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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
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Om: Begrundet udtalelse fra det finske parlament vedrørende forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om energieffektivitet og ophævelse af direktiv 
2004/8/EF og 2006/32/EF
(KOM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan ethvert nationalt parlament senest otte uger efter 
fremsendelsen af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor det 
mener, at det pågældende udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.

Vedlagt fremsendes en begrundet udtalelse fra det finske parlament om det ovennævnte 
forslag til orientering.
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BILAG

DET STORE UDVALGS BETÆNKNING 1/2011

Det finske parlaments begrundede udtalelse til EU's organer om anvendelse af 
nærhedsprincippet på forslaget til direktiv om energieffektivitet

INDLEDNING
Indledning af procedure
EU-Kommissionen fremlagde den 22. juni 2011 et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om energieffektivitet og om ophævelse af de eksisterende direktiver 2004/8/EF og 
2006/32/EF (KOM(2011)0370) og sendte det i overensstemmelse med protokol nr. 2 om 
anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet til traktaten om Den 
Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde til det finske 
parlament den 5. juli 2011. Det finske parlament kan inden for en periode fastsat i protokol nr. 
2 sende en begrundet udtalelse vedrørende forhold, på grund hvoraf parlamentet finder, at det 
pågældende forslag ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet, til Europa-
Parlamentets talsmand samt formanden for henholdsvis Rådet og Kommissionen.
Ifølge § 30, stk. 3, i det finske parlaments forretningsorden noteres dokumenter fra EU's 
organer, som indeholder forslag om lovgivning til godkendelse i lovgivningsproceduren, som 
modtaget i det store udvalg, der sender dem til de relevante specialudvalg samt til Ålands 
lagting, således at de kan udtrykke deres opfattelse af lovforslaget til det store udvalg i 
overensstemmelse nærhedsprincippet fastlagt i artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. Ifølge forretningsordenens § 30, stk. 4, kan det finske parlament på forslag fra det 
store udvalg beslutte at afgive en begrundet udtalelse på grundlag af artikel 6 i protokol nr. 2 
om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. Det finske parlaments 
beslutning samt det store udvalgs betænkning sendes til EU's organer til information. Det 
store udvalg registrerede på sit møde den 8. juli 2011 sagen om nærhedsprincippet som 
modtaget med journalnr. TS 15/2011 vp og sendte sagen til parlamentets økonomiudvalg og 
miljøudvalg. Det store udvalg besluttede den 14. september 2011, at det store udvalg 
behandler sagen i henhold til nærhedsprincippet fastlagt i artikel 5 i traktaten om Den 
Europæiske Union og udfærdiger et udkast til betænkning om sagen til det finske parlament, 
som skal tage stilling til lovforslagets overensstemmelse med nærhedsprincippet. Den 
begrundede udtalelse skal sendes til EU's organer senest den 30. september 2011.
Ålands lagting sendte i en skrivelse til det store udvalg, dateret den 19. september 2011, sin 
stillingtagen, hvori der fremlægges bemærkninger om direktivforslagets overensstemmelse 
med nærhedsprincippet.

Afdelingsfremstilling
Sagen er fremstillet for udvalgets arbejdsafdeling.

Eksperter
I udvalget er følgende blevet hørt:
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- Direktør Erkki Virtanen og generalinspektør Heikki Väisänen, det finske arbejds- og 
beskæftigelsesministerium

- Direktør Hannele Pokka og bygningsrådgiver Teppo Lehtinen, det finske 
miljøministerium

- Lovgivningsrådgiver Päivi Leino-Sandberg, det finske justitsministerium.

Henvisninger
Miljøudvalget har den 15. september 2011 foreslået, at det store udvalg behandler 
direktivforslaget ud fra nærhedsprincippet defineret i artikel 5 af traktaten om Den 
Europæiske Union, for begrundelsernes vedkommende med henvisning til udtalelse YmVL 
3/2011 vp. Økonomiudvalget har den 20. september 2011 foreslået, at Det store udvalg 
behandler direktivforslaget ud fra nærhedsprincippet defineret i artikel 5 af traktaten om Den 
Europæiske Union, for begrundelsernes vedkommende med henvisning til udtalelse TaVL 
8/2011 vp.

