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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του φινλανδικού κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή 
απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ
(COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
απευθύνει προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι 
το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Επισυνάπτεται, προς ενημέρωσή σας, αιτιολογημένη γνώμη του φινλανδικού κοινοβουλίου 
σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1/2011 vp

Αιτιολογημένη γνώμη του φινλανδικού κοινοβουλίου (Eduskunta) προς τους φορείς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας στην 
οδηγία για την ενεργειακή απόδοση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Έναρξη της διαδικασίας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 22 Ιουνίου 2011, εξέδωσε πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των 
οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ (COM(2011) 370 τελικό) και στις 5 Ιουλίου 2011 τη 
διαβίβασε στο φινλανδικό κοινοβούλιο (Eduskunta) σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 2
σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που 
προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Eduskunta μπορεί, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο 
πρωτόκολλο αριθ. 2, να απευθύνει προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία δηλώνει τους λόγους 
για τους οποίους θεωρεί ότι το εν λόγω σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει με την αρχή 
της επικουρικότητας.
Σύμφωνα με το άρθρο 30, παράγραφος 3, του εσωτερικού κανονισμού του Eduskunta, τα 
έγγραφα που διαβιβάζονται στο Eduskunta από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
τα οποία περιέχουν σχέδιο νομοθετικής πράξης καταχωρίζονται όπως λαμβάνονται από τη 
Μεγάλη Επιτροπή η οποία οφείλει να τα διαβιβάσει στις αρμόδιες ειδικές επιτροπές και στη 
νομοθετική συνέλευση των νήσων Åland με σκοπό οι φορείς αυτοί να εκφράσουν τη γνώμη 
τους για το εν λόγω σχέδιο νομοθετικής πράξης στη Μεγάλη Επιτροπή σε σχέση με την 
αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΣΕΕ). Σύμφωνα με το άρθρο 30, παράγραφος 4, του εσωτερικού κανονισμού του 
Eduskunta, το κοινοβούλιο μπορεί, κατόπιν πρότασης της Μεγάλης Επιτροπής, να 
αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του 
πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας. Η απόφαση του Eduskunta και η έκθεση της Μεγάλης Επιτροπής 
διαβιβάζονται στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Μεγάλη Επιτροπή, στη συνεδρίασή της στις 8 Ιουλίου 2011, καταχώρισε την παραλαβή 
εγγράφου σχετιζόμενου με την αρχή της επικουρικότητας με αριθμό αναφοράς TS 15/2011 
vp και το προώθησε στις επιτροπές Οικονομίας και Περιβάλλοντος. Η Μεγάλη Επιτροπή 
αποφάσισε στις 14 Σεπτεμβρίου 2011 ότι πρέπει να εξετάσει το θέμα σε σχέση με την αρχή 
της επικουρικότητας όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΣΕΕ) και συνέταξε έκθεση την οποία πρέπει να εξετάσει το Eduskunta σχετικά με 
τη συμβατότητα της πρότασης με την αρχή της επικουρικότητας. Η αιτιολογημένη γνώμη 
πρέπει να διαβιβαστεί στους αρμόδιους φορείς μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2011.
Η νομοθετική συνέλευση των νήσων Åland διαβίβασε τη γνώμη της στη Μεγάλη Επιτροπή 
με ανακοίνωσή της στις 19.9.2011, στην οποία διατυπώνει τις παρατηρήσεις της σχετικά με 
τη συμβατότητα της πρότασης οδηγίας με την αρχή της επικουρικότητας. Το σκεπτικό της 
νομοθετικής συνέλευσης των νήσων Åland περιγράφεται παρακάτω.

Διοικητική προετοιμασία
Το έγγραφο συντάχθηκε στο γραφείο διεκπεραίωσης.

Εμπειρογνώμονες
Ενώπιον της επιτροπής παρουσιάστηκαν οι:
- Erkki Virtanen, μόνιμος γραμματέας, και Heikki Väisänen, ανώτερος αξιωματούχος, 
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Υπουργείο Απασχόλησης και Οικονομίας
- Hannele Pokka, μόνιμος γραμματέας, και Teppo Lehtinen, ανώτερος σύμβουλος Δόμησης 
και Χωροταξίας, Υπουργείο Περιβάλλοντος
- Päivi Leino-Sandberg, ανώτερος σύμβουλος, Νομοθετικές Υποθέσεις, Υπουργείο 
Δικαιοσύνης

