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— van artikel 17, lid 2, derde alinea, van verordening (EG)
nr. 659/97 van de Commissie van 16 april 1997 houdende
uitvoeringsbepalingen van verordening (EG) nr. 2200/96
van de Raad met betrekking tot de interventieregeling in de
sector groenten en fruit (PB L 100 van 17.4.1997, blz. 22);
— van de artikelen 8, leden 2, sub c en d, en 4, sub b, en 16,
lid 1 van verordening (EG) nr. 609/2001 van de Commissie
van 28 maart 2001 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad voor
wat de operationele programma's, de actiefondsen en de
toekenning van communautaire financiële steun betreft, en
tot intrekking van verordening (EG) nr. 411/97 (PB L 90
van 30.3.2001, blz. 4);
— van artikel 3 van verordening (EG) nr. 412/1997 van de
Commissie van 3 maart 1997 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van verordening (EG) nr. 2200/96 van de
Raad voor wat de erkenning van telersverenigingen betreft
(PB L 62 van 4.3.1997, blz. 16).
— van de artikelen 6 en 9 van verordening (EEG) nr. 3887/92
van de Commissie van 23 december 1992 houdende
uitvoeringsbepalingen inzake het geïntegreerde beheers- en
controlesysteem voor bepaalde communautaire steunregelingen (PB L 391 van 31.12.1992, blz. 36).
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Middelen en voornaamste argumenten
Verzoeker heeft de Commissie overeenkomstig artikel 95, lid 5,
EG in kennis gesteld van zijn voornemen om in afwijking van
de bepalingen van Richtlijn 98/69 EG (1) een nationale regeling
vast te stellen ter beperking van de deeltjesemissie door voertuigen met dieselmotoren. Deze aangemelde regeling houdt in
dat voor nieuwe dieselpersonenauto's en dieselbestelauto's vanaf
1 januari 2007 een norm wordt gesteld voor de uitstoot van
fijn stof op 5 milligram per kilometer. De huidige norm in
Richtlijn 98/69 staat op 25 milligram per kilometer. In het licht
van specifieke problemen in Nederland op het gebied van
luchtkwaliteit, acht de Nederlandse regering het noodzakelijk
een strengere norm in te voeren. De Commissie heeft de voorgestelde nationale regeling afgewezen in de bestreden beschikking 2006/372/EG (2).
Ter ondersteuning van haar verzoekschrift, voert verzoeker ten
eerste een schending aan van de beoordelingscriteria van artikel
95, lid 5, EG door te oordelen dat Nederland niet heeft aangetoond dat een specifiek probleem bestaat ten aanzien van de
luchtkwaliteit en meer in het bijzonder met de verplichtingen
van Richtlijn 99/30 (3).
Ten tweede voert verzoeker een schending aan van de zorgvuldigheidsplicht en de motiveringsvereiste van artikel 253 EG
door, zonder nadere motivering, recentere, door Nederland
tijdig voorafgaand aan de bestreden beschikking aangeleverde,
relevante gegevens buiten beschouwing te laten.
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Conclusies van verzoekster
— Beschikking 2006/372/EG van de Commissie van 3 mei
2006 betreffende een ontwerp van nationale bepalingen ter
beperking van deeltjesemissies door voertuigen met dieselmotor waarvan door het Koninkrijk der Nederlanden overeenkomstig artikel 95, lid 5, EG kennis is gegeven, te
vernietigen;
— De Commissie te veroordelen in de kosten.

Ten derde voert verzoeker een schending aan van het EGverdrag door bij de beoordeling van alternatieve maatregelen
ingevolge artikel 95, lid 6, EG niet uit te gaan van het specifieke beoogde doel van de nationale bepaling waarvoor goedkeuring is gevraagd.
Vervolgens voert verzoeker een schending aan van de motiveringsplicht van artikel 253 EG bij de beoordeling van de voorwaarden van artikel 95, lid 6, EG.
Tenslotte voert verzoeker een schending aan van artikel 95, lid
5 en 6, EG en de motiveringsvereiste van artikel 253 EG door
de internationale context van de geplande maatregel relevant te
achten bij de beoordeling van het verzoek van de Nederlandse
regering.

(1) Richtlijn 98/69/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13
oktober 1998 met betrekking tot maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen en tot wijziging van
Richtlijn 70/220/EEG van de Raad (PB L 350, blz. 1)
(2) 2006/372/EG: Beschikking van de Commissie van 3 mei 2006
betreffende een ontwerp van nationale bepalingen ter beperking van
deeltjesemissies door voertuigen met dieselmotor waarvan door het
Koninkrijk der Nederlanden overeenkomstig artikel 95, lid 5, van
het EG-Verdrag, kennis is gegeven [Kennisgeving geschied onder
nummer C(2006) 1791] (PB L 142, blz. 16)
(3) Richtlijn 1999/30/EG van de Raad van 22 april 1999 betreffende
grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden,
zwevende deeltjes en lood in de lucht (PB L 163, blz. 41)

