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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по правни въпроси

27.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(72/2011)

Относно: Мотивирано становище от Парламента на Финландия относно предложение 
за директива на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната 
ефективност и за отмяна на Директива 2004/8/ЕО и Директива 2006/32/ЕО
(COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност, всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент, комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище от Парламента на Финландия 
относно горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 1/2011 vp

Мотивирано становище от Парламента на Финландия (Eduskunta) до органите на 
Европейския съюз относно прилагането на принципа на субсидиарност във 
връзка с предложението за Директива относно енергийната ефективност

ВЪВЕДЕНИЕ
Стартиране на процедура

На 22 юни 2011 г. Европейската комисия внесе предложение за Директива на 
Европейския парламент и на Съвета относно енергийната ефективност и за отмяна на 
Директива 2004/8/ЕО и Директива 2006/32/ЕО (COM(2011) 370 окончателен) и на 5 
юли 2011 г. я предаде на Парламента на Финландия в съответствие с Протокол № 2 
относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, приложен 
към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския 
съюз. В срока, предвиден в този протокол, Парламентът на Финландия може да изпрати 
мотивирано становище до председателите на Европейския парламент, на Съвета и на 
Комисията, съдържащо мотивите, поради които счита, че въпросното предложение не 
спазва принципа на субсидиарност.

Съгласно член 30, параграф 3 от процедурния правилник на Парламента на Финландия, 
документите, предавани от институциите на Европейския съюз на Парламента на 
Финландия, които съдържат проекти на законодателни актове, се регистрират при 
получаването им от комисията по въпросите на Европейския съюз, която ги предава на 
съответните специализирани комисии и на Парламента на Аландските острови, като 
тези органи следва да изложат пред комисията по въпросите на ЕС своето становище 
относно проекта на законодателен акт във връзка със спазването на принципа на 
субсидиарност, в съответствие с член 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). 
Съгласно член 30, параграф 4 от процедурния правилник, по предложение на комисията 
по въпросите на Европейския съюз, Парламентът на Финландия може да реши да 
представи мотивирано становище в съответствие с член 6 от Протокол № 2 относно 
прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност. Решението на 
Парламента на Финландия и докладът на комисията по въпросите на Европейския съюз 
се предават на институциите на Европейския съюз.

На заседанието си от 8 юли 2011 г. комисията по въпросите на Европейския съюз 
регистрира под номер TS 15/2011 vp получен документ, свързан със спазването на 
принципа на субсидиарност, и го предаде на комисията по икономически въпроси и на 
комисията по околна среда. На 14 септември 2011 г. комисията по въпросите на 
Европейския съюз реши да разгледа въпроса по отношение на спазването на принципа 
на субсидиарност в съответствие с член 5 от ДЕС и изготви проектодоклад за 
разглеждане от Парламента на Финландия относно съответствието на предложението с 
принципа на субсидиарност. Мотивираното становище ще бъде предоставено на 
съответните органи до 30 септември 2011 г.
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Парламентът на Аландските острови представи своето становище на комисията по 
въпросите на Европейския съюз в съобщение от 19 септември 2011 г., в което излага 
наблюденията си относно спазването на принципа на субсидиарност в предложението за 
директива. Обосновката на Парламента на Аландските острови е изложена по-долу.

Административен отдел
Документът е изготвен в службата по процедурните въпроси.

Експерти
Следните експерти изразиха становище пред комисията:
- Erkki Virtanen, постоянен секретар, и Heikki Väisänen, старши експерт, Министерство 

на заетостта и икономиката;
- Hannele Pokka, постоянен секретар, и Teppo Lehtinen, старши съветник по въпросите 

на строителството и устройственото планиране, Министерство на околната среда;
- Päivi Leino-Sandberg, старши съветник, правни въпроси, Министерство на 

правосъдието.

