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1. 2006. december 6-i levelében a Holland Királyság az EK-Szerződés 95. cikkének (4) bekezdése értel-
mében kérelmet nyújtott be a rövidláncú klórozott paraffinok felhasználására vonatkozó nemzeti jogszabály
fenntartására. Ez a nemzeti jogszabály eltér az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozata-
lának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó 76/769/EGK tanácsi irányelv huszadik módosításáról
(rövidláncú klórozott paraffinok) szóló 2002/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) rendelkezé-
seitől. A Bizottság a holland kérelmet 2006. december 8-án kapta meg.

2. A Holland Királyság által az EK-Szerződés 95. cikkének (4) bekezdése alapján bejelentett, a rövidláncú
klórozott paraffinok felhasználásáról szóló nemzeti rendelkezésekre vonatkozó, 2003. december 16-i
2004/1/EK bizottsági határozat (2) már engedélyezett egy eltérést a 2002/45/EK irányelvtől bizonyos alkal-
mazások tekintetében, 2006. december 31-ig (3). Ezt az időszakot a Bizottság azt feltételezve jelölte meg,
hogy további tudományos információ áll majd rendelkezésre a bizonyos alkalmazásokból származó lehet-
séges kockázatokkal kapcsolatos fennmaradó kérdések tisztázására. E célból 2003 óta újra megnyitották az
EU-nak a létező anyagok kockázatainak értékeléséről és ellenőrzéséről szóló 793/93/EGK tanácsi rendelet (4)
értelmében készített, a rövidláncú klórozott paraffinokról szóló kockázatértékelési jelentését, és az jelenleg is
frissítés alatt áll, de még nem véglegesítették.

3. A holland kormány szükségesnek tartja az eltérés meghosszabbítását a 2006 decembere utáni
időszakra is, és következésképp a nemzeti rendelkezések fenntartását, melyek az emberi egészség és a
környezet védelmére való tekintettel szigorúbb környezetvédelmi követelményeket írnak elő, mint a
2002/45/EK irányelv. E célból a klórozott paraffinok ökotoxikológiai hatásairól szóló, a Bizottságnak az érte-
sítéssel kapcsolatban benyújtott tanulmányra hivatkozik, mely a 2003/549/EK és 2004/1/EK bizottsági hatá-
rozatok megszületését eredményezte. A holland kormány továbbá jelzi, hogy e rendelkezések fenntartása
annak lehetővé tétele érdekében is szükséges, hogy a Holland Királyság továbbra is eleget tegyen az OSPAR-
egyezményből és azon 95/1/EK határozatból fakadó kötelezettségeknek, melynek szerződő fele.

4. A Szerződés 95. cikkének (4) bekezdése értelmében ha azt követően, hogy a Tanács vagy a Bizottság
harmonizációs intézkedést fogadott el, egy tagállam a 30. cikkben említett lényeges követelmények alapján
vagy a környezet, illetve a munkakörnyezet védelmével kapcsolatosan szükségesnek tartja nemzeti rendelke-
zések fenntartását, ezekről a rendelkezésekről és a fenntartásuk indokairól értesíti a Bizottságot.

5. A 95. cikk (6) bekezdésének megfelelően a Bizottság az értesítéstől számított hat hónapon belül
köteles a vonatkozó nemzeti rendelkezéseket jóváhagyni vagy elutasítani, miután ellenőrizte, hogy az érintett
rendelkezések nem képezik-e a tagállamok közötti önkényes megkülönböztetés eszközét vagy a kereske-
delem rejtett korlátozását, valamint hogy nem jelentenek-e akadályt a belső piac működésében.

6. A Bizottság nem veheti figyelembe azokat az észrevételeket, amelyeket a Holland Királyság szóban
forgó kérelmével kapcsolatban ezen értesítés közzétételétől számítva harminc napon túl nyújtanak be.

7. A Holland Királyság kérelméről bővebb tájékoztatás kapható a következő címen:
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