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Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 2 olevan 

6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 

lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 

Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 

lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 

toissijaisuusperiaatteen mukainen. 

Alankomaiden parlamentin ylähuone on antanut oheisen perustellun lausunnon edellä 

mainitusta ehdotuksesta direktiiviksi ja toimittanut sen Euroopan parlamentille. 

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 

liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan. 
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Arvoisa puheenjohtaja, 

 

Alankomaiden parlamentin (Staten-Generaal) ylähuone on tarkistanut vahvistetun menettelyn 

mukaisesti, onko mainitussa ehdotuksessa noudatettu toissijaisuusperiaatetta. Se sovelsi 

tarkistamisessa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklaa ja toissijaisuus- ja 

suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevaa Lissabonin sopimuksen pöytäkirjaa N:o 2. 

 

Tässä kirjeessä kerrotaan, mihin kantaan ylähuone päätyi. Vastaavanlaiset kirjeet on lähetetty 

Euroopan unionin neuvostolle, parlamentille ja Alankomaiden hallitukselle. 

 

Kanta 

Alahuone katsoo, että edellä mainittu ehdotus ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen. On 

asianmukaista, että Euroopan unioni ohjaa hiilidioksidin vähentämistä. Koska Euroopan 

unionilla ja jäsenvaltiolla on kuitenkin jaettu toimivalta, on selvää, että tavoitteiden 

toteuttaminen jätetään jäsenvaltioille. Vaikka eurooppalaisesta yhteistyöstä voidaan saada 

lisäarvoa energian säästämiseksi, ylähuone pitää tärkeänä, että kansalliselle toiminnalle, jossa 

otetaan huomioon paikalliset olosuhteet ja kehitys, jätetään mahdollisuus. Tästä syystä 

ylähuone katsoo, että toimenpiteiden yksityiskohtainen kehittäminen ei ole tarpeellista tai 

toivottavaa. Näin ollen niiden pysäköintipaikkojen määrän määrittäminen, joissa on 

sähköinen latauslaite, on liian jäykkä toimenpide, joka ei jätä sijaa kansalliselle tulkinnalle. 

Tämän lisäksi ehdotuksessa otetaan käyttöön uusi merkintä, jonka komissio voi kehittää, 

mutta johon liittyy vielä monia epävarmuustekijöitä ja jonka tuotto tai kulut eivät ole selviä. 

 

Toissijaisuusperiaatetta koskeva arviointi on erityisen hankalaa, koska kukin jäsenvaltio on 

tällä välin kehittänyt pitkän aikavälin strategioita ja tällainen politiikka on viime vuosina 

saatettu sopimuksiksi ja lainsäädännöksi. Tavoitellun hiilidioksidin vähentämisen kannalta ei 

ole hyödyllistä, että kansalaisten ja yritysten luottamusta pitkän aikavälin politiikkaan 

kyseenalaistetaan ja että osittain aiheutetaan ristiriitoja. 

 

Huomautus 

Alankomaiden viranomaiset ovat valmistelleet kansallisen energiasopimuksen avulla kattavan 

ohjelman, joka tukee unionin energiansäästöä ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevaa 

tavoitetta. Tämän sopimuksen allekirjoitti syyskuussa 2013 yli 40 järjestöä. Sen tavoitteena 

on vähentää energiankäyttöä 100 petajoulea vuoteen 2020 mennessä, lisätä uusiutuvan 

energian osuutta 14 prosenttiin vuonna 2020 ja 16 prosenttiin vuonna 2023, sekä lisätä 
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työllisyyttä 15 000 kokopäiväisellä työpaikalla. Siihen sisältyy sopimuksia muun muassa 

rakennetun ympäristön kestävyyden parantamisesta, energian säästämisestä teollisuudessa, 

uusiutuvan energian tuotannon lisäämisestä, hajautetusta energiantuotannosta, 

energiansiirtoverkoista, päästökaupan toiminnasta, liikkuvuudesta ja liikenteestä. Jos 

energiasopimusta ei noudateta riittävästi, esimerkiksi sosiaalisen asuntotuotannon 

kestävyyden edistämisessä, hallitus ei epäröi antaa täydentäviä määräyksiä. 

 

Tällä komission ehdotuksella pyritään saavuttamaan samat tavoitteet. Komissio tulkitsee tätä 

kuitenkin erittäin yksityiskohtaisissa säännöissä, kuten sähköautojen latauspisteiden määrä, 

älykkäitä ratkaisuja koskeva indikaattori, energiamerkkiin liittyvien sääntöjen noudattaminen 

ja teknisten rakennusjärjestelmien energiatehokkuuden määrittäminen. 

 

Alankomaiden ylähuone ei pidä EU:n edun mukaisena, että kansallinen energiasopimus, jolla 

on laajaa kannatusta viranomaisten tasolla, yrityksissä ja kansalaisyhteiskunnan järjestöissä, 

vaarantuu. Useat säännökset, joihin viitataan, on toteutettu jo kauan sitten Alankomaissa 

sopimuksilla eikä tiukassa kehyksessä, johon komissio pyrkii. 

 

 

Kunnioittavasti 

A. Broekers-Knol 

 

 