Позовавания

На 15 септември 2011 г. комисията по околна среда, позовавайки се на мотивите, 
изложени в становището й YmVL 3/2011 vp, предложи комисията по въпросите на 
Европейския съюз да разгледа предложението за директива във връзка с принципа на 
субсидиарност в съответствие с член 5 от ДЕС. На 20 септември 2011 г. комисията по 
търговия, позовавайки се на мотивите, изложени в становището й TaVL 8/2011 vp, 
предложи комисията по въпросите на Европейския съюз да разгледа предложението за 
директива във връзка с принципа на субсидиарност.

ДОКЛАД НА ПРАВИТЕЛСТВОТО
Предложение

Целта на предложението за директива е да помогне на Съюза да постигне целта си за 
спестяване на 20 % първична енергия до 2020 г .  Предложението съдържа както 
отделни мерки, така и разширени програми от мерки за подобряване на енергийната 
ефективност в държавите-членки.

Основните мерки са задълженията по отношение на публичния сектор, посочени в 
членове 4 и 5 от предложението за директива. 3 % годишно от пълната разгъната 
застроена площ, притежавана от обществените институции, следва да бъде реновирана 
всяка година. Тези 3 % се отнасят за сградите с използваема разгъната застроена площ 
над 250 m2, притежавани от обществени институции, които не отговарят на 
националните изисквания за минимално допустими енергийни характеристики. Също 
така следва да се отбележи и схемата за задължения за енергийна ефективност, 
посочена в член 6. Предложението за директива, наред с другото, включва система за 
измерване и отчитане на енергията от енергийните предприятия. Предложението 
съдържа и разпоредби по отношение на устройственото планиране и земеползването.

Съгласно член 10 от предложението до 1 януари 2014 г. държавите-членки трябва да 
изготвят национален план относно отоплението и охлаждането за увеличаване на 
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потенциала за прилагане на високоефективна когенерация и на ефективни 
топлофикационни и квартални охладителни системи. Планът трябва да съдържа 
описание на потребностите от енергия за отопление и охлаждане и прогноза как ще се 
променят тези потребности през следващите 10 години. Планът трябва да съдържа 
приложена карта на националната територия, на която да са посочени точките на 
консумация на топлинна енергия за отопление и охлаждане (общини, гъсто населени 
райони и промишлени зони), съществуващата и планирана инфраструктура за 
топлофикационни и квартални охладителни системи и потенциалните точки на 
подаване на топлинна енергия за отопление и охлаждане (електрогенериращи 
инсталации, инсталации за изгаряне на отпадъци, съществуващи и планирани 
когенерационни инсталации). Също така планът трябва да включва прогнозни оценки 
на потребностите от топлинна енергия, които биха могли да бъдат задоволени от 
високоефективна когенерация или други съоръжения, които генерират отпадна топлина 
(генератори за производство на енергия чрез изгаряне, инсталации за изгаряне на 
отпадъци и промишлени съоръжения за производство на отпадна топлина), които биха 
могли да се използват в бъдеще. Чрез своите регулаторни рамки държавите-членки 
следва също така да гарантират, че националните планове относно отоплението и
охлаждането се вземат предвид при изготвянето на местните и областните планове за 
развитие, включително на устройствените планове за градските и селските райони.

С цел да се увеличи прилагането на високоефективна когенерация и ефективните 
топлофикационни и квартални охладителни системи, член 10 от предложението 
определя изисквания, свързани с изграждането на нови електрогенериращи инсталации 
и с електрогенериращи и промишлени инсталации, които произвеждат значителни 
количества отпадна топлина. Съгласно член 10, параграф 3 всички нови топлинни 
електрогенериращи инсталации с номинална входяща топлинна мощност над 20 MW 
следва да оползотворяват цялата отпадна топлина и да са разположени на места, където 
отпадната топлина може да се използва. Съгласно изискванията отпадната топлина 
трябва да се оползотворява посредством агрегат за високоефективна когенерация. 
Изискването за използването на отпадната топлина се отнася и за нови инсталации и за 
инсталации със значителна реконструкция. С цел използването на отпадната топлина 
от промишлени инсталации трябва да се изградят квартални тръбопроводи за пренос на 
топлина, а когато е необходимо и мрежи. Изискването за използване на отпадната 
топлина е свързано най-вече с електрогенериращи инсталации и промишлени 
инсталации, разположени на определено разстояние от точките на използване на 
топлината с конкретен размер в определен район.