STATSRÅDETS ANALYSE
Forslag
Formålet med direktivforslaget er at hjælpe EU med at opnå en besparelse på 20 % af 
primærenergien inden 2020. Direktivforslaget indeholder både specifikke foranstaltninger og 
brede programmer med foranstaltninger, ved hjælp af hvilke det tilstræbes at effektivisere 
energieffektiviteten i medlemsstaterne.
Forpligtelserne vedrørende den offentlige sektor, som er præsenteret i direktivforslagets 
artikel 4 og 5, er centrale. For offentligt ejede bygninger skal der årligt renoveres et areal 
svarende til 3 % af bygningsarealet. Denne renoveringsforpligtelse gælder offentligt ejede 
bygninger, hvis totale etageareal er større end 250 m2, og som ikke opfylder de nationale 
minimumskrav til energieffektivitet. Bemærkelsesværdigt er også oprettelsen af et 
forpligtende energieffektivitetsprogram for energiselskaber, som reguleres i direktivforslagets 
artikel 6. Direktivforslaget indeholder ud over ovennævnte også et målbart målings- og 
rapporteringssystem. Endvidere indeholder forslaget regulering af planer og arealanvendelse.
Ifølge direktivforslagets artikel 10 skal medlemsstaterne inden den 1. januar 2014 udarbejde 
en national opvarmnings- og kølingsplan for at øge en effektiv kraftvarmeproduktion samt en 
effektiv fjernvarme og køling. I planerne skal der præsenteres en beskrivelse af efterspørgslen 
på varme og afkøling samt en prognose for, hvordan efterspørgslen ændrer sig i de kommende 
10 år. Et kort over medlemsstaten indeholdende data om steder, der på nuværende tidspunkt 
har brug for opvarmning og afkøling (kommuner, byområder og industriområder), 
eksisterende og planlagte fjernvarme- og fjernkølingsinfrastruktur samt potentielle varme- og 
køleforsyningspunkter (elproduktionsanlæg, affaldsforbrændingsanlæg, eksisterende og 
planlagte kraftvarmeanlæg), skal knyttes til planen. Endvidere skal der i planen præsenteres 
tal for efterspørgslen på varme og køling fra effektiv kraftvarmeproduktion samt steder, der 
producerer spildvarme (kraftværker, der producerer strøm ved forbrænding, 
affaldsforbrændingsanlæg og industrianlæg, der producerer overskudsvarme), hvorfra man i 
fremtiden kunne udnytte varmen. Medlemsstaterne skal endvidere ved hjælp af lovrammer 
sikre, at disse planer iagttages i de regionale udviklingsplaner, herunder planlægning. I 
forslagets artikel 10 fastlægges krav til bygningen af nye kraftværker samt til placeringen af 
disse og af industrianlæg, som producerer meget overskudsvarme, for at øge en effektiv 
kraftvarmeproduktion samt en effektiv fjernvarme og -køling. Ifølge artikel 10, stk. 3, skal 
alle nye kraftværker, hvis termiske effekt overstiger 20 MW, udstyres med anlæg til 
genvinding af overskudsvarme og placeres således, at overskudsvarmen kan udnyttes. En 
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effektiv kraftvarmeproduktion er fastsat som et krav til anlæg til genvinding af 
overskudsvarme. Kravet om udnyttelsen af overskudsvarmen gælder også nye og betydeligt 
renoverede industrianlæg. Til udnyttelse af et industrianlægs overskudsvarme skal der 
anlægges en forbindelseslinje og om nødvendigt også et fjernvarmenet. Kravene til udnyttelse 
af overskudsvarmen gælder i hovedreglen kraftværker og industrianlæg, som er placeret i 
bestemte afstande fra en bestemt størrelse varmeudnyttelsessteder.
Af forslagets artikel 10, punkt 5, følger, at nationale regler vedrørende arealanvendelse og 
planlægning skal forenes med de nye krav vedrørende bygning af kraftværker. Reglerne skal 
også være på linje med de nationale opvarmnings- og kølingsplaner. I planlægningen skal det 
sikres, at nye anlæg, der er tilpasset kraftvarmeproduktion eller anlæg, der producerer 
overskudsvarme, placeres således, at den varme, der produceres, kan genindvindes og 
tilfredsstille en efterspørgsel, og at nye boligområder eller varmeforbrugende industriområder 
placeres på steder, hvor deres varmebehov så vidt muligt kan opfyldes ved udnyttelse af 
overskudsvarme. Disse anlæg og områder skal også placeres således, at de kan kobles til det 
lokale fjernvarme- eller fjernkølingsnet. Direktivets bilag VII og VIII, som vedrører forslagets 
artikel 10, fastlægger ret detaljerede krav til den lokale planlægning. 

