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AVIZ MOTIVAT AL UNUI PARLAMENT 
NAȚIONAL REFERITOR LA 

SUBSIDIARITATE 

Subiect: Aviz motivat al Senatului Regatului Țărilor de Jos privind propunerea de directivă 

a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/31/CE 

privind performanța energetică a clădirilor 

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

 

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 

și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 

legislativ, parlamentele naționale pot adresa președintelui Parlamentului European, al 

Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 

consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității. 

Senatul Regatului Țărilor de Jos a transmis Parlamentului avizul motivat prezentat în anexă 

referitor la propunerea de directivă menționată mai sus. 

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 

afaceri juridice este comisia competentă în domeniul respectării principiului subsidiarității. 
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ANEXĂ 

Președintelui Comisiei Europene 

Dl Jean-Claude Juncker 

B-1049 Bruxelles 

Belgia 

 

 

Data:   25 ianuarie 2017 

Subiect: Aviz motivat referitor la subsidiaritate privind propunerea de directivă a 

Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 

2010/31/CE privind performanța energetică a clădirilor (COM(2016)0765) 

Referința noastră: 160540.01u 

 

Stimate domnule Juncker, 

 

Senatul din cadrul Parlamentului Țărilor de Jos a analizat propunerea susmenționată în lumina 

principiului subsidiarității, în conformitate cu procedura prevăzută și cu aplicarea articolului 5 

din Tratatul privind Uniunea Europeană și a Protocolului nr. 2 la Tratatul de la Lisabona 

privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității. 

 

Prin prezenta vă aducem la cunoștință avizul Senatului din cadrul Parlamentului Țărilor de 

Jos. Scrisori identice au fost adresate Consiliului, Parlamentului European și guvernului 

neerlandez. 

 

Declarație privind poziția Senatului Țărilor de Jos 

În opinia Senatului, propunerea susmenționată nu este conformă cu principiul subsidiarității. 

Este adecvat ca Uniunea Europeană să depună eforturi pentru reducerea emisiilor de CO2. Cu 

toate acestea, având în vedere că în acest domeniu competențele sunt partajate între Uniunea 

Europeană și statele membre, ar fi logic ca statele membre să dispună de dreptul de a decide 

detaliile privind modul de atingere a obiectivelor. Deși cooperarea la nivel european în 

domeniul economisirii de energie poate fi benefică, Senatul are convingerea că detaliile 

punerii în aplicare ar trebui stabilite prin proces decizional la nivel național, astfel încât să se 

țină seama de condițiile locale și de evoluția situației. În acest context, în opinia Senatului, 

stabilirea de instrucțiuni detaliate privind punerea în aplicare a măsurilor este inutilă și 

inoportună. De exemplu, prevederea numărului necesar de locuri de parcare cu facilități de 

încărcare este o măsură rigidă, care nu lasă loc pentru interpretări la nivel național. În plus, 

propunerea introduce o nouă etichetă, ale cărei detalii pot fi stabilite de Comisie la libera 

alegere, dar care implică și multe incertitudini în stadiul actual, în timp ce costurile și 

beneficiile sale sunt încă neclare.  

 

Această problematică a subsidiarității este cu atât mai stringentă cu cât statele membre 

respective au elaborat deja politici pe termen lung și, în ultimii ani, au transpus aceste politici 

în acorduri și în acte legislative. Nu este în interesul obiectivelor de reducere a emisiilor de 

CO2 să se submineze sau chiar să se distrugă parțial garanțiile pe care această politică pe 

termen lung le oferă în prezent cetățenilor și comunității de afaceri. 
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Explicație 

Acordul național privind energia încheiat de guvernul neerlandez este un program 

cuprinzător, care a fost conceput pentru a îndeplini obiectivele europene în materie de 

economii de energie și de reducere a emisiilor de CO2. Acest acord a fost semnat în 

septembrie 2013 de peste patruzeci de organizații. Obiectivele acordului sunt realizarea unor 

economii de energie de 100 petajouli până în 2020, creșterea ponderii surselor regenerabile de 

energie la 14 % în 2020 și la 16 % în 2023, precum și crearea a 15 000 de noi locuri de muncă 

cu normă întreagă. Acesta conține, printre altele, acorduri privind creșterea sustenabilității 

clădirilor, realizarea de economii de energie în industrie, extinderea surselor regenerabile de 

energie, producerea locală a energiei, rețele de transport de energie, comercializarea 

certificatelor de emisii, mobilitate și transporturi. În cazul în care părțile nu respectă în mod 

corespunzător Acordul privind energia, de exemplu nu își ating obiectivele privind 

sustenabilitatea locuințelor sociale, guvernul nu ezită să adopte reglementări suplimentare.  

 

Propunerile Comisiei menționate anterior sunt concepute pentru a atinge aceleași obiective. 

Cu toate acestea, Comisia transpune aceste obiective în dispoziții foarte detaliate, cum ar fi 

numărul de puncte de încărcare pentru vehiculele electrice, un „indicator de inteligență”, 

conformitatea cu dispozițiile privind eticheta energetică, precum și dispoziția privind 

performanța energetică a sistemelor tehnice ale clădirilor.  

 

Senatul consideră că este împotriva intereselor europene ca Acordul național privind energia 

— care este sprijinit pe scară largă de către autoritățile publice, comunitatea de afaceri și 

organizațiile neguvernamentale — să fie pus în pericol. O serie de dispoziții prevăzute în 

propunere sunt deja de mult timp în vigoare în Țările de Jos, însă acestea sunt rezultatul unor 

acorduri și convenții și nu al unor reglementări rigide pe care le propune Comisia. 

 

 

Cu deosebită considerație, 

A. Broekers-Knol 

 

 