Съгласно член 10, параграф 5 националните разпоредби относно устройственото 
планиране и земеползването следва да са съобразени с изискванията за изграждане на 
нови електрогенериращи инсталации. Законодателството следва също така да бъде
съобразено с националните планове относно отоплението и охлаждането. По 
отношение на устройственото планиране държавите-членки следва да гарантират, че 
новите инсталации за когенерация и промишлени инсталации, произвеждащи отпадна 
топлина, са разположени на места, където може да бъде оползотворено максимално 
количество от наличната отпадна топлина за задоволяване на потребностите, и че 
новите жилищни райони или промишлени предприятия, използващи топлинна енергия,
са разположени на места, където колкото се може по-голяма част от техните 
потребности от топлинна енергия ще може да бъде задоволена с разполагаема отпадна 
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топлина. Те следва също така да са разположени така, че да могат да се свържат към 
местната топлофикационна или квартална охладителна мрежа. Приложения VII и VIII 
към предложението, които са свързани с член 10, посочват подробно изискванията, 
свързани с местното планиране.

Становище на правителството

Правителството изложи своето становище относно предложението за директива в 
съобщение U 25/2011 vp. Правителството подкрепя целта за подобряване на 
енергийната ефективност. За постигане на целите на енергийната ефективност трябва да 
се предприемат допълнителни мерки. Положителният аспект на предложението е, че 
държавите-членки ще могат сами да определят своите цели за енергийна ефективност за 
2020 г. Въпреки това предложението съдържа редица задължителни мерки, които 
създават административни затруднения или са твърде скъпи за спестяването на енергия, 
което целят. Някои от задължителните мерки също така противоречат на вече 
действащи във Финландия мерки за разходна ефективност. Освен това сроковете за 
изпълнение на мерките са нереалистично кратки. За правителството е изключително 
важно държавите-членки да имат достатъчно голяма гъвкавост в своя избор на мерки. С 
оглед на високите равнища на държавния дълг в цяла Европа, директивата следва да 
набляга на мерки, които са очевидно ефективни от гледна точка на разходите.

Правителството също така счита, че в представената форма предложението за 
директива не е в съответствие с принципа на субсидиарност по отношение на член 10 и 
свързаните с него приложения. Според правителството целите на директивата могат да 
бъдат постигнати в достатъчна степен на равнище държави-членки. Например, би било 
възможно да се установи по-общо изискване на равнището на Съюза, за да се гарантира, 
че националните разпоредби се изготвят в съответствие с планирането, определяйки 
правила за регулиране на местата на разполагане на съоръженията, изискващи 
отопление и охлаждане и на инсталациите за когенерация и промишлените инсталации. 
Във Финландия такъв план, в съответствие със Закона за земеползването и 
строителството, изисква или план за земеползването, или общ устройствен план, или 
подробен устройствен план, в зависимост от обстоятелствата. Според правителството 
налагането на задължение на държавите-членки да съобщават на органите на ЕС 
местоположението на обекти, изискващи отопление или охлаждане, или мястото на 
съоръжения за когенерация като електроцентрали и промишлени инсталации не е 
необходимо, за да се постигнат целите на директивата. Правителството също така 
изразява резерви относно приложение VII, свързано с член 10, тъй като то определя 
изключително подробни изисквания за устройственото планиране.

