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ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ 

Θέμα:  Αιτιολογημένη γνώμη της Γερουσίας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών σχετικά 

με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

τροποποίηση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 

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

 

Βάσει του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας, τα εθνικά κοινοβούλια δύνανται, εντός οκτώ 

εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 

αποστείλουν στους προέδρους του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής 

αιτιολογημένη γνώμη στην οποία θα αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι η 

εν λόγω πράξη δεν συμμορφούται με την αρχή της επικουρικότητας. 

Η Γερουσία των Κάτω Χωρών διαβίβασε στο Κοινοβούλιο τη συνημμένη αιτιολογημένη 

γνώμη σχετικά με την προαναφερθείσα πρόταση οδηγίας. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 

αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. 
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Ημερομηνία:   25 Ιανουαρίου 2017 

Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την επικουρικότητα της πρότασης οδηγίας 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση της 

οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 

(COM/2016/0765) 

Στοιχεία αναφοράς μας: 160540.01u 

 

Αξιότιμε κ. Juncker, 

 

Η Γερουσία εξέτασε την ως άνω πρόταση υπό το φως της αρχής της επικουρικότητας 

σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, εφαρμόζοντας το άρθρο 5 της Συνθήκης ΕΕ και 

το πρωτόκολλο αριθ. 2 της Συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με την εφαρμογή των αρχών 

της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. 

 

Με την παρούσα επιστολή, επιθυμώ να σας ενημερώσω για τη γνώμη της Γερουσίας των 

Κάτω Χωρών. Η ίδια επιστολή έχει αποσταλεί και στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στην κυβέρνηση των Κάτω Χωρών. 

 

Δήλωση θέσης 

Κατά την άποψη της Γερουσίας η ως άνω πρόταση δεν είναι  σύμφωνη με την αρχή της 

επικουρικότητας. Ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να ενθαρρύνει μειώσεις των 

εκπομπών CO2. Ωστόσο, δεδομένου ότι, στο πλαίσιο αυτό, οι αρμοδιότητες επιμερίζονται 

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κράτους μέλους, θα ήταν λογικό να επαφίεται στη 

διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών να καθορίζουν λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο 

επίτευξης των στόχων. Αν και η ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εξοικονόμησης 

ενέργειας μπορεί να είναι επωφελής, η Γερουσία πιστεύει ακράδαντα ότι, όταν πρόκειται για 

τις λεπτομέρειες εφαρμογής, υπάρχουν ακόμη περιθώρια για την εθνική διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές συνθήκες και εξελίξεις. Υπό αυτό το 

πρίσμα, κατά την άποψη της Γερουσίας, οι λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των 

μέτρων είναι περιττές και ανεπιθύμητες. Για παράδειγμα, η πρόβλεψη του απαιτούμενου 

αριθμού χώρων στάθμευσης με εγκαταστάσεις φόρτισης είναι ένα δύσκαμπτο μέτρο που δεν 

αφήνει περιθώρια για εθνικές ερμηνείες. Επιπλέον, η πρόταση εισάγει ένα νέο σήμα, τις 

λεπτομέρειες του οποίου  μπορεί να αποφασίσει η Επιτροπή, στο πλαίσιο της διακριτικής της 

εξουσίας, αλλά ο οποίο συνεπάγεται επίσης πολλές αβεβαιότητες σε αυτό το στάδιο, ενώ οι 

δαπάνες και τα οφέλη είναι ακόμη ασαφή. 

 

Το εν λόγω τεστ επικουρικότητας είναι ακόμη πιο πιεστικό διότι τα αντίστοιχα κράτη μέλη 

έχουν ήδη αναπτύξει μακροπρόθεσμες πολιτικές και, κατά τα τελευταία έτη, τις έχουν 

μεταφράσει σε δεσμεύσεις και νομοθεσία. Δεν είναι προς το συμφέρον των στόχων μείωσης 

του CO2 να υπονομευτούν – ή ακόμη και να διαλυθούν εν μέρει – οι βεβαιότητες που 

προσφέρει αυτή η μακροπρόθεσμη πολιτική στο δημόσιο και στις επιχειρήσεις. 
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Επεξήγηση 

Η Εθνική Συμφωνία για την ενέργεια της ολλανδικής κυβέρνησης είναι ένα ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί για την κάλυψη των ευρωπαϊκών στόχων σχετικά με την 

εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του C02. Η συμφωνία αυτή υπεγράφη τον Σεπτέμβριο 

2013 από άνω των 40 οργανώσεις. Οι στόχοι της συνίστανται στην εξοικονόμησης ενέργειας 

της τάξης των 100 petajoules έως το 2020, στην αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας σε 14 % το 2020 και 16 % το 2023, και στη δημιουργία 15 000 νέων θέσεων 

εργασίας πλήρους απασχόλησης. Περιέχει συμφωνίες, μεταξύ άλλων για ένα πιο βιώσιμο 

οικοδομικό περιβάλλον το δομημένο περιβάλλον, για την εξοικονόμηση ενέργειας στη 

βιομηχανία, την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την αποκεντρικοποίηση της 

παραγωγής ενέργειας, το δίκτυο μεταφοράς ενέργειας, την εμπορία εκπομπών, την 

κινητικότητα και τις μεταφορές. Όταν τα συμβαλλόμενα μέρη δεν συμμορφώνονται επαρκώς 

με τη συμφωνία για την ενέργεια, π.χ. τηρώντας τους στόχους για βιώσιμη κοινωνική 

κοινωνική στέγαση, η κυβέρνηση δεν διστάζει να θεσπίσει πρόσθετες κανονιστικές 

ρυθμίσεις. 

 

Η προαναφερθείσες προτάσεις της Επιτροπής έχουν ως αντικείμενο την επίτευξη των ίδιων 

στόχων. Ωστόσο, η Επιτροπή μετατρέπει τους στόχους αυτούς σε εξαιρετικά λεπτομερείς 

διατάξεις, όπως ο αριθμός σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα, ο δείκτης 

ευφυΐας, η συμμόρφωση με τις διατάξεις ενεργειακής επισήμανσης, και η διάταξη για την 

ενεργειακή απόδοση των τεχνικών συστημάτων κτιρίων. 

 

Η Γερουσία κρίνει ότι δεν είναι προς το συμφέρον της Ένωσης το να τεθεί σε κίνδυνο η 

εθνική συμφωνία για την ενέργεια, η οποία χαίρει ευρείας υποστήριξης εκ μέρους των αρχών, 

των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών. Διάφορες διατάξεις που περιέχονται στην 

πρόταση έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ στις Κάτω Χώρες εδώ και πολύ καιρό, αλλά είναι 

αποτέλεσμα συμφωνιών και συμβάσεων, και όχι του δύσκαμπτου κανονισμού που προτείνει 

η Επιτροπή. 

 

 

Με εξαιρετική εκτίμηση, 

A. Broekers-Knol 

 

 


