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A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 

megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 

nyolc héten belül indokolt véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács és a 

Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 

tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével. 

A holland felsőház a mellékelt, indokolt véleményt nyilvánította a fent említett irányelvre 

irányuló javaslatról. 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 

tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság. 
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Tisztelt Elnök Úr! 

 

A holland parlament felsőháza az előírt eljárásnak megfelelően, a szubszidiaritás elvének 

szempontjából megvizsgálta a fent említett javaslatot. Ennek során a felsőház az Európai 

Unióról szóló szerződés 5. cikkét, valamint a szubszidiaritás és az arányosság elvének 

alkalmazásáról szóló, a Lisszaboni Szerződéshez csatolt 2. jegyzőkönyvet alkalmazta. 

 

Ezúton tájékoztatom Önt a holland parlament felsőházának álláspontjáról. Ezzel azonos 

tartalmú levelet küldtünk a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és a holland kormánynak. 

 

Álláspont 

A Ház véleménye szerint a fenti javaslat nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével. 

Helyénvaló, hogy az Európai Unió a CO2-kibocsátás csökkentésére ösztönözzön. Mivel 

azonban a hatáskörök megoszlanak az Európai Unió és a tagállamok között, kézenfekvő, hogy 

a célkitűzések megvalósítását a tagállamokra bízzák. Noha az európai együttműködésnek 

lehet hozzáadott értéke az energiamegtakarítás terén, a felsőház lényegesnek tartja, hogy a 

végrehajtás során teret adjanak a helyi körülményeket és fejleményeket figyelembe vevő 

nemzeti értelmezésnek. Ennek fényében a felsőház véleménye szerint az intézkedések 

részletes meghatározása szükségtelen és nemkívánatos. Így az elektromos töltőberendezéssel 

felszerelt parkolóhelyek számának meghatározása például túlságosan merev intézkedés, 

amely nem hagy teret a nemzeti értelmezés számára. Emellett a javaslat egy olyan új címkét is 

bevezet, amelynek részleteit várhatóan a Bizottság dolgozza ki, de amely körül még sok a 

bizonytalanság, és amelynek előnyei és hátrányai még nem világosak. 

 

Ez a szubszidiaritás szempontjából végzett vizsgálat annál is inkább sürgető, mert az érintett 

tagállamok időközben hosszú távú szakpolitikákat dolgoztak ki, és ezeket az elmúlt években 

egyezményekbe és jogszabályokba is átültették. Nem szolgálná a CO2-kibocsátáscsökkentés 

célkitűzését, ha veszélybe kerülne vagy akár esetleg részlegesen megszűnne az a biztonság, 

amelyet e hosszú távú politika a polgárok és a vállalkozások számára nyújt. 

 

Indokolás 

A holland kormány a nemzeti energiaügyi megállapodással átfogó programot indított az 

energiamegtakarításra és a CO2-csökkentésre vonatkozó európai célkitűzések megvalósítása 

érdekében. Ez a megállapodás 2013 szeptemberében jött létre több mint negyven szervezet 

részvételével. A megállapodás célja 100 petajoule energia megtakarítása 2020-ra, a megújuló 
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forrásból történő energiatermelés arányának 2020-ig 14%-ra, 2023-ig pedig 16%-ra történő 

növelése, valamint 15 000 teljes munkaidős új álláshely létrehozása. A megállapodás többek 

között az épített környezet fenntarthatóvá tételéről, az iparban történő energiamegtakarításról, 

a megújulóenergia-termelés fokozásáról, a decentralizált energiatermelésről, az energiaátviteli 

hálózatról, a kibocsátáskereskedelmi rendszerről, a mobilitásról és a közlekedésről szóló 

megállapodásokat tartalmaz. Ahol az energiaügyi megállapodást nem sikerül kellő mértékben 

teljesíteni, például a szociális bérlakások fenntarthatóvá tételének területén, a kormány nem 

habozik további szabályokat hozni. 

 

A Bizottság szóban forgó javaslatai ugyanezen célok elérését szolgálják. A Bizottság azonban 

ezeket nagyon részletes rendelkezések (például az elektromos járművek töltőállomásainak 

száma, az intelligens megoldásokkal kapcsolatos mutató, az energiacímkével kapcsolatos 

rendelkezések, valamint az épületgépészeti rendszerek energiateljesítményéről szóló 

rendelkezés) formájában fogalmazza meg. 

 

A felsőház nem tekinti európai érdeknek, hogy emiatt veszélybe kerüljön a hatóságok, 

vállalkozások és társadalmi szervezetek széles körű támogatását élvező nemzeti energiaügyi 

megállapodás. Több különböző, most előirányzott rendelkezés már régóta érvényben van 

Hollandiában, de megállapodások és egyezmények formájában, nem pedig a Bizottság által 

javasolt merev szabályozás révén. 

 

 

Tisztelettel: 

A. Broekers-Knol 

 

 

 


