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Odbor za pravne zadeve 
 

7.2.2017 

OBRAZLOŽENO MNENJE 
NACIONALNEGA PARLAMENTA O 

NAČELU SUBSIDIARNOSTI 

Zadeva: Obrazloženo mnenje nizozemskega senata v zvezi s predlogom direktive 

Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/31/EU o energetski 

učinkovitosti stavb 

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

 

V skladu s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 

nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 

akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 

zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti. 

Nizozemski senat je o zgoraj omenjenem predlogu direktive Parlamentu poslal obrazloženo 

mnenje, ki je priloženo. 

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 

subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve. 



 

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

SL 

PRILOGA 

predsednik Evropske komisije 

Jean-Claude Juncker 

1049 Bruselj 

Belgija 

 

 

Datum:  25. januar 2017 

Zadeva: Obrazloženo mnenje o načelu subsidiarnosti v zvezi s predlogom direktive 

Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/31/EU o 

energetski učinkovitosti stavb (COM(2016)0765) 

Naša oznaka: 160540.01u 

 

Spoštovani gospod predsednik! 

 

Senat je v skladu s postopkom, predvidenim v teh primerih, obravnaval omenjeni predlog z 

vidika spoštovanja načela subsidiarnosti. Pri tem je uporabil člen 5 Pogodbe o Evropski uniji 

in Protokol št. 2 k Lizbonski pogodbi o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti. 

 

S tem pismom vas želim seznaniti z mnenjem senata. Enaka pisma so bila poslana 

Evropskemu parlamentu, Svetu in nizozemski vladi. 

 

Stališče 

Senat meni, da zgornji predlog ni v skladu z načelom subsidiarnosti. Prav je, da Evropska 

unija deluje v smeri znižanja CO2. Ker pa gre za deljeno pristojnost Evropske unije in države 

članice, je razumljivo, da je treba način, kako se cilji dosežejo, prepustiti državam članicam. 

Četudi lahko ima evropsko sodelovanje na področju varčevanja z energijo dodano vrednost, je 

po mnenju senata pomembno, da se ohrani dovolj prostora za nacionalni prispevek, ki 

upošteva lokalne razmere in razvoj. V tej luči senat meni, da je podrobna opredelitev ukrepov 

nepotrebna in nezaželena. Tako je določitev števila parkirnih mest, opremljenih s polnilnimi 

mesti za električna vozila, preveč tog ukrep, ki ne pušča prostora za nacionalno razlago. 

Obenem predlog uvaja novo nalepko, ki jo lahko izoblikuje Komisija, čeprav je povezana še z 

veliko vprašanji, stroški in koristi te nalepke pa niso znani. 

 

To preverjanje skladnosti predloga z načelom subsidiarnosti je še toliko bolj nujno, saj so 

posamezne države članice medtem razvile dolgoročno politiko in jo v preteklih letih prelile v 

dogovore in ureditev. V interesu zastavljenega znižanja CO2 ni, da bi gotovost, ki jo 

državljanom in podjetjem nudi ta dolgoročna politika, zdaj postavili pod vprašaj in morda 

celo črtali njene sestavne dele. 

 

Pojasnilo 

Nizozemske oblasti so z nacionalnim energetskim sporazumom postopno uvedle celovit 

program, ki dopolnjuje evropske cilje na področju varčevanja z energijo in znižanja CO2. 

Sporazumu se je septembra 2013 pridružilo več kot štirideset organizacij. Njegovi cilji so 

privarčevati 100 petajoulov do leta 2020, povečati delež proizvodnje električne energije iz 

obnovljivih virov na 14 odstotkov leta 2020 in 16 odstotkov leta 2023 ter ustvariti 15 000 

dodatnih delovnih mest s polnim delovnim časom. Med drugim vsebuje dogovore o večji 

trajnosti grajenega okolja, večjem prihranku energije v industriji, večji proizvodnji električne 



 

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

 SL 

energije iz obnovljivih virov, decentralizirani proizvodnji električne energije, omrežju za 

prenos energije, delovanju trgovanja z emisijami, mobilnosti in prometu. Kjer skladnost z 

energetskim sporazumom ni zadostna, kot npr. pri večji trajnosti socialnih najemnih 

stanovanj, vlada brez omahovanja sprejema dopolnilna pravila. 

 

Pričujoči predlogi Komisije želijo doseči enake cilje. Vendar pa jih Komisija pretvarja v zelo 

natančne določbe, kot so število polnilnih mest za električna vozila, „pametni indikator“, 

skladnost z določbami o energetski nalepki in določba o energetski učinkovitosti tehničnih 

stavbnih sistemov. 

 

Senat verjame, da ni v interesu Evropske unije, da bi to ogrozilo nacionalni energetski 

sporazum, ki ima široko podporo državnih organov, podjetij in organizacij civilne družbe. 

Različne določbe, ki se jih želi vpeljati, na Nizozemskem že dolgo obstajajo, le da v okviru 

sporazumov in dogovorov in ne v obliki prisile, ki jo ima v mislih Komisija. 

 

 

S spoštovanjem, 

A. Broekers-Knol 


