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Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 

nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 

projekto pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 

pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka 

subsidiarumo principo. 

Nyderlandų Antrieji Rūmai pateikė Parlamentui pridedamą pagrįstą nuomonę dėl minėto 

pasiūlymo dėl direktyvos. 

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi 

atsakingas Teisės reikalų komitetas. 
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Tema: Pagrįsta nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria 

iš dalies keičiama Direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo 

(COM(2016) 0765) 

 

Gerbiamas Tajani, 

 

Generalinių Luomų Antrieji Rūmai, vadovaudamiesi nustatyta procedūra, įvertino, ar 

nurodytas pasiūlymas atitinka subsidiarumo principą. Šiuo klausimu jie taikė Europos 

Sąjungos sutarties 5 straipsnį ir Lisabonos sutarties Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir 

proporcingumo principų taikymo. 

 

Šiuo laišku informuojame apie Generalinių Luomų Antrųjų Rūmų nuomonę. Tokie patys 

laiškai išsiųsti Europos Komisijai, Tarybai ir Nyderlandų Vyriausybei. 

 

Pozicija 

Antrieji Rūmai mano, kad minėtasis pasiūlymas neatitinka subsidiarumo principo. Būtų 

tinkama siekti išmetamo CO2 kiekio sumažinimo Europos Sąjungos lygmeniu. Tačiau dėl to, 

kad šiuo atveju kalbama apie Europos Sąjungos ir valstybės narės pasidalijamąją 

kompetenciją, būtų logiška palikti valstybių narių nuožiūrai spręsti, kokiomis priemonėmis 

bus siekiama šių tikslų. Antrieji Rūmai, pripažindami galimą pridėtinę bendradarbiavimo 

Europos lygmeniu vertę energijos taupymo srityje, vis dėlto mano, kad svarbu suteikti erdvės 

nacionalinėms institucijoms siekiant apibrėžti įgyvendinimo detales atsižvelgiant į vietos 

aplinkybes ir pokyčius. Todėl Antrieji Rūmai mano, kad išsamus priemonių apibrėžimas yra 

bereikalingas ir nepageidaujamas. Pvz., stovėjimo vietų, kuriose būtų įdiegta elektra varomų 

transporto priemonių įkrovimo įranga, skaičiaus nustatymas yra per griežta priemonė, kuri 

nepalieka erdvės nacionaliniam interpretavimui. Be to, pasiūlyme numatomas naujas 

ženklinimas, kurį Komisija gali išsamiau apibrėžti, tačiau dėl kurio kyla daug abejonių ir 

neaišku, kokia jo nauda ir išlaidos. 

 

Šio patikrinimo dėl atitikties subsidiarumo principui reikia ypač todėl, kad atitinkamos 

valstybės narės jau parengė ilgalaikę politiką ir per pastaruosius metus perkėlė ją į sutartis ir 

teisės aktus. Siekiant CO2 mažinimo tikslų nenaudinga pakenkti patikimumui, kurį minėta 

ilgalaikė politika suteikia piliečiams ir įmonėms, ar net iš dalies jį panaikinti. 
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Aiškinamoji dalis 

Nyderlandų Vyriausybė, parengusi Nacionalinį energijos susitarimą, pradėjo įgyvendinti 

visapusišką programą, kuria konkrečiai numatomos priemonės siekiant europinių tikslų dėl 

energijos taupymo ir CO2 mažinimo. Šį susitarimą 2013 m. rugsėjo mėn. sudarė daugiau nei 

40 organizacijų. Susitarime numatyta iki 2020 m. sutaupyti 100 petadžaulių, padidinti 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos dalį iki 14 proc. (2020 m.) ir iki 16 proc. 

(2023 m.), taip pat sukurti 15 000 naujų darbo vietų (visa darbo diena). Jis apima, be kita ko, 

susitarimus dėl didesnio urbanistinės aplinkos tvarumo, energijos taupymo vykdant pramonės 

veiklą, didesnės atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos, decentralizuotos energijos 

gamybos, energijos perdavimo tinklo, prekybos apyvartiniais taršos leidimais veikimo, 

judumo ir transporto. Tuo atveju, jei susitarimo šalys nepakankamai laikosi minėto energijos 

susitarimo, pvz., nepasiekia nuomojamų socialinių būstų tvarumo tikslų, ministrų kabinetas 

nedvejodamas nustato papildomas taisykles. 

 

Minėtaisiais Komisijos pasiūlymais siekiama tų pačių tikslų. Tačiau Komisija tuos tikslus 

paverčia labai išsamiomis nuostatomis, pvz., dėl elektra varomų transporto priemonių 

įkrovimo įrangos vietų skaičiaus, „pažangumo rodiklio“, nuostatų dėl energijos vartojimo 

efektyvumo etiketės ir nuostatos dėl techninių pastatų sistemų energinio naudingumo 

laikymosi. 

 

Antrieji Rūmai laikosi nuomonės, kad tai prieštarautų Europos interesams, jei dėl šių 

pasiūlymų kiltų grėsmė Nacionaliniam energijos susitarimui, kurį plačiu mastu remia 

vyriausybinės organizacijos, įmonės ir visuomeninės organizacijos. Įvairios pasiūlyme 

numatomos nuostatos Nyderlanduose jau galioja ilgą laiką, pasitelkus susitarimus ir sutartis, o 

ne nelanksčias taisykles, kurias dabar siūlo Komisija. 

 

Pagarbiai 

Khadija Arib 

Generalinių Luomų Antrųjų Rūmų pirmininkė 

 

 