Декларация на парламента на Аландските острови

В своето съобщение от 19.9.2011 г .  комисията по въпросите на автономията на 
Аландския парламент представи пред комисията по въпросите на Европейския съюз
следната декларация от името на Аландския парламент:

„Комисията по въпросите на автономията подкрепя целите на ЕС за енергийна 
ефективност и намаляване на енергийните разходи до 2020 г. Същевременно комисията 
счита, че предложението на Европейската комисия съдържа разпоредби, които са 



PE472.359v01-00 6/10 CM\878376BG.doc

BG

твърде подробни, за да могат целите за енергийна ефективност да бъдат постигнати по 
подходящ и ефективен от гледна точка на разходите начин в целия ЕС. По-добри 
резултати биха били достигнати посредством мерки на национално, регионално и 
местно равнище. Освен това в член 10 от директивата се установяват изисквания по 
отношение на устройственото планиране. Комисията счита, че установяването на 
такива изисквания на равнището на ЕС не би било ефективно с оглед на големите 
разлики в климата на различните региони. На това равнище следва да бъдат одобрявани 
единствено общи цели, които засягат изискванията за спестяване на енергия.

С настоящото писмо това становище се предава на Парламента на Финландия с 
уточнението, че декларацията на Аландския парламент може да бъде изпратена на 
органите на Европейския съюз заедно с декларацията на Парламента на Финландия.“

СТАНОВИЩА НА КОМИСИЯТА

Оценка на съответствието на предложението за директива с принципа на 
субсидиарност

Комисията по въпросите на Европейския съюз отбелязва, че принципът на 
субсидиарност се определя в член 5, параграф 3 от Договора за Европейския съюз 
(ДЕС). Тази разпоредба гласи: „[…] в областите, които не попадат в неговата 
изключителна компетентност, Съюзът действа само в случай и доколкото целите на 
предвиденото действие не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от 
държавите-членки, както на централно, така и на регионално и местно равнище, а 
поради обхвата или последиците от предвиденото действие могат да бъдат по-добре 
постигнати на равнището на Съюза.“ Член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на 
принципите на субсидиарност и на пропорционалност постановява, че мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност. Обхватът на субсидиарността следователно се 
ограничава до въпроса за компетентността и засяга най-подходящото равнище на 
вземане на решение. С оглед на горепосоченото комисията по въпросите на 
Европейския съюз ще се съсредоточи по-скоро върху въпросите на субсидиарността, 
отколкото върху съдържанието на предложението.

По отношение на принципа на субсидиарност комисията по въпросите на Европейския 
съюз отбелязва, че субсидиарността има за цел да регулира упражняването на 
компетентността на Съюза: компетентността на Съюза е съобразена с определена цел, 
като средствата за постигането й трябва да бъдат предмет на преценка основно на 
държавите-членки. Съюзът трябва да действа единствено когато това е необходимо и 
когато, посредством такова действие, може да допринесе за по-ефективно постигане на 
целта, отколкото това би било възможно чрез действия на държавите-членки или на 
регионалните или местните органи.

Комисията по въпросите на Европейския съюз отбелязва наблюденията на комисията 
по търговия, че целта за спестяване на 20 % първична енергия до 2020 г. е определена в 
заключенията на Европейския съвет от 2007 г. и следователно на този етап до известна 
степен е прибързано от страна на Комисията да твърди, че тази цел не може да бъде 
постигната. Следователно комисията по въпросите на Европейския съюз счита, че не са 
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налице данни, които да доказват, че целите за енергийна ефективност не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен чрез мерки на национално равнище и с оглед на това са 
необходими задължителните мерки, заложени в предложението за директива.

Комисията по въпросите на Европейския съюз отдава голямо значение на целта, 
формулирана в предложението за създаване на устойчиви структури за ограничаване на 
изменението на климата. Въпреки това комисията споделя възгледа на комисията по 
околна среда, че съществуват толкова много мерки за постигане на целите за енергийна 
ефективност, че няма основания, въз основа на които някои мерки да се ограничават, а 
други да стават задължителни на равнище ЕС. Присъединявайки се към позицията на 
Правителството, комисията посочва във връзка с това по-специално член 10 от 
предложението за директива, който според нея противоречи на принципа на 
субсидиарност. Комисията счита, че член 10 и свързаните с него приложения VII и VIII 
могат да бъдат оспорвани на същите основания.

