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LIIKMESRIIGI PARLAMENDI 
PÕHJENDATUD ARVAMUS 
SUBSIDIAARSUSE KOHTA 

Teema: Madalmaade Kuningriigi Parlamendi Esimese Koja põhjendatud arvamus, mis 

käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepanekut, millega 

muudetakse direktiivi 2010/31/EÜ hoonete energiatõhususe kohta 

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

 

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 

2 artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 

eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile 

ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta 

tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele. 

Madalmaade Kuningriigi Parlamendi Esimene Koda on saatnud parlamendile lisas esitatud 

põhjendatud arvamuse eespool nimetatud ettepaneku kohta võtta vastu direktiiv. 

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 

õiguskomisjon. 
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ET 

LISA 

Euroopa Komisjoni president 

Hr Jean-Claude Juncker 

B-1049 Brüssel 

Belgia 

 

 

Kuupäev:   25. jaanuar 2017. a. 

Teema: Põhjendatud arvamus, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

ettepaneku (millega muudetakse direktiivi 2010/31/EÜ hoonete 

energiatõhususe kohta (COM/2016/0765)) subsidiaarsuse aspekti 

Meie: 160540.01u 

 

Austatud hr Juncker 

 

Kooskõlas ettenähtud menetlusega kontrollis Madalmaade Parlamendi Esimene Koda 

ülalnimetatud ettepaneku vastavust subsidiaarsuse põhimõttele, kohaldades Euroopa Liidu 

lepingu artiklit 5 ning Lissaboni lepingule lisatud protokolli nr 2 subsidiaarsuse ja 

proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta. 

 

Käesoleva kirjaga teavitan Teid Madalmaade Parlamendi Esimese Koja seisukohast. 

Samasugune kiri on saadetud nõukogule, Euroopa Parlamendile ja Madalmaade valitsusele. 

 

Seisukohavõtt 

Madalmaade Parlamendi Esimene Koda on arvamusel, et ettepanek ei ole subsidiaarsuse 

põhimõttega kooskõlas. On õige, et Euroopa Liit püüab saavutada süsinikdioksiidi 

heitkoguste vähendamist. Kuna aga selles kontekstis on tegemist Euroopa Liidu ja 

liikmesriikide jagatud pädevusega, oleks loogiline jätta eesmärgi saavutamise üksikasjad 

liikmesriikide otsustada. Kuigi Euroopa koostöö energiasäästu valdkonnas võib olla kasulik, 

on Parlamendi Esimene Koda veendunud, et rakendamise üksikasjadega seotud otsuseid võiks 

teha riigi tasandil, et võtta arvesse kohalikke olusid ja arenguid. Sellega seoses on Parlamendi 

Esimene Koda seisukohal, et üksikasjalik juhend meetmete rakendamiseks on tarbetu ja 

ebasoovitav. Näiteks on laadimisvõimalusega parkimiskohtade nõutava arvu 

kindlaksmääramine jäik meede, mis ei jäta riikidele ruumi tõlgendamiseks. Lisaks võetakse 

ettepanekus kasutusele uus märgis, mille üksikasjad võib kindlaks määrata komisjon oma 

soovi järgi, kuid mis toob selles etapis kaasa ka palju ebakindlust, kuna sellega kaasnevad 

kulud ja saadav kasu ei ole veel selged. 

 

Subsidiaarsuse aspekti kontrollimine on seda pakilisem, et asjaomased liikmesriigid on juba 

töötanud välja pikaajalise poliitika, mille alusel on viimastel aastatel võetud vastu pakte ja 

õigusakte. Selline pikaajaline poliitika annab praegu avalikkusele ja ettevõtjatele kindlust, 

mille kahjustamine või isegi osaline kaotamine ei ole CO2-heite vähendamise eesmärkide 

huvides. 

 

Selgitus 

Madalmaade valitsuse riiklik energialeping on terviklik programm, mis on koostatud Euroopa 

energiasäästu ja CO2-heite vähendamise eesmärkide täitmiseks. Lepingule kirjutas 2013. aasta 

septembris alla enam kui 40 organisatsiooni. Selles on sätestatud järgmised eesmärgid: 
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energiasääst 100 petadžauli 2020. aastaks, taastuvenergia osakaalu suurendamine 14 % 2020. 

aastaks ja 16 % 2030. aastaks ning 15 000 uut täisajaga töökohta. Muu hulgas sisaldab see 

kokkuleppeid ehitiste säästvuse suurendamiseks, energiasäästuks tööstuses, taastuvate 

energiaallikate laiendamiseks ning kohaliku energiatootmise, energia ülekandevõrkude, 

heitkogustega kauplemise, liikuvuse ja transpordi arendamiseks. Kui osalised ei suuda 

energialepingut piisavalt täita, nt saavutada eesmärke sotsiaalelamispinna säästvuse osas, 

kehtestab valitsus kõhklemata täiendavaid eeskirju. 

 

Eelnimetatud komisjoni ettepanekutel on samad eesmärgid. Komisjon aga püüab neid 

saavutada väga üksikasjalike sätete abil, nagu elektrisõidukite laadimiskohtade arv, 

„arukusnäitaja“, energiamärgise sätete järgimine ning hoonete tehnosüsteemide 

energiatõhususe sätestamine. 

 

Parlamendi Esimene Koda on seisukoha, et valitsusasutuste, ettevõtjate ja vabaühenduste 

poolt laialdaselt toetatud riikliku energialepingu ohtu seadmine ei ole Euroopa huvides. 

Mitmed ettepaneku sätted on Madalmaades juba ammu kasutusel, kuid nendeni on jõutud 

lepingute ja paktidega, mitte rangete eeskirjadega, nagu soovitab komisjon. 

 

 

Lugupidamisega 

A. Broekers-Knol 