Statsrådets holdning
Statsrådet har taget stilling til forslaget i en skrivelse (U 25/2011 vp) vedrørende 
direktivforslaget. Statsrådet stiller sig positivt over for målsætningen om at forbedre 
energieffektiviteten. Der er behov for flere foranstaltninger for at nå målsætningerne om 
energieffektivitet. I forslaget er det også positivt, at medlemsstaterne selv kan opstille deres
målsætninger for energieffektivitet i 2020. Der er dog i forslaget nogle obligatoriske tiltag, 
som er administrativt tunge eller dyre i forhold til de energibesparelser, der opnås. Visse 
obligatoriske tiltag overlapper også omkostningseffektive tiltag, som allerede er i brug i 
Finland. Også tidsplanen for realisering af foranstaltningerne er for en stor dels vedkommende 
urealistisk stram. Statsrådet anser det for vigtigt, at medlemsstaterne garanteres tilstrækkelig 
fleksibilitet i valget af foranstaltninger. I betragtning af den alvorlige gældsætning af den 
offentlige sektor i Europa, bør der i direktivet fokuseres på foranstaltninger, hvis 
omkostningseffektivitet klart kan påvises.
Statsrådet konstaterer også, at direktivforslaget i sin fremlagte form ikke er i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet med henvisning til forslagets artikel 10 og dertil 
hørende bilag. Statsrådet finder, at direktivets målsætninger i tilstrækkelig grad kan nås på 
nationalt niveau. På EU-niveau kunne man f.eks. opstille det mere generelle krav, at der på 
nationalt niveau blev lovgivet om planer, hvoraf placeringen af områder, som har behov for 
varme og køling samt placeringen af kraftvarmeanlæg og industrianlæg fremgår. En sådan 
plan ville, alt afhængigt af situationen, i Finland betyde en regional-, lokal- eller overordnet 
plan i overensstemmelse med byggeloven. Statsrådet er af den opfattelse, at det derimod ikke 
er nødvendigt at forpligte medlemsstaterne til at præsentere EU's organer for bl.a. placeringen 
af steder, der har behov for varme og køling samt kraftvarmeanlæg, såsom kraftværker og 
industri. Statsrådet sætter også spørgsmålstegn ved bilag VII, som er knyttet til artiklen, fordi 
der deri er givet ret detaljerede krav vedrørende den lokale planlægning.

Ålands lagtings skrivelse
I sin skrivelse til det store udvalg, dateret den 19. september 2011, gør Ålands lagtings 
selvstyrepolitiske udvalg rede for følgende på vegne af lagtinget:
"Det selvstyrepolitiske udvalg støtter de foranstaltninger for energibesparelse for 2020, som 
EU har besluttet. Samtidig anser udvalget Kommissionens forslag for at indeholde alt for 
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mange detaljerede regler, til at effektivitetsforanstaltningerne kan realiseres hensigtsmæssigt 
og omkostningseffektivt i hele EU. Bedre resultater kunne opnås ved nationalt, regionalt og 
lokalt tilpassede regler. Endvidere fastlægges der i direktivets artikel 10 krav vedrørende 
planlægning. Ifølge udvalget er fastlæggelse af sådanne krav på EU-niveau på grund af de 
store klimatiske forskelle ikke funktionelt. På dette niveau bør der kun vedtages generelle 
foranstaltninger vedrørende krav til besparelser. Denne stillingtagen sendes hermed til 
information til det finske parlaments store udvalg, således at Ålands lagtings udtalelse kan 
sendes videre sammen med det finske parlaments udtalelse til information til EU's organer."

