. Den skall då ha kontrollerat om dessa skapar godtycklig diskriminering,
utgör en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna eller hindrar den inre marknaden från
att fungera korrekt.
4. Enligt de nederländska myndigheterna är deras begäran motiverad, eftersom nya vetenskapliga rön om
partiklars effekter på miljö och hälsa har blivit tillgängliga sedan direktiv 98/69/EG antogs. Enligt dem
finns det belägg för att alltför stora partikelutsläpp har skadlig inverkan på människors hälsa, exempelvis
dödsfall i förtid och nedsatta lungfunktioner. Dessa vetenskapliga rön har på gemenskapsnivå lett till
utarbetandet av ett utkast till förslag (Euro 5-förslaget) där utsläppsnivån för partiklar fastställs till 5
milligram per kilometer när det gäller dieseldrivna personbilar och vissa lätta lastbilar. Enligt de nederländska myndigheterna är det dock inte troligt att detta nya gränsvärde kommer att träda i kraft före
2010.
För de nederländska myndigheterna är partikelutsläpp ett stort problem, på grund av en hög befolkningstäthet och en mer koncentrerad infrastruktur än i andra europeiska länder. Enligt dem leder denna situation till höga utsläppsnivåer per kvadratkilometer. Dessutom överskrider luftkvaliteten i många
områden i Nederländerna EU:s gränsvärden för partiklar i direktiv 1999/30/EG (3).
Den planerade åtgärden är en del av ett åtgärdspaket som skall leda till en förbättring av luftkvaliteten i
Nederländerna. De nederländska myndigheterna anser att åtgärden är nödvändig om miljökvaliteten
skall kunna förbättras och människors hälsa skyddas. De anser också att den föreslagna åtgärden varken
skapar godtycklig diskriminering eller utgör en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna. Dessutom hävdar de att åtgärden står i proportion till de mål de vill uppnå.
5. Konungariket Nederländerna anser det därför nödvändigt att begära ett undantag från direktiv 98/69/EG
för att införa nya nationella bestämmelser där man fastställer ett gränsvärde på 5 milligram per kilometer för partikelutsläpp från dieseldrivna personbilar och vissa lätta lastbilar. Bestämmelserna träder i
kraft den 1 januari 2007.
(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 98/69/EG av den 13 oktober 1998 om åtgärder mot luftförorening genom
avgaser från motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av
medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon, EGT L 271,
21.10.1999, s. 47.
2
( ) Rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, EGT L 42, 23.2.1970, s. 1. (Svensk specialutgåva område 13,
volym 1, s. 120.)
(3) Rådets direktiv 1999/30/EG av den 22 april 1999 om gränsvärden för svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider,
partiklar och bly i luften, EGT L 163, 29.6.1999, s. 41

C 12/5

C 12/6

SV

Europeiska unionens officiella tidning

6. Kommentarer till Konungariket Nederländernas anmälan får lämnas till kommissionen senast 30 dagar
efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts. Kommentarer som lämnas sedan tidsfristen löpt
ut kan komma att lämnas obeaktade.
7. Ytterligare information om begäran från Konungariket Nederländerna kan fås från:
Liedeke Wöltgens
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Afdeling Juridische Zaken/Internationaal – IPC 880
Postbus 20951
2500 EZ 's Gravenhage
Nederland
tfn (31) (0)70-339 14 94 eller 339 44 06
fax (31) (0)70-339 15 92
e-post: djz.internationaal@minvrom.nl
Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för näringsliv
Reinhard Schulte-Braucks
Enhet F1 Bilindustri
Avenue d'Auderghem 45
B-1040 Bryssel
Tfn (32-2) 295 58 82
Fax (32-2) 296 96 37
e-post: Entr-Automotive-Industry@cec.eu.int)
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