
Powiadomienie zgodnie z art. 95 ust. 4 Traktatu WE

Wniosek o zgodę na przedłużenie okresu stosowania prawa krajowego naruszającego przepisy
wspólnotowego środka harmonizującego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 21/05)

1. Pismem z dnia 6 grudnia 2006 r. Królestwo Niderlandów przedłożyło zgodnie z art. 95 ust. 4 Traktatu
WE wniosek o utrzymanie stosowania krajowych przepisów dotyczących chlorowanych parafin krótkołańcu-
chowych (SCCP). Krajowy stan prawny w tej dziedzinie odbiega od przepisów dyrektywy 2002/45/WE (1)
Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej po raz dwudziesty dyrektywę Rady 76/769/EWG w zakresie
ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych
(krótkołańcuchowych chlorowanych parafin). Powiadomienie władz niderlandzkich wpłynęło do Komisji w
dniu 8 grudnia 2006 r.

2. Już decyzją Komisji nr 2004/1/WE z dnia 16 grudnia 2003 r. (2) w sprawie regulujących używanie
chlorowanych parafin krótkołańcuchowych przepisów krajowych, objętych powiadomieniem złożonym
zgodnie z art. 95 ust. 4 Traktatu WE przez Królestwo Niderlandów, dopuszczono, w pewnych przypadkach,
odstępstwa od przepisów dyrektywy Komisji 2004/45/WE mające zastosowanie do dnia 31 grudnia
2006 r. (3). Przedłużenie terminu zostało dopuszczone przy założeniu udostępnienia dodatkowych infor-
macji naukowych pozwalających na rozwianie pozostałych wątpliwości związanych z ewentualnym zagroże-
niem płynącym z pewnych zastosowań. W tym celu począwszy od 2003 roku wznowiony został proces
oceny zagrożeń zwiazanych z SCCP, zawartej w unijnym sprawozdaniu, przewidzianym rozporządzeniem
Rady (EWG) nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (4); jak
dotąd wciąż trwająca aktualizacja nie została ukończona.

3. Rząd Niderlandów uważa w chwili obecnej za konieczne przedłużenie terminu obowiązywania odstęp-
stwa upływającego w grudniu 2006 r., a tym samym utrzymanie w mocy krajowych przepisów, nakładają-
cych bardziej surowe od dyrektywy 2002/45/WE wymogi w sferze ochrony środowiska w celu ochrony
zdrowia ludzkiego i środowiska. Powołuje się przy tym na badania w dziedzinie ekotoksykologicznych
skutków chlorowanych parafin, przedłożonych Komisji w związku z powiadomieniem, na podstawie którego
wydane zostały decyzje Komisji 2003/549/WE oraz 2004/1/WE. Rząd Niderlandów wskazuje ponadto na
fakt, iż utrzymanie w mocy tych przepisów jest konieczne celem umożliwienia Królestwu Niderlandów
dalszego wypełniania zobowiązań wypływających z Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru
północno-wschodniego Atlantyku OSPAR oraz obowiązków nakładanych na nie przez decyzję 95/1, w
której pozostaje ono stroną.

4. Artykuł 95 ust. 4 stanowi, że, jeśli po przyjęciu przez Radę lub Komisję środka harmonizującego
państwo członkowskie uzna za niezbędne utrzymanie przepisów krajowych, uzasadnionych ważnymi wzglę-
dami określonymi w art. 30 lub dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego czy też środowiska pracy,
notyfikuje je Komisji, wskazując powody ich utrzymania.

5. W myśl art. 95 ust. 6 w terminie sześciu miesięcy od daty powiadomienia Komisja zatwierdza lub
odrzuca przepisy krajowe, o których mowa, sprawdziwszy, czy stanowią one środek arbitralnej dyskrymi-
nacji lub ukryte ograniczenie w handlu pomiędzy państwami członkowskimi i czy stanowią one przeszkodę
w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego.

6. Ewentualne uwagi dotyczące powiadomienia złożonego przez Królestwo Niderlandów, przedkładane
Komisji później niż w ciągu trzydziestu dni od daty jego publikacji, nie mogą być brane pod uwagę.

7. Dodatkowych informacji dotyczących wniosku rządu Niderlandów udziela pani Giuseppina Luvara.
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