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– a 2200/96/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldségágazatban alkalmazott intervenciós intézkedések tekintetében
történő alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról
szóló, 1997. április 16-i 659/97/EK bizottsági rendelet
(HL L 100., 1997.4.17., 22. o.; magyar nyelvű különkiadás
3. fejezet, 20. kötet, 405. o.) 17. cikke (2) bekezdésének
harmadik albekezdése;
– a működési programok, működési alapok és a közösségi
pénzügyi támogatás tekintetében a 2200/96/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról,
valamint a 411/97/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2001. március 28-i 609/2001/EK bizottsági rendelet
(HL L 90., 2001. 3.30., 4. o.; magyar nyelvű különkiadás
3. fejezet, 32. kötet, 39. o.) 8. cikke (2) bekezdésének c) és
d) pontja, valamint (4) bekezdésének b) pontja és 16. cikkének (1) bekezdése;
– a 2200/96/EK tanácsi rendeletnek a termelői szervezetek elismerése tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1997. március 3-i
412/1997/EK bizottsági rendelet (HL L 62., 1997.3.4., 16. o.)
3. cikke;
– az egyes közösségi támogatási rendszerekre vonatkozó integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1992.
december 23-i 3887/92/EGK bizottsági rendelet 6. és
9. cikke.
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Jogalapok és fontosabb érvek
A felperes az EK 95. cikk (5) bekezdésének megfelelően bejelentette a Bizottságnak azon szándékát, hogy a 98/69/EK
irányelv (1) rendelkezéseitől eltérő nemzeti rendelkezéseket
kíván elfogadni a dízel gépjárművek részecskekibocsátásának
korlátozására vonatkozóan. A közölt szabályok értelmében
2007. január 1-jei hatállyal az új dízel személygépkocsik és a
dízel tehergépjárművek finomrészecske-kibocsátásának határértéke 5 milligramm/kilométer. A 98/69 irányelv által meghatározott jelenlegi határérték 25 milligramm/kilométer. A Hollandiában a levegő minősége tekintetében felmerült különleges
problémákra tekintettel a holland kormánynak az az álláspontja, hogy szigorúbb szabály bevezetése szükséges. A
Bizottság a javasolt nemzeti rendelkezést a megtámadott
2006/372/EK határozatban (2) elutasította.
Keresetének alátámasztása érdekében a felperes előszöris arra
hivatkozik, hogy a Bizottság megsértette az EK 95. cikk (5)
bekezdésében foglalt értékelési kritériumokat azon megállapításával, hogy Hollandia nem jelezte, hogy a levegő minősége
tekintetében, és különösen a 99/30 irányelvben (3) foglalt kötelezettségekkel kapcsolatban különleges probléma áll fenn.
Másodszor a felperes érvelése szerint a Bizottság az EK 253.
cikk szerinti gondos ügyintézési és indokolási kötelezettséget is
megsértette azáltal, hogy nem vette figyelembe – anélkül, hogy
ezt részletesen megindokolta volna – azokat a legújabb és releváns adatokat, amelyeket a holland kormány kellő időben, a
megtámadott határozat meghozatalát megelőzően nyújtott be.
Harmadszor a felperes álláspontja szerint a Bizottság megsértette az EK-Szerződést azáltal, hogy az alternatív rendelkezéseknek az EK 95. cikk (6) bekezdése szerinti értékelésekor nem a
jóváhagyásra előterjesztett nemzeti rendelkezés különleges célja
alapján járt el.
A felperes ennek megfelelően azt állítja, hogy megsértették az
EK 253. cikkben foglalt indokolási kötelezettséget az EK 95.
cikk (6) bekezdésében foglalt követelmények értékelésekor.
A felperes végezetül az EK 95. cikk (5) és (6) bekezdésének,
valamint az EK 253. cikk szerinti indokolási kötelezettségnek a
megsértésére hivatkozik, mivel a Bizottság a tervezett rendelkezés nemzetközi kontextusát relevánsnak tekintette a holland
kormány kérelmének értékelésekor.

Felek
Felperes: Holland Királyság (képviselők: H. G. Sevenster és D. J.
M. de Grave, meghatalmazotti minőségben)
Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek
– Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a Holland Királyság
által az EK-Szerződés 95. cikkének (5) bekezdése alapján
bejelentett, a dízel gépjárművek részecskekibocsátásának
határértékeit meghatározó nemzeti rendelkezésekről szóló,
2006. május 3-i 2006/372/EK bizottsági határozatot;
– az Elsőfokú Bíróság kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

(1) A gépjárművek kibocsátásai által okozott levegőszennyezés elleni
intézkedésekről és a 70/220/EGK tanácsi irányelv módosításáról
szóló, 1998. október 13-i 98/69/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (HL 1998. L 350., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 23. kötet, 126. o.)
(2) A Holland Királyság által az EK-Szerződés 95. cikkének (5) bekezdése alapján bejelentett, a dízel gépjárművek részecskekibocsátásának határértékeit meghatározó nemzeti rendelkezésekről szóló,
2006. május 3-i 2006/372/EK bizottsági határozat (az értesítés a
C(2006) 1791. számú dokumentummal történt) (HL 2006. L 142.,
16. o.)
(3) A környezeti levegőben lévő kén-dioxidra, nitrogén-dioxidra és
nitrogén-oxidokra, valamint porra és ólomra vonatkozó határértékekről szóló, 1999. április 22-i 1999/30/EK tanácsi irányelv (HL
1999. L 163., 41. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 4. kötet,
164. o.)

