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UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU 
NARODOWEGO W SPRAWIE 

POMOCNICZOŚCI 

Przedmiot: Uzasadniona opinia Drugiej Izby parlamentu Niderlandów w sprawie wniosku 

dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 

2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 

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

 

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i 

proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty przekazania 

projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i 

Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, że dany projekt nie jest 

zgodny z zasadą pomocniczości. 

Druga Izba parlamentu Niderlandów przesłała Parlamentowi załączoną uzasadnioną opinię na 

temat ww. wniosku dotyczącego dyrektywy. 

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach przestrzegania zasady 

pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna. 
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Przedmiot: Uzasadniona opinia w sprawie zgodności wniosku dotyczącego dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2010/31/UE w sprawie 

charakterystyki energetycznej budynków (COM(2016)0765) z zasadą pomocniczości 

 

Szanowny Panie Przewodniczący! 

 

Zgodnie z ustanowioną procedurą Druga Izba parlamentu Niderlandów przeanalizowała ww. 

wniosek pod kątem jego zgodności z zasadą pomocniczości. Zastosowano przy tym art. 5 

Traktatu o Unii Europejskiej oraz Protokół nr 2 do Traktatu z Lizbony w sprawie stosowania 

zasad pomocniczości i proporcjonalności. 

 

W niniejszym piśmie pragniemy poinformować o stanowisku Drugiej Izby parlamentu 

Niderlandów. Pisma o tożsamym brzmieniu zostały wysłane do Komisji Europejskiej, Rady 

i rządu niderlandzkiego. 

 

Stanowisko 

Zdaniem Izby ww. wniosek nie jest zgodny z zasadą pomocniczości. Unia Europejska 

słusznie opowiada się za redukcją emisji CO2. Ponieważ jednak sprawa dotyczy kompetencji 

dzielonych Unii i państw członkowskich, oczywiste jest, że realizację założeń pozostawia się 

państwom członkowskim. Mimo że europejska współpraca w zakresie oszczędności energii 

może nieść ze sobą wartość dodaną, dla Drugiej Izby istotne jest, by pozostawić przestrzeń 

dla krajowych sposobów realizacji, uwzględniających uwarunkowania lokalne. W tym świetle 

Druga Izba jest zdania, że szczegółowe opracowanie środków jest niepotrzebne i 

niepożądane. Przykładowo określenie liczby miejsc parkingowych wyposażonych w 

ładowarki elektryczne jest środkiem zbyt sztywnym, niepozostawiającym miejsca na 

interpretację na szczeblu krajowym. We wniosku wprowadza się poza tym nową etykietę, 

podlegającą opracowaniu przez Komisję, wobec której narosło jednak wiele wątpliwości i 

niepewności co do zysków i strat, jakie mogą z niej wyniknąć. 

 

Przedmiotowa ocena pomocniczości jest istotna tym bardziej, że poszczególne państwa 

członkowskie zdążyły już opracować polityki długoterminowe i w ostatnich latach przełożyły 

je na konkretne porozumienia i regulacje. Zastąpienie zaufania, jakim obywatele i 

przedsiębiorstwa darzą politykę długoterminową, niepewnością i sprzecznością przepisów z 

pewnością nie przybliży nas do realizacji celu, jakim jest redukcja emisji CO2. 
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Objaśnienia 

W drodze krajowego porozumienia energetycznego rząd Niderlandów zainicjował szeroko 

zakrojony program, w którym dąży się do realizacji europejskich celów dotyczących 

oszczędności energii i redukcji emisji CO2. Pod porozumieniem podpisało się we wrześniu 

2013 r. ponad czterdzieści organizacji. Zakłada ono oszczędność rzędu 100 petadżuli do 

2020 r., wzrost udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych do 14 % w 2020 r. i do 

16 % w 2023 r. oraz 15 tys. nowych miejsc pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Porozumienie zawiera postanowienia m.in. na temat zrównoważonego rozwoju środowiska 

zbudowanego, oszczędności energii w przemyśle, zwiększania skali produkcji energii z ze 

źródeł odnawialnych, zdecentralizowanej produkcji energii, energetycznej sieci przesyłowej, 

funkcjonowania handlu emisjami, mobilności i transportu. W razie niedostatecznego 

przestrzegania postanowień porozumienia energetycznego, jak to miało miejsce w przypadku 

zrównoważonego charakteru mieszkalnictwa subwencjonowanego, rząd bez wahania 

podejmuje uzupełniające środki. 

 

Przedmiotowy wniosek Komisji zakłada realizację tych samych celów. Dążenia te Komisja 

przekłada jednak na wysoce szczegółowe przepisy, np. dotyczące liczby punktów ładowania 

pojazdów elektrycznych, tzw. wskaźnika inteligentnego działania (ang. „smartness 

indicator”), przestrzegania przepisów w sprawie etykiety energetycznej oraz określania 

charakterystyki energetycznej systemu technicznego budynku. 

 

W opinii Drugiej Izby nie leży w interesie europejskim, by krajowe porozumienie 

energetyczne, cieszące się szerokim poparciem władz, przedsiębiorców i organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego, stanęło w wyniku tych działań pod znakiem zapytania. 

Rozmaite przepisy, których dotyczy wniosek, w Niderlandach zostały przyjęte już dawno, 

jednakże w drodze porozumień i konwencji, nie zaś za sprawą sztywnych ram 

proponowanych przez Komisję. 

 

Z wyrazami szacunku 

Khadija Arib 

Przewodnicząca Drugiej Izby parlamentu Niderlandów 

 

 

 