Комисията по въпросите на Европейския съюз отбелязва, че от настоящата 
формулировка на член 10 би следвало, че местоположенията на обектите, които се 
нуждаят от отопление, охлаждане, и съоръженията за комбинирано производство, 
включително електроцентрали и промишлени предприятия, трябва да бъдат 
предвидени в националните планове за отопление и охлаждане. Свързаните с този член 
приложения предвиждат също така подробни изисквания във връзка с местното 
планиране. Комисията по въпросите на Европейския съюз счита, че планираните 
действия на Общността не са по-благоприятни за постигането на целите на 
директивата, отколкото действия на равнище държава-членка или на местно равнище.

Комисията по въпросите на Европейския съюз счита, че член 10 и съответните 
приложения не съдържат трансгранични елементи от такова естество, че местните или 
регионални органи на държавите-членки да не могат да ги регулират по задоволителен 
и ефективен начин на равнището на държавите-членки. Комисията счита, че по своето 
естество един план за различни дейности, който включва местоположението на 
обектите, които се нуждаят от отопление или охлаждане и инсталациите за когенерация
като електроцентрали и промишлени предприятия, би могъл да бъде управляван по-
адекватно на местно и регионално равнище. Комисията по въпросите на Европейския 
съюз, както и комисията по околна среда, счита, че регулирането на тези въпроси на 
равнище ЕС не е нито ефективно, нито отчита съответните специфики. Комисията по 
въпросите на Европейския съюз отбелязва, че въздействието върху и взаимодействието 
с други области на дейност биват администрирани по-добре на местно и регионално 
равнище и че основни променливи като урбанизация и съоръжения за когенерация по 
своето естество и мащаб са местни или регионални и се оценяват по-добре на местно 
равнище.

Комисията по въпросите на Европейския съюз отбелязва, че трябва да бъде извършена 
допълнителна работа по предложението за директива, така че целите за енергийна 
ефективност и задълженията за планиране, които то съдържа, да могат да бъдат 
изпълнени по възможно най-ефективен и гъвкав начин. Подход в този дух би бил в 
съгласие също така с принципа на пропорционалност, предвиден в член 5, параграф 4 
от ДЕС, съгласно който съдържанието и формата на действията на Съюза не трябва да 
превишават това, което е необходимо за постигане на целите на Договорите.
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Комисията по въпросите на Европейския съюз припомня, че досега Съюзът не е 
упражнявал предоставената му с Договорите компетентност по отношение на 
планирането по смисъла на член 10 от предложението за директива. Трябва да се 
разгледа въпросът, дали е налице воля правомощията по отношение на планирането 
като цяло да бъдат упражнявани на равнището на Съюза и как член 10 следва да бъде 
преформулиран, така че директивата да позволява прилагането на мерки на национално 
равнище за постигане на целите за енергийна ефективност, които са по-ефективни от 
предложените понастоящем мерки на равнището на Съюза. Комисията счита, че 
принципът на субсидиарност не представлява пречка за евентуалното приемане на по-
общо изискване на равнище ЕС относно национални планове, които да определят 
местоположението на обектите, които се нуждаят от отопление и охлаждане и 
съоръжения за комбинирано производство. Във Финландия подобен план би бил 
определен като план за земеползване, общ устройствен план или подробен устройствен 
план съгласно Закона за земеползването и планирането, в зависимост от 
обстоятелствата.

