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Európsky parlament 
2014-2019  

 

Výbor pre právne veci 
 

7.2.2017 

ODÔVODNENÉ STANOVISKO 
NÁRODNÉHO PARLAMENTU K 

SUBSIDIARITE 

Vec: Odôvodnené stanovisko holandskej Prvej komory k návrhu smernice Európskeho 

parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 2010/31/EÚ o energetickej 

hospodárnosti budov 

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

 

Na základe článku 6 Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 

národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 

predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 

dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity. 

Holandská Prvá komora poslala Parlamentu odôvodnené stanovisko k uvedenému návrhu 

smernice pripojené v prílohe. 

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 

v pôsobnosti Výboru pre právne veci. 



 

PE597.701v01-00 2/3 NP\1115575SK.docx 

SK 

PRÍLOHA 

predseda Európskej komisie 

Jean-Claude Juncker 

B-1049 Brusel 

Belgicko 

 

 

Dátum: 25. januára 2017 

Vec: Odôvodnené stanovisko (subsidiarita) k návrhu smernice Európskeho parlamentu a 

Rady, ktorou sa mení smernica Rady 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov 

(COM(2016)0765) 

Naša značka: 160540.01u 

 

Vážený pán predseda, 

 

Prvá komora holandského parlamentu preskúmala uvedený návrh z hľadiska zásady 

subsidiarity v súlade s postupom stanoveným na tento účel. Uplatnila pritom článok 5 Zmluvy 

o EÚ a Protokol č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality pripojený 

k Lisabonskej zmluve. 

 

Týmto listom Vás informujem o stanovisku Prvej komory holandského parlamentu. Listy s 

rovnakým znením boli odoslané Rade, Európskemu parlamentu a holandskej vláde. 

 

Stanovisko 

Komora sa domnieva, že uvedený návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity. Je vhodné, ak 

Európska únia presadzuje zníženie emisií CO2. Keďže však ide o spoločnú právomoc 

Európskej únie a členského štátu, je samozrejmé, že plnenie cieľov je ponechané na členské 

štáty. Hoci európska spolupráca v oblasti úspory energie môže mať pridanú hodnotu, Prvá 

komora sa domnieva, že pri podrobnejšej príprave opatrení je dôležité poskytnúť priestor na 

rozhodovanie na vnútroštátnej úrovni, aby boli zohľadnené miestne podmienky a rozvoj. V 

tejto súvislosti Prvá komora zastáva názor, že podrobné vypracovanie opatrení je nepotrebné 

a nežiaduce. Napríklad stanovenie počtu parkovacích miest s elektrickým nabíjacím 

zariadením je príliš prísne opatrenie, ktoré neumožňuje žiadny výklad na vnútroštátnej úrovni. 

Okrem toho sa návrhom zavádza nový štítok, o ktorého konkrétnejšom vypracovaní môže 

rozhodovať Komisia, ale ktorý zatiaľ vzbudzuje mnohé otázky a ktorého náklady ani prínosy 

nie sú jasné. 

 

Toto posúdenie z hľadiska zásady subsidiarity je o to dôležitejšie, že príslušné členské štáty 

už medzičasom vyvinuli dlhodobé politiky a tie sa v uplynulých rokoch premietli do dohôd a 

právnych predpisov. Nie je v záujme sledovaného cieľa znižovania emisií CO2 spochybňovať 

istotu, ktorú občanom a podnikom ponúka takáto dlhodobá politika, alebo ich o takúto istotu 

azda celkom pripraviť. 

 

Objasnenie 

Holandská vláda spustila prostredníctvom národnej energetickej dohody rozsiahly program 

plnenia európskych cieľov v oblasti úspory energie a zníženia emisií CO2. Dohodu v 

septembri 2013 uzavrelo viac než 40 organizácií. Zameriava sa na úsporu 100 petajoulov do 

roku 2020, zvýšenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov na 14 % v roku 2020 a 16 % v 
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roku 2023 a vytvorenie nových15 000 pracovných miest na plný pracovný čas. Zahŕňa 

dohody okrem iného o zabezpečení udržateľnosti zastavaného prostredia, úspore energie v 

priemysle, rozšírení výroby energie z obnoviteľných zdrojov, decentralizovanej výrobe 

energie, energetickej rozvodnej sieti, fungovaní systému obchodovania s emisiami, mobilite a 

doprave. Ak sa energetická dohoda v dostatočnej miere nedodržiava, napríklad pri 

zabezpečovaní udržateľnosti dotovaného nájomného bývania, vláda neváha prijať doplňujúce 

pravidlá. 

 

Účelom týchto návrhov Komisie je dosiahnuť rovnaké ciele. Komisia však tieto ciele mení na 

veľmi podrobné ustanovenia, napríklad počet nabíjacích miest pre elektrické dopravné 

prostriedky, „ukazovateľ inteligentnosti“, dodržiavanie ustanovení týkajúcich sa 

energetického štítku a stanovenie energetickej hospodárnosti technického systému budov. 

 

Prvá komora sa domnieva, že nie je v európskom záujme, aby bola národná energetická 

dohoda, ktorá má širokú podporu vlády, podnikov a organizácií občianskej spoločnosti, 

ohrozená. Rôznym ustanoveniam, ktoré sú uvedené v tomto návrhu, sa v Holandsku už dávno 

venuje pozornosť, nie však prostredníctvom prísnej regulácie Komisie, ale v rámci dohôd a 

dohovorov. 

 

 

S úctou 

A. Broekers-Knol 

 

 


