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Temats: Nīderlandes parlamenta Otrās palātas pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas 

Parlamenta un Padomes direktīvai ar ko groza Direktīvu 2010/31/ES par ēku 

energoefektivitāti 

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

 

Saskaņā ar 6. pantu 2. protokolā par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 

piemērošanu ikviens valsts parlaments astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīvā akta projekta 

nosūtīšanas dienas var nosūtīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājam 

pamatotu atzinumu, kurā paskaidrots, kāpēc tas uzskata, ka attiecīgais projekts neatbilst 

subsidiaritātes principam. 

Pielikumā pievienots Nīderlandes parlamenta Otrās palātas pamatots atzinums par minēto 

direktīvas priekšlikumu. 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošana ir Juridiskās 

komitejas kompetencē. 
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Hāga, 2017. gada 24. janvārī 

 

Temats: Pamatots atzinums par priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes 

direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti 

(COM/2016/0765), atbilstību subsidiaritātes principa kritērijiem 

 

Godātais Tajani kungs! 

 

Saskaņā ar šim nolūkam paredzēto kārtību Ģenerālštatu Otrā palāta izskatīja iepriekš minētā 

priekšlikuma atbilstību subsidiaritātes principam. To darot, tā piemēroja Līguma par Eiropas 

Savienību 5. pantu un Lisabonas līguma 2. protokolu par subsidiaritātes un proporcionalitātes 

principu piemērošanu. 

 

Ar šo vēstuli vēlamies informēt par Ģenerālštatu Otrās palātas atzinumu. Līdzīga satura 

vēstules ir nosūtītas arī Eiropas Komisijai, Padomei un Nīderlandes valdībai. 

 

Paziņojums par ieņemto nostāju 

Otrā palāta uzskata, ka šajā priekšlikumā nav ievērots subsidiaritātes princips. Eiropas 

Savienībai ir lietderīgi censties panākt CO2 emisiju samazinājumu. Tomēr tā kā šajā kontekstā 

Eiropas Savienībai un dalībvalstīm ir dalīta kompetence, lemšanu par konkrētiem 

pasākumiem, ar kuriem sasniegt izvirzītos mērķus, būtu loģiski atstāt dalībvalstu ziņā. Kaut 

gan Eiropas līmeņa sadarbībai energotaupības jomā var būt labvēlīga ietekme, Otrā palāta ir 

stingri pārliecināta, ka par konkrētiem īstenošanas pasākumiem var būt lietderīgi lemt valstu 

līmenī, lai ņemtu vērā vietējos apstākļus un norises. Ņemot vērā iepriekš minēto, Otrā palāta 

uzskata, ka sīki izstrādāti norādījumi par pasākumu īstenošanu ir lieki un nevēlami. 

Piemēram, noteikums, kas prasa nodrošināt noteiktu skaitu stāvvietu ar elektriskās lādēšanas 

iespējām, ir neelastīgs un nepieļauj nekādu interpretāciju valsts līmenī. Turklāt ar 

priekšlikumu tiek ieviests jauns marķējums, par kuru sīkāk pēc saviem ieskatiem varēs lemt 

Komisija, taču pašlaik tas rada daudz neskaidrību, bet tā izmaksas un ieguvumi vēl nav 

skaidri zināmi. 

 

Šī subsidiaritātes pārbaude ir vēl jo vairāk nepieciešama tāpēc, ka attiecīgās dalībvalstis jau ir 

izstrādājušas ilgtermiņa politikas nostādnes un, balstoties uz tām, pēdējos gados noslēgušas 

paktus un pieņēmušas tiesību aktus. CO2 emisiju samazināšanas mērķu sasniegšanai 

nevajadzētu kļūt par apgrūtinājumu garantijām, ko minētās ilgtermiņa politikas nostādnes 

sniedz sabiedrībai un uzņēmējiem, vai pat daļēji atcelt šīs garantijas. 

 



 

NP\1115577LV.docx 3/3 PE597.702v01-00 

 LV 

Paskaidrojums 

Nīderlandes valdības Nacionālā vienošanās par enerģētiku ir visaptveroša programma, kas 

izstrādāta, lai ievērotu Eiropas energotaupības un C02 emisiju samazināšanas mērķus. Šo 

vienošanos 2013. gada septembrī parakstīja vairāk nekā 40 organizācijas. Tās mērķi ir līdz 

2020. gadam panākt enerģijas ietaupījumu 100 petadžoulu apmērā, līdz 2020. gadam 

palielināt atjaunojamo energoresursu īpatsvaru 14 % apmērā, bet līdz 2023. gadam — 

16 % apmērā, un radīt 15 000 jaunu pilna laika darbvietu. Tajā cita starpā ietvertas 

apņemšanās palielināt būvētās vides ilgtspēju, panākt enerģijas ietaupījumu rūpniecībā, kā arī 

pilnveidot atjaunojamo energoresursu izmantošanu, līmeņa enerģijas ražošanu, enerģijas 

pārvades tīklu, emisiju tirdzniecību, mobilitāti un transportu. Ja vienošanās dalībnieki 

pietiekami neievēro vienošanos par enerģētiku, piemēram, neizpilda sociālo mājokļu 

ilgtspējas nodrošināšanas mērķus, valdība iesaistās un pieņem papildu noteikumus. 

 

Iepriekš minēto Komisijas priekšlikumu nolūks ir sasniegt tos pašus mērķus. Tomēr Komisija 

šo mērķu sasniegšanai ir formulējusi ļoti precīzus noteikumus, piemēram, attiecībā uz 

konkrētu elektrisko transportlīdzekļu uzlādes punktu skaitu, vieduma indikatoru, 

energomarķējuma noteikumu ievērošanu, un noteikumu par inženiertehnisko sistēmu 

energoefektivitāti. 

 

Otrā palāta uzskata, ka Eiropas interesēs nav pakļaut riskam Nacionālo vienošanos par 

enerģētiku, kura ir guvusi plašu valdības iestāžu, uzņēmēju un nevalstisko organizāciju 

atbalstu. Dažādi priekšlikumā paredzētie noteikumi Nīderlandē jau ilgu laiku ir spēkā, taču tie 

ir formulēti vienošanās un paktos, nevis tādā neelastīgā regulējumā, kādu ierosina Komisija. 

 

Ar cieņu 

Khadija Arib 

Nīderlandes Ģenerālštatu Otrās palātas priekšsēdētāja 