UDVALGETS BEMÆRKNINGER

Vurdering af direktivforslagets overensstemmelse med nærhedsprincippet

Det store udvalg bemærker, at der fastsættes regler for nærhedsprincippet i artikel 5, stk. 3, i 
traktaten om Den Europæiske Union.
Ifølge forskriften "handler Unionen på de områder, der ikke hører ind under dens 
enekompetence, kun hvis og i det omfang målene for den påtænkte handling ikke i 
tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne på centralt, regionalt eller lokalt plan, men 
på grund af den påtænkte handlings omfang eller virkninger bedre kan nås på EU-plan." I 
artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet 
slås det fast, at det nationale parlament sender EU's organer en begrundet udtalelse om grunde 
til, at det vurderer, at det pågældende forslag ikke er i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet. Princippets anvendelsesområde begrænser sig således til 
kompetencespørgsmålet om et mere hensigtsmæssigt beslutningsniveau. Heraf følger, at det 
store udvalg i sin betænkning ikke kommer til at tage mere detaljeret stilling til forslagets 
indhold om nærhedsprincippet.
For så vidt angår nærhedsprincippet, bemærker det store udvalg, at formålet med princippet er 
at regulere brugen af EU's kompetence. Efter at EU har opstillet sin målsætning i 
overensstemmelse med sine kompetencer, bør det primært overlades til medlemsstaterne at 
vælge metoderne til at nå målsætningen. EU skal kun handle, hvis det er nødvendigt, og 
opnåelsen af målsætningen derved fremmes mere effektivt, end det er muligt for 
medlemsstaterne eller de regionale eller lokale myndigheder.
Det store udvalg bemærker i overensstemmelse med økonomiudvalget, at målsætningen om 
20 % af primærenergien i 2020 blev opstillet i 2007 i Det Europæiske Råds konklusioner, så 
på dette tidspunkt er det forholdsvis tidligt at anslå, som Kommissionen gør, at målsætningen 
ikke kan nås. Det store udvalg finder det derfor ubegrundet, at EU's målsætninger om 
energieffektivitet ikke kan opfyldes tilstrækkeligt med nationale midler, og at der skulle være 
brug for bindende forskrifter i overensstemmelse med direktivforslaget.
Det store udvalg anser forslagets målsætning for vigtig i bestræbelserne hen mod bæredygtige 
mekanismer til at dæmme op for klimaændringerne. Udvalget mener dog, ligesom 
miljøudvalget, at målsætningerne om energieffektivitet kan realiseres med så mange 
foranstaltninger, at der ikke er grund til at begrænse de pågældende foranstaltninger og 
udstede bindende forskrifter om gennemførsel af bestemte foranstaltninger på EU-niveau. I 
den forbindelse henviser udvalget, ligesom statsrådet, især til direktivforslagets artikel 10, 
som udvalget anser for at være i strid med nærhedsprincippet. Efter udvalgets mening, kan 
også bilag VII og VIII, der er tæt knyttet til artikel 10, anfægtes med tilsvarende begyndelser.
Det store udvalg bemærker, at det følger af artikel 10, i den fremsatte form, at der i den 



