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МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ НА 
НАЦИОНАЛЕН ПАРЛАМЕНТ 

ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА 

Относно: Мотивирано становище на Първата камара на Генералните щати на 

Кралство Нидерландия относно предложението за директива на 

Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/31/ЕС 

относно енергийните характеристики на сградите 

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

 

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 

субсидиарност и на пропорционалност всеки национален парламент може в срок от 

осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 

председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 

становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 

съобразен с принципа на субсидиарност. 

Първата камара на Генералните щати на Кралство Нидерландия изпрати до Парламента 

приложеното към настоящия документ мотивирано становище относно горепосоченото 

предложение за директива. 

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент комисията по правни 

въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на 

субсидиарност. 



 

PE597.701v01-00 2/3 NP\1115575BG.docx 

BG 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Председател на Европейската комисия 

Г-н Жан Клод Юнкер 

B-1049 Брюксел 

Белгия 

 

 

Дата:   25 януари 2017 г. 

Относно: Мотивирано становище относно субсидиарността на предложението за 

директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на 

Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите 

(COM/2016/0765) 

Референтен номер: 160540.01u 

 

Уважаеми г-н Юнкер, 

 

Първата камара на Генералните щати извърши преглед на горепосоченото предложение 

от гледна точка на принципа на субсидиарност в съответствие с определената 

процедура, като приложи член 5 от Договора за Европейския съюз и Протокол № 2 към 

Договора от Лисабон относно прилагането на принципите на субсидиарност и на 

пропорционалност. 

 

Настоящото писмо цели да Ви информира за становището на Първата камара на 

Генералните щати на Кралство Нидерландия. Идентични копия са изпратени до Съвета, 

Европейския парламент и правителството на Нидерландия. 

 

Изложение на становището 

Според Първата камара горепосоченото предложение не е съобразено с принципа на 

субсидиарност. Целесъобразно е Европейският съюз да настоява за намаляване на 

емисиите на CO2. Тъй като в този контекст обаче правомощията са поделени между 

Европейския съюз и държавите членки, би било логично държавите членки по своя 

преценката да решават какви да са конкретните мерки за постигане на целите. Въпреки 

че европейското сътрудничество в областта на енергоспестяването може да бъде от 

полза, Първата камара изразява твърдо убеждение, че когато става въпрос за 

подробностите на изпълнението, има възможност решенията да се взимат на 

национално ниво, за да се отчитат местните условия и събития. Във връзка с това 

Първата камара счита, че подробните инструкции относно изпълнението на мерките са 

ненужни и нежелателни. Например, за определяне на необходимия брой паркоместа 

със зарядни устройства има строг коефициент, който не оставя място за тълкуване на 

национално равнище. Освен това предложението въвежда нов етикет, подробностите за 

който могат да бъдат определени с решение на Комисията по нейно усмотрение, но 

което също така води до много неясноти на този етап, като същевременно разходите и 

ползите от него засега не са ясни. 

 

Проверката за спазването на принципа на субсидиарност е още по-належаща, тъй като 

съответните държави членки вече са разработили дългосрочни политики и през 

последните няколко години са ги включили в споразумения и законодателство. Не е в 

интерес на целите за намаляване на СО2 да се подкопава – или дори частично да се 
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разруши – сигурността, която тази дългосрочна политика понастоящем предоставя на 

обществеността и на бизнеса. 

 

Обяснение 

Националното енергийно споразумение на правителството на Нидерландия е 

всеобхватна програма, която беше разработена така, че да отговаря на европейските 

цели за намаляване на емисиите на CО2 и за енергоспестяване. Това споразумение беше 

подписано през септември 2013 г. от повече от четиридесет организации. Неговите 

цели са енергоспестяване в размер на 100 петаджаула до 2020 г., увеличаване на дела на 

възобновяемите енергийни източници на 14 % през 2020 г. и на 16 % през 2023 г., и 

15 000 нови работни места на пълен работен ден. То съдържа споразумения, наред с 

другото, за по-устойчива застроена среда, енергоспестяване в промишлеността, 

увеличаване на производството на енергия от възобновяеми източници, местно 

производство на енергия, мрежа за пренос на енергия, търговия с квоти на емисии, 

мобилност и транспорт. Когато страните не спазват в достатъчна степен Енергийното 

споразумение, например постигането на целта за устойчивост на социалните жилища, 

правителството не се колебае да приема допълнителни разпоредби. 

 

Посочените по-горе предложения на Комисията са предназначени за постигане на 

същите цели. Въпреки това Комисията разгръща тези цели в много подробни 

разпоредби, като например брой зарядни точки за електрически превозни средства, 

„показател за интелигентност“, съответствието с разпоредбите на енергийния етикет и 

разпоредби за енергийните характеристики на техническите сградни инсталации. 

 

Първата камара счита, че е срещу европейските интереси да се излага на риск 

Националното енергийно споразумение, което е широко подкрепено от правителствени 

органи, бизнес общността и неправителствени организации. Различните разпоредби, 

които се съдържат в предложението, вече от дълго време са в сила в Нидерландия, но те 

са резултат от споразумения и пактове, а не произтичат от негъвкава правна уредба, 

каквато предлага Европейската комисия. 

 

 

С уважение, 

Анки Брукерс-Кнол 

 

 


