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PARECER FUNDAMENTADO DE UM 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE A 

SUBSIDIARIEDADE 

Assunto: Parecer fundamentado da Câmara Alta dos Países Baixos sobre a proposta de 

diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 2010/31/UE 

relativa ao desempenho energético dos edifícios 

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

 

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da 

subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer Parlamento nacional pode, no prazo de oito 

semanas a contar da data de envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos presidentes do 

Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que exponha 

as razões pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da 

subsidiariedade. 

A Câmara Alta dos Países Baixos enviou ao Parlamento o parecer fundamentado anexo sobre 

a proposta de diretiva em epígrafe. 

De acordo com o Regimento do Parlamento Europeu, a comissão competente em matéria de 

observância do princípio da subsidiariedade é a Comissão dos Assuntos Jurídicos. 
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ANEXO 

Presidente da Comissão Europeia 

Jean-Claude Juncker 

B-1049 Bruxelas 

Bélgica 
 

 

Data: 25 de janeiro de 2017 
Assunto: Parecer fundamentado sobre a subsidiariedade da proposta de diretiva do 

Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 2010/31/UE relativa ao desempenho 

energético dos edifícios (COM/2016/0765) 

Nossa referência: 160540.01u 

 

Senhor Presidente, 

 

A Câmara Alta dos Estados Gerais dos Países Baixos apreciou a proposta em epígrafe à luz 

do princípio da subsidiariedade, em conformidade com o procedimento estabelecido para o 

efeito e em aplicação do artigo 5.º do Tratado da União Europeia e do Protocolo n.º 2 do 

Tratado de Lisboa relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 

proporcionalidade. 

 

Serve a presente para comunicar o parecer da Câmara Alta dos Estados Gerais. Foram 

enviadas cartas idênticas ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao Governo dos Países 

Baixos. 

 

Posição 
A Câmara entende que a proposta em epígrafe não respeita o princípio da subsidiariedade. 

Afigura-se adequado que a União Europeia promova a redução das emissões de CO2 é 

adequada. Não obstante, tratando-se de uma competência partilhada entre a União Europeia e 

os Estados-Membros, cabe claramente aos Estados-Membros definir o percurso para cumprir 

os objetivos. Ainda que a colaboração da União Europeia possa representar um valor 

acrescentado no domínio da poupança de energia, a Câmara Alta considera importante que a 

definição das medidas permita margem de manobra para uma aplicação a nível nacional que 

tenha em conta as circunstâncias e tendências locais. Neste sentido, a Câmara Alta entende 

que uma especificação detalhada das medidas é desnecessária e indesejável. Por exemplo, a 

fixação do número de lugares de estacionamento equipados com pontos de carregamento para 

veículos elétricos constitui uma medida demasiado rígida, que não deixa margem para 

interpretação a nível nacional. Além disso, a proposta introduz um novo rótulo, que poderá 

ser desenvolvido pela Comissão, mas que ainda denota muitas incertezas e cujos benefícios e 

encargos não são claros. 

 

Este teste da subsidiariedade é tão mais pertinente na medida em que determinados 

Estados-Membros desenvolveram, entretanto, políticas a longo prazo, que, nos últimos anos, 

se traduziram em convénios e em regulamentação. Para alcançar a pretendida redução das 

emissões de CO2, importa que a certeza proporcionada aos cidadãos e às empresas por estas 

políticas a longo prazo não seja agora posta em causa nem, eventualmente, comprometida em 

certos aspetos. 
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Exposição de motivos 
O Estado neerlandês desenvolveu o Acordo Nacional sobre a Energia (Energieakkoord), um 

programa abrangente que concretiza os objetivos europeus de poupança de energia e de 

redução das emissões de CO2. Este acordo, celebrado em setembro de 2013 por mais de 

quarenta organizações, visa poupar 100 petajoules até 2020, aumentar a quota de produção de 

energia a partir de fontes renováveis para 14% em 2020 e 16% em 2023, e criar 15 000 novos 

postos de trabalho a tempo inteiro. Contém compromissos sobre, nomeadamente, a 

sustentabilidade das zonas urbanas, a poupança de energia na indústria, o aumento da 

produção de energia a partir de fontes renováveis, a descentralização da produção de energia, 

a rede de transmissão de energia, o funcionamento do comércio de licenças de emissão, a 

mobilidade e os transportes. Nos casos em que o Acordo sobre a Energia não seja 

suficientemente cumprido, como na sustentabilidade das habitações sociais de arrendamento, 

o Governo não hesita em adotar normas complementares. 

 

As propostas da Comissão em apreço visam o cumprimento dos mesmos objetivos. No 

entanto, a Comissão opta por disposições muito detalhadas, tais como o número de pontos de 

carregamento para veículos elétricos, um indicador de inteligência, o cumprimento das regras 

relativas à rotulagem energética e a definição do desempenho energético dos sistemas 

técnicos dos edifícios. 

 

A Câmara Alta considera que não é do interesse europeu comprometer deste modo o Acordo 

Nacional sobre a Energia, que goza de ampla aceitação junto da administração pública, 

empresas e organizações da sociedade civil. Diversas disposições agora contempladas são já 

aplicadas nos Países Baixos, embora através de acordos e convénios, e não mediante o 

espartilho rígido que a Comissão propõe. 

 

 

Com os meus melhores cumprimentos, 

A. Broekers-Knol 

 

 