PE472.359v01-00 6/8 CM\878376DA.doc

DA

nationale planlægning af opvarmning og køling skulle redegøres for placeringen af steder med 
behov for opvarmning og nedkøling samt placeringen af kraftvarmeanlæg, såsom kraftværker 
og industrianlæg. I bilagene knyttet til artikel 10 er der endvidere fastsat detaljerede krav 
vedrørende den lokale planlægning. Efter udvalgets mening er en sådan planlagt aktivitet på 
fællesskabsniveau ikke til gavn for gennemførelsen af direktivets målsætninger sammenlignet 
med aktivitet på nationalt eller regionalt niveau.
Det store udvalg finder, at der ikke knytter sig sådanne grænseoverskridende synspunkter til 
artikel 10 og bilaget hertil, som medlemsstaternes lokale og regionale myndigheder ikke 
kunne regulere tilfredsstillende og effektivt på nationalt niveau. Udvalget bemærker, at 
forskellige aktiviteter, såsom planlægningen af placeringen af steder med behov for varme og 
køling samt placeringen af kraftvarmeanlæg, såsom kraftværker og industrianlæg, er af en 
sådan karakter, at de kan gennemføres mere hensigtsmæssigt på lokalt og regionalt niveau. 
Ligesom miljøudvalget finder det store udvalg, at regulering på EU-niveau i den forbindelse 
ikke er effektivt og fornuftigt. Udvalget bemærker, at den samlede virkning og tilslutningen til 
andre aktiviteter bedre kontrolleres på lokalt og regionalt niveau, og væsentlige variabler, 
såsom aktiviteter i byområder og kraftvarmeanlæg, af natur og omfang er lokale eller 
regionale, og kendskabet til dem er bedre lokalt.
Det store udvalg bemærker, at der er behov for at udvikle direktivforslagets indhold, for at de 
målsætninger om energieffektivitet og planlægningsforpligtelser, der præsenteres i direktivet, 
kan gennemføres så effektivt og fleksibelt som muligt. En sådan fremgangsmåde ville også 
være forenelig med proportionalitetsprincippet, defineret i artikel 5, stk. 4, i traktaten om Den 
Europæiske Union, hvoraf følger, at indholdet og formen af EU's aktivitet ikke må overstige,
hvad der er nødvendigt for at opfylde de målsætninger, der er fastlagt i traktaten.
Det store udvalg minder om, at EU endnu ikke har brugt sine kompetencer i henhold til den 
grundlæggende traktat for så vidt angår tiltag vedrørende planlægning indeholdt i 
direktivforslagets artikel 10. Hvad angår disse tiltag bør det også overvejes, om man generelt 
vil bruge kompetencen vedrørende planlægning på EU-niveau, og hvordan artikel 10 bør 
formuleres på ny, således at direktivet muliggør anvendelsen af sådanne metoder på nationalt 
niveau, ved hjælp af hvilke målsætningerne vedrørende energieffektivitet kan opfyldes mere 
effektivt end ved hjælp af de nu foreslåede tiltag på EU-niveau. Nærhedsprincippet ville efter 
udvalgets mening ikke opstille hindringer for at der på EU-niveau opstilles et mere generelt 
krav om nationale planer, hvoraf placeringen af områder, som har behov for varme og køling 
samt placeringen af kraftvarmeanlæg fremgår. I Finland ville en sådan plan betyde en 
regional-, lokal- eller overordnet plan i overensstemmelse med byggeloven.
Det store udvalg er enigt i miljøudvalgets og økonomiudvalgets vurdering af, at de mange 
bindende forskrifter, der er fremlagt i direktivforslaget i hvert fald ikke i Finland fremmer en 
gennemførelse af forslagets målsætning på en omkostningseffektiv måde. Udvalget finder, at 
man med tiltag besluttet på nationalt niveau kan opnå bedre resultater. Det store udvalg 
understreger, at der i den videre forberedelse af direktivforslaget skal tages større hensyn til 
nationale udgangspunkter og lokale forhold, herunder bl.a. klimatiske forhold, eksisterende 
bygningers energieffektivitet og den nationale fysiske planlægning, mængden og placeringen 
af bebyggelser, energimarkedets struktur, udbredelsen af brug af fjernvarme samt effektiv 
kraftvarmeproduktion. Udvalget mener ligesom økonomiudvalget, at den foreslåede, noget
ufleksible reguleringsmåde, som ikke tager højde for nationale forhold, også kan føre til en 
udvikling, der strider imod direktivets målsætninger. Det, der i én medlemsstat kan være 
omkostningseffektivt og rentabelt, kan i en anden medlemsstat skabe en unødvendig 
administrativ byrde og flytte ressourcer fra udviklingen og anvendelsen af mere effektive 
metoder. I den forbindelse lægger udvalget bl.a. vægt på, at gennemførelsen af 
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Kommissionens forslag om et national opvarmnings- og kølingssystem i Finland ville betyde, 
at der dannedes et nyt parallelt planlægningssystem ved siden af det effektivt fungerende 
plansystem, hvilket ville kunne påvirke gennemførelsen af målsætningen om 
energieffektivitet. De i artiklen og i bilag VIII hertil foreslåede stramme betingelser for 
bygningen af kraftværker, hvis termiske effekt overstiger 20 MW, kunne yderligere 
besværliggøre lanceringen af ny energiproduktionskapacitet.
Endelig bemærker det store udvalg som en generel vurdering i overensstemmelse med 
økonomiudvalgets og miljøudvalgets synspunkt, at der til direktivforslaget knytter sig flere 
problemer vedrørende det materielle indhold, især hvad angår omkostningseffektiviteten, som 
det ikke er muligt at behandle efter proceduren baseret på protokol nr. 2, som ifølge den 
grundlæggende traktat er begrænset til spørgsmål om overholdelse af nærhedsprincippet. 
Udvalget udtaler sig særskilt om disse spørgsmål til statsrådet i overensstemmelse med 
proceduren fastlagt i grundlovens § 96. I denne forbindelse fremlægger udvalget også sit syn 
på, hvorvidt direktivets målsætninger vedrørende planlægning (artikel 10 og bilag VII og 
VIII) udgør en sådan særskilt målsætning, som ville forudsætte anvendelsen af en særskilt 
hjemmel (traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, artikel 192, stk. 2). Denne 
udtalelse i overensstemmelse med grundlovens § 96 sendes særskilt til Kommissionen.