Комисията по въпросите на Европейския съюз изразява съгласие с оценките на 
комисията по околна среда и комисията по търговия, че някои от задължителните 
методи, определени в предложението за директива, не биха благоприятствали, най-
малкото във Финландия, ефективното постигане на поставените цели от гледна точка 
на разходите. Комисията счита, че мерки, определени на национално равнище, могат да 
доведат до по-добри резултати. Комисията по въпросите на Европейския съюз
подчертава, че по-нататъшната работа по предложението за директива трябва да обърне 
по-голямо внимание на националните принципи и местните условия, като например 
климат, енергийна ефективност на съществуващия сграден фонд и национална система 
на планиране на земеползването, брой и местоположение на населените места, 
структура на енергийните пазари, мащаб на кварталното отопление и ефективна 
когенерация на отопление и електричество. Комисията споделя позицията на комисията 
по търговия, че липсата на гъвкавост на предложения регулаторен метод, който не 
отчита националните условия, може да доведе също така до развитие, което е 
противоположно на целите на директивата. Метод, който може да се докаже като 
ефективен от гледна точка на разходите и целесъобразен в една държава-членка, може 
да предизвика тромава бюрокрация и да отнеме от ресурсите за разработването и 
прилагането на по-ефективни методи в друга. В резултат на това комисията обръща 
внимание на факта, наред с другото, че прилагането на предложението на Комисията за 
системите на национално отопление и охлаждане би означавало дублиране на 
ефективната система за планиране, действаща във Финландия, което би затруднило 
постигането на целите за енергийна ефективност. Строгите изисквания, предложени в 
член 10 и приложение VIII относно изграждането на електростанции с входяща 
топлинна мощност над 20 MW, би могла да затрудни достигането до пазара на нов 
капацитет за производство на енергия.

Накрая комисията по въпросите на Европейския съюз обобщава, в съгласие с 
комисията по търговия и комисията по околна среда, че много от основните проблеми, 
свързани с предложението за директива, по-специално във връзка с ефективността от 
гледна точка на разходите, не могат да бъдат обсъждани като част от процедурата, 
предвидена в Протокол № 2, която съгласно Договора е ограничена до прилагането на 
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принципа на субсидиарност. Комисията ще представи на вниманието на 
Правителството отделна декларация по тези въпроси в съответствие с националната 
процедура, предвидена в член 96 от Конституцията. В тази декларация комисията ще 
даде своето становище относно това дали целите, определени в директивата (член 10 и 
приложения VII и VIII), които се отнасят до планирането, представляват специфична 
цел, която би изисквала отделно правно основание (член 192, параграф 2 от ДФЕС). 
Декларацията, изготвена от комисията по въпросите на Европейския съюз съгласно 
член 96 от Конституцията, ще бъде препратена отделно на Комисията.

Предложение за резолюция

Комисията по въпросите на Европейския съюз предлага Парламентът на Финландия да 
одобри следното мотивирано становище по смисъла на Протокола относно прилагането 
на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, приложен към Договора за 
Европейския съюз.

Парламентът на Финландия счита, че на основанията, изложени в доклада на 
комисията по въпросите на Европейския съюз, настоящата формулировка на член 10 
от предложението на Европейската комисия за директива относно енергийната 
ефективност (COM(2011)370) противоречи на принципа на субсидиарност.

Хелзинки, 21 септември 2011 г.
Комисията, която взе решението по този въпрос, беше в следния състав:

Председател: Miapetra Kumpula-Natri/Социалдемократическа партия
Зам.-председател: Antti Kaikkonen/Партия на центъра
Зам.-председател: Annika Lapintie/Съюз на левицата
Членове: Sirkka-Liisa Anttila/Партия на центъра
Pietari Jääskeläinen/Партия на истинските финландци
Riitta Myller/Социалдемократическа партия
Mauri Pekkarinen/Партия на центъра
Tuomo Puumala/Партия на центъра
Vesa-Matti Saarakkal/Партия на истинските финландци
Anni Sinnemäki/Партия на зелените
Astrid Thors/Шведска народна партия

Lenita Toivakka/Партия на националното обединение
Tytti Tuppurainen/Социалдемократическа партия
Jan Vapaavuori/Партия на националното обединение
Pia Viitanen/Социалдемократическа партия
Peter Östman/Християндемократическа партия
Anne Holmlund/Партия на националното обединение
Timo Kalli/Партия на центъра
Jari Leppä/Партия на центъра
Jaana Pelkonen/Партия на националното обединение
Timo Soini/Партия на истинските финландци
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Hanna Tainio/Социалдемократическа партия


