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MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT 
NATIONELLT PARLAMENT ÖVER 

SUBSIDIARITETSPRINCIPEN 

Ärende: Motiverat yttrande från den nederländska första kammaren över förslaget till 

Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/31/EU om 

byggnaders energiprestanda 

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

 

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 

proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 

ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 

kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 

aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen. 

Den nederländska första kammaren har sänt bifogade motiverade yttrande över förslaget till 

ovannämnda direktiv. 

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för att 

subsidiaritetsprincipen respekteras. 
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Europeiska kommissionens ordförande 

Jean-Claude Juncker 

B-1049 Bryssel 

Belgien 

 

 

Datum: 25 januari 2017 

Ärende: Motiverat yttrande över subsidiaritetsprincipen när det gäller förslaget till 

Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/31/EU om byggnaders 

energiprestanda (COM(2016)0765) 

Vår referens: 160540.01u 

 

Till ordföranden 

 

Den nederländska första kammaren har, i enlighet med det förfarande som fastställts i detta 

syfte, granskat om ovan angivna förslag är förenligt med subsidiaritetsprincipen. Därmed har 

artikel 5 i EU-fördraget och protokoll nr 2 till Lissabonfördraget om tillämpning av 

subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna tillämpats. 

 

Jag vill med denna skrivelse informera er om den bedömning som gjorts av den nederländska 

första kammaren. Identiska skrivelser har sänts till rådet, Europaparlamentet och 

Nederländernas regering. 

 

Ståndpunkt 

Första kammaren anser att det ovannämnda förslaget inte är förenligt med 

subsidiaritetsprincipen. Det är lämpligt att Europeiska unionen utfärdar riktlinjer om 

koldioxidminskning. Eftersom det emellertid rör sig om delad befogenhet mellan Europeiska 

unionen och medlemsstaterna är det uppenbart att sättet att nå målen överlåts åt 

medlemsstaterna. Även om det kan ligga ett mervärde i ett europeiskt samarbete för 

energisparande anser första kammaren att det är viktigt att utarbetandet lämnar utrymme för 

en nationell hantering som beaktar lokala omständigheter och utvecklingsaspekter. I ljuset av 

detta anser första kammaren att ett detaljerat utarbetande av åtgärder är onödigt och icke 

önskvärt. Till exempel är bestämmelser om antal parkeringsplatser med utrustning för 

elektrisk laddning en alltför stelbent åtgärd som inte medger något utrymme för nationell 

tolkning. Vidare införs genom förslaget en ny märkning som kan utarbetas av kommissionen, 

men som medför många osäkerhetsfaktorer samtidigt som dess nytta och kostnader inte är 

tydliga. 

 

Denna subsidiaritetsgranskning är desto mer angelägen eftersom de respektive 

medlemsstaterna under tiden har utvecklat en långsiktig politik, som under de gångna åren har 

omsatts i konventioner och lagstiftning. Det ligger inte i den avsedda koldioxidminskningens 

intresse att den säkerhet som denna långsiktiga politik ger allmänheten och näringslivet nu 

äventyras och delvis eventuellt omintetgörs. 

 

Anmärkningar 

Med den nationella energiöverenskommelsen har de nederländska myndigheterna satt igång 

ett omfattande program som genomför de europeiska målen för energisparande och 
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koldioxidminskning. Denna överenskommelse ingicks i september 2013 mellan fler än fyrtio 

organisationer. Den har som mål att spara energi motsvarande 100 petajoule fram till 2020, 

öka andelen förnybar energi till 14 procent år 2020 och 16 procent år 2023 samt skapa 15 000 

nya heltidsjobb. Den omfattar avtal om bland annat ökad hållbarhet i den bebyggda miljön, 

energisparande inom industrin, ökning av produktionen av förnybar energi, decentraliserad 

energiproduktion, nätverket för energiöverföring, funktionssättet för handeln med 

utsläppsrätter, rörlighet och transport. Om energiöverenskommelsen inte efterlevs 

tillfredsställande, till exempel när det gäller att öka hållbarheten hos bostäder med nedsatt 

hyra, tvekar regeringen inte att införa kompletterande bestämmelser. 

 

De aktuella förslagen från kommissionen syftar till att nå samma mål. Kommissionen 

omsätter emellertid detta i mycket detaljerade bestämmelser, till exempel antalet 

laddningsstationer för eldrivna fordon, en s.k. smarthetsindikator, efterlevnad av 

bestämmelserna om energimärkningen och bestämmelser om energiprestanda för tekniska 

byggnadssystem. 

 

Första kammaren anser att det inte ligger i Europas intresse att härigenom äventyra den 

nationella energiöverenskommelsen, som har ett brett stöd bland myndigheter, företag och 

samhällets organisationer. Olika bestämmelser som nu planeras har redan under en längre tid 

funnits i Nederländerna, men till följd av avtal och konventioner, inte genom den strama 

tvångströja som kommissionen föreslår. 

 

 

Med vänlig hälsning 

A. Broekers-Knol 

 

 