Beslutningsforslag
Det store udvalg foreslår, at det finske parlament godkender følgende begrundede udtalelse,
som fastlagt i protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet 
til traktaten om Den Europæiske Union:

Det finske parlament finder på grundlag af det store udvalgs betænkning SuVM 1/2011, at 
artikel 10 i Kommissionens forslag til direktiv om energieffektivitet (KOM(2011)0370) i den
fremlagte form er i modstrid med nærhedsprincippet.

Helsinki, den 21. september 2011

Følgende har deltaget i beslutningsproceduren i udvalget:

formand Miapetra Kumpula-Natri/Finlands Socialdemokratiske Parti
næstformand Antti Kaikkonen/Finlands Centerparti
næstformand Annika Lapintie/Venstrefløjsalliancen
medlem Sirkka-Liisa Anttila/Finlands Centerparti
Pietari Jääskeläinen/De Sande Finner
Riitta Myller/Finlands Socialdemokratiske Parti
Mauri Pekkarinen/Finlands Centerparti
Tuomo Puumala/Finlands Centerparti
Vesa-Matti Saarakkala/De Sande Finner
Anni Sinnemäki/De Grønne
Astrid Thors/Det Svenske Folkeparti

Lenita Toivakka/Det Nationale Samlingsparti
Tytti Tuppurainen/Finlands Socialdemokratiske Parti 
Jan Vapaavuori/Det Nationale Samlingsparti
Pia Viitanen/Finlands Socialdemokratiske Parti
Peter Östman/Kristdemokraterne, suppleant
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Anne Holmlund/Det Nationale Samlingsparti 
Timo Kalli/Finlands Centerparti
Jari Leppä/Finlands Centerparti
Jaana Pelkonen/Det Nationale Samlingsparti
Timo Soini/De Sande Finner
Hanna Tainio/Finlands Socialdemokratiske Parti


