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BEGRUNDET UDTALELSE 
FRA ET NATIONALT PARLAMENT 

OM NÆRHEDSPRINCIPPET 

Om: Begrundet fra det nederlandske parlaments Andetkammer om forslag til Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2010/31/EU om 

bygningers energimæssige ydeevne  

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

 

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen 

af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet 

og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende 

udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. 

Det nederlandske parlaments Andetkammer har fremsendt den vedhæftede begrundede 

udtalelse om det ovennævnte forslag til direktiv. 

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 

hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet. 
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Europa-Parlamentet 

Altiero Spinelli-bygningen 

10E130 

60, Rue Wiertz/Wiertzstraat 60 

B-1047 Bruxelles 

Belgien 

 

Haag, den 24. januar 2017 

 

Om: Begrundet udtalelse fra det nederlandske parlaments Andetkammer om, 

hvorvidt forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af 

direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne er i 

overensstemmelse med nærhedsprincippet (COM/2016/0765) 

 

Kære Antonio Tajani  

 

Det nederlandske parlaments Andetkammer har i overensstemmelse med den gældende 

procedure undersøgt, om ovennævnte forslag er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. 

Til dette formål har Andetkammeret anvendt artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union 

og protokol nr. 2 til Lissabontraktaten om anvendelse af nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet. 

 

De orienteres med denne skrivelse om Andetkammerets konklusion. Der er sendt enslydende 

skrivelser til Europa-Kommissionen, Rådet og den nederlandske regering. 

 

Holdning 

Andetkammeret finder, at forslaget ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Det er 

hensigtsmæssigt for Den Europæiske Union at presse på for reduktioner i CO2-udledningen. 

Eftersom der tale om delte beføjelser mellem EU og medlemsstaterne, vil det være logisk at 

lade det være op til medlemsstaterne at træffe afgørelse om, hvordan de vil nå de mål. Selv 

om der kan være en merværdi i et europæisk samarbejde om energibesparelser, finder 

Andetkammeret, at det i forbindelse med gennemførelsen er vigtigt, at der er tilstrækkelig 

mulighed for at vedtage nationale gennemførelsesbestemmelser, der tager hensyn til de lokale 

forhold og udviklinger. I lyset heraf mener Andetkammeret, at det hverken er nødvendigt eller 

ønskeligt med en detaljerede udarbejdelse af foranstaltningerne. Eksempelvis er 

bestemmelsen, der fastsætter det krævede antal parkeringspladser med opladningsfaciliteter, 

en alt for ufleksibel foranstaltning, som ikke giver mulighed for en national fortolkning. 

Desuden indføres der ved forslaget en ny mærkning, som skal udarbejdes af Kommissionen, 

men som også indebærer mange usikkerhedsmomenter, samtidig med at fordelene og 

ulemperne er uklare. 

 

Denne nærhedsundersøgelsen er så meget desto mere presserende, eftersom de respektive 

medlemsstater allerede har udviklet langsigtede politikker, og at disse politikker i de seneste 

år er blevet omsat i konventioner og lovgivning. Det tjener ikke målsætningen om en 
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nedbringelse af CO2-emissionerne at undergrave borgernes og virksomhedernes tillid til 

denne langsigtede politik ved at sætte spørgsmålstegn ved den eller gribe ind i dele af den. 

 

Forklaring 

Den nederlandske regerings har med den nationale energiaftale iværksat et omfattende 

program, der er udformet med henblik på at opfylde de europæiske energibesparelsesmål og 

målene om nedbringelse af CO2. Denne aftale blev indgået i september 2013 med mere end 

fyrre organisationer. Dens mål er energibesparelser på 100 petajoules senest i 2020, en 

stigning i andelen af vedvarende energi til 14 % i 2020 og 16 % i 2023 og 15 000 nye 

fuldtidsjob. Den indeholder aftaler, bl.a. om mere bæredygtige bygninger, energibesparelser i 

industrien, styrkelse af vedvarende energi, lokal energiproduktion, energitransmissionsnet, 

emissionshandel, mobilitet og transport. Såfremt energiaftalen ikke bliver tilstrækkeligt 

efterlevet, f.eks. i forbindelse med at gøre socialt boligbyggeri mere bæredygtigt, vil 

regeringen ikke tøve med at vedtage yderligere bestemmelser. 

 

Det foreliggende forslag fra Kommissionen har de samme mål for øje. Kommissionen har 

imidlertid omsat disse mål i meget detaljerede bestemmelser, såsom antallet af ladestationer 

til elbiler, en intelligensindikator, gennemtvingelse af bestemmelser om energimærkning og 

bestemmelsen om den energimæssige ydeevne for tekniske bygningsinstallationer. 

 

Andetkammeret mener, at det er mod europæiske interesser at bringe den nationale 

energiaftale, der har er bred opbakning fra de offentlige myndigheder, erhvervslivet og 

arbejdsmarkedets parter, i fare. Forskellige bestemmelser, der er indeholdt i forslaget, har 

allerede været gældende i Nederlandene i lang tid, men de er resultatet af aftaler og 

konventioner og ikke af en stram regulering, som den Kommissionen har i tankerne. 

 

Med venlig hilsen 

Khadija Arib 

Formand for det nederlandske Andetkammer 

 

 

 

 


