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ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO 
VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU  

K SUBSIDIARITĚ 

Věc: Odůvodněné stanovisko dolní komory nizozemského parlamentu k návrhu 

směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/31/EU  

o energetické náročnosti budov 

 (COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD)(COD)) 

 

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 

vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 

zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 

proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity. 

V příloze naleznete odůvodněné stanovisko nizozemské dolní komory k výše uvedenému 

návrhu nařízení. 

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je pro záležitosti týkající se dodržování zásady 

subsidiarity příslušný Výbor pro právní záležitosti. 
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CS 

PŘÍLOHA 

Antonio Tajani 

předseda Evropského parlamentu 

Evropský parlament 

budova Altiero Spinelli 

10E130 

60, Rue Wiertz/Wiertzstraat 60 

B-1047 Brusel 

Belgie 

 

V Haagu dne 24. ledna 2017 

 

Věc: Odůvodněné stanovisko k subsidiaritě v případě návrhu směrnice Evropského 

parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické 

náročnosti budov (COM/2016/0765). 

 

Vážený pane Tajani, 

 

nizozemská dolní komora stanoveným postupem posoudila, zda je výše uvedený návrh  

v souladu se zásadou subsidiarity. Uplatnila při tom článek 5 Smlouvy o Evropské unii  

a protokol č. 2 k Lisabonské smlouvě o používání zásad subsidiarity a proporcionality. 

 

Tímto dopisem bych Vás ráda informovala o stanovisku dolní komory. Tentýž dopis byl 

zaslán Evropské komisi, Radě a nizozemské vládě. 

 

Stanovisko 

Podle názoru komory je výše uvedený návrh v rozporu se zásadou subsidiarity. Je vhodné, 

aby Evropská unie vyvíjela tlak na snížení emisí CO2.  Avšak v této souvislosti a vzhledem  

k tomu, že Evropská unie a členské státy mají sdílené pravomoci, by bylo smysluplné 

ponechat otázku toho, jak má být tento cíl naplněn, na členských státech. I přestože evropská 

spolupráce v oblasti úspory energie může přinášet užitek, je komora pevně přesvědčena, že 

zde existuje prostor pro přijímání rozhodnutí na vnitrostátní úrovni, aby mohly být 

zohledněny místní podmínky a vývoj, pokud jde o konkrétní podobu provádění směrnice.   

S ohledem na tyto skutečnosti je nizozemská dolní komora toho názoru, že podrobné pokyny 

k provádění daných opatření jsou zbytečné a nežádoucí. Jako příklad lze uvést stanovení 

požadovaného počtu parkovacích míst s dobíjecími stanicemi, což je nepružné opatření, jež 

nenechává žádný prostor pro vnitrostátní výklad. Kromě toho návrh zavádí nové značení, 

jehož podrobnosti může dle svého uvážení určit Komise, které ovšem s sebou v této fázi 

přináší mnoho nejistoty a jehož náklady a přínosy jsou prozatím nejasné. 

 

Tento test subsidiarity je o to naléhavější, že určité členské státy již vypracovaly svou 

dlouhodobou politiku a promítly ji za posledních několik let do podoby smluvních ujednání  

a právních předpisů.  Není v zájmu cílů týkajících se snižování CO2 omezit či částečně 

odstranit záruky, které tato dlouhodobá politika v současnosti veřejnosti a podnikatelské sféře 

nabízí. 
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Odůvodnění 

Národní energetická dohoda je ucelený program, který nizozemská vláda vypracovala za 

účelem splnění evropských cílů týkajících se úspory energie a snižování emisí C02. K této 

dohodě v září 2013 připojilo svůj podpis více než čtyřicet organizací.  Jejím cílem je 

dosáhnout do roku 2020 úspory 100 petajoulů, zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie do 

roku 2020 na 14 % a do roku 2023 na 16 % a vytvořit 15 000 nových pracovních míst na plný 

úvazek.   Obsahuje smlouvy týkající se mimo jiné zvýšení udržitelnosti zastavěného prostředí, 

úspor energie v průmyslu, zdokonalení obnovitelných zdrojů energie, místní výroby energie, 

energetické přenosové soustavy, obchodování s emisemi, mobility a dopravy.  V případě, že 

smluvní strany nebudou dostatečným způsobem plnit své závazky dané energetickou 

dohodou, například dosažení cílů týkajících se zvýšení udržitelnosti sociálního bydlení, vláda 

nebude váhat s přijetím dodatečné regulace.  

 

Záměrem výše zmíněných návrhů Komise je dosáhnout shodných cílů.  Komise nicméně 

promítá tyto cíle do velmi podrobných ustanovení, jako je počet míst pro dobíjení 

elektrických vozidel, „ukazatel inteligence“, soulad s ustanoveními týkajícími se 

energetických štítků a energetické náročnosti technických systémů budov. 

 

Komora je přesvědčena, že je v rozporu s evropskými zájmy vystavovat Národní energetickou 

dohodu, jež má širokou podporu orgánů veřejné správy, podnikatelské sféry a nevládních 

organizací, riziku.  Různá ustanovení uvedená v návrhu jsou v Nizozemsku již dávno 

zavedena, nicméně jsou výsledkem dohod a smluvních ujednání, a nikoli nepružné regulace, 

jakou navrhuje Komise. 

 

S pozdravem, 

Khadija Aribová, 

předsedkyně dolní komory nizozemského parlamentu 

 

 

 