Παραπομπές
Στις 15 Σεπτεμβρίου 2011, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, αναφερόμενη στο σκεπτικό της που 
παρατίθεται στη γνώμη της YmVL 3/2011 vp, πρότεινε η Μεγάλη Επιτροπή να εξετάσει την 
πρόταση οδηγίας σε σχέση με την επικουρικότητα όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 ΣΕΕ. Στις 
20 Σεπτεμβρίου 2011, η Επιτροπή Οικονομίας, αναφερόμενη στο σκεπτικό της που 
παρατίθεται στη γνώμη της TaVL 8/2011 vp, πρότεινε η Μεγάλη Επιτροπή να εξετάσει την 
πρόταση οδηγίας σε σχέση με την αρχή της επικουρικότητας.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Πρόταση
Ο στόχος της πρότασης οδηγίας είναι να βοηθήσει την Ένωση να επιτύχει τον στόχο 
εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας κατά 20% έως το 2020. Η πρόταση περιλαμβάνει 
τόσο μεμονωμένα μέτρα όσο και εκτεταμένα προγράμματα μέτρων με στόχο τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης στα κράτη μέλη.
Τα βασικά μέτρα είναι οι υποχρεώσεις που αφορούν τον δημόσιο τομέα όπως ορίζονται στα 
άρθρα 4 και 5 της πρότασης οδηγίας. Το 3% της συνολικής επιφάνειας δαπέδου που ανήκει 
σε φορείς του Δημοσίου πρέπει να ανακαινίζεται κάθε χρόνο. Το ποσοστό αυτό σχετίζεται 
με ή αφορά τα κτίρια ιδιοκτησίας δημοσίων φορέων με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια 
δαπέδου πάνω από 250 m2, και τα οποία δεν πληρούν τις ελάχιστες εθνικές απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης. Αξίζει επίσης να αναφέρουμε τα καθεστώτα επιβολής της 
υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης που προβλέπονται στο άρθρο 6. Η πρόταση οδηγίας
συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σύστημα μέτρησης και υποβολής εκθέσεων για εταιρείες
του τομέα της ενέργειας. Η πρόταση επίσης περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τον 
χωροταξικό σχεδιασμό και τη χρήση γης.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 της πρότασης, έως την 1η Ιανουαρίου 2014, τα κράτη μέλη πρέπει 
να καταρτίσουν εθνικό σχέδιο θέρμανσης και ψύξης για την ανάπτυξη του δυναμικού 
υλοποίησης της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και της αποδοτικής τηλεθέρμανσης και 
τηλεψύξης. Το σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή της ζήτησης θέρμανσης και 
ψύξης και πρόβλεψη για τον τρόπο με τον οποίο η ζήτηση αυτή θα μεταβληθεί την επόμενη 
δεκαετία. Το σχέδιο πρέπει να συνοδεύεται από χάρτη της εθνικής επικράτειας, όπου 
προσδιορίζονται τα σημεία ζήτησης θέρμανσης και ψύξης (οι δήμοι, τα αστικά 
συγκροτήματα και οι βιομηχανικές ζώνες), οι υφιστάμενες και σχεδιαζόμενες υποδομές 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης και τα εν δυνάμει σημεία παροχής θέρμανσης και ψύξης 
(εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι μονάδες καύσης αποβλήτων, οι 
υφιστάμενες και οι σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις συμπαραγωγής). Επιπλέον, το σχέδιο 
πρέπει να περιλαμβάνει εκτιμήσεις για την κάλυψη της ζήτησης για θέρμανση και ψύξη με 
συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης και μονάδες που παράγουν απορριπτόμενη θερμότητα 
(εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα, εγκαταστάσεις καύσης 
αποβλήτων και βιομηχανικές εγκαταστάσεις που παράγουν απορριπτόμενη θερμότητα) που 
μελλοντικά θα ήταν δυνατόν να αξιοποιηθούν. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, μέσω του 
ρυθμιστικού πλαισίου τους, ότι τα εθνικά σχέδια θέρμανσης και ψύξης λαμβάνονται υπόψη 
στα τοπικά και περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των αστικών και 
αγροτικών χωροταξικών σχεδίων.
Προκειμένου για την αύξηση της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και την αποδοτική 
τηλεθέρμανση και τηλεψύξη, στο άρθρο 10 της πρότασης διατυπώνονται απαιτήσεις σχετικά 
με την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων και σχετικά με μονάδες παραγωγής και 
βιομηχανικές μονάδες που έχουν σημαντική παραγωγή απορριπτόμενης θερμότητας. 
Σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 3, όλες οι νέες εγκαταστάσεις παραγωγής 
θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας με συνολική θερμική ισχύ άνω των 20 MW πρέπει να 
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διαθέτουν εξοπλισμό που επιτρέπει την ανάκτηση της απορριπτόμενης θερμότητας και να
βρίσκονται σε τοποθεσία όπου η απορριπτόμενη θερμότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Στις 
απαιτήσεις ορίζεται ότι η δέσμευση της απορριπτόμενης θερμότητας πρέπει να γίνεται 
μέσω μονάδας συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης. Η απαίτηση εκμετάλλευσης της 
απορριπτόμενης θερμότητας ισχύει και για τις νέες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και για 
αυτές που έχουν ανακαινιστεί ουσιαστικά. Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί η
απορριπτόμενη θερμότητα των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, απαιτείται γραμμή 
μεταφοράς τηλεθέρμανσης και, όπου κριθεί απαραίτητο, δίκτυο τηλεθέρμανσης. Οι 
απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση της απορριπτόμενης θερμότητας ισχύουν βασικά για τις 
εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις που 
βρίσκονται σε συγκεκριμένες αποστάσεις από σημεία ζήτησης θερμότητας συγκεκριμένου 
μεγέθους σε ειδικές περιοχές.
Από το άρθρο 10, παράγραφος 5, προκύπτει ότι οι εθνικές ρυθμίσεις για τη χρήση γης και 
τον χωροταξικό σχεδιασμό και διαχείριση γης πρέπει να είναι συμβατές με τις απαιτήσεις
που σχετίζονται με τις νέες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ρυθμίσεις πρέπει 
επίσης να εναρμονιστούν με τα εθνικά σχέδια που αφορούν τη θέρμανση και την ψύξη. 
Όσον αφορά τον χωροταξικό σχεδιασμό, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι νέες 
μονάδες συμπαραγωγής ή οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις που παράγουν απορριπτόμενη 
ενέργεια βρίσκονται σε τοποθεσίες όπου θα είναι δυνατό ένα μέγιστο ποσοστό 
απορριπτόμενης ενέργειας που παράγουν να δεσμεύεται και να χρησιμοποιείται για την 
κάλυψη της ζήτησης, και ότι οι νέες οικιστικές ζώνες ή βιομηχανικές μονάδες που 
καταναλώνουν ενέργεια βρίσκονται σε τοποθεσίες όπου το μέγιστο δυνατό ποσοστό των 
αναγκών τους σε θέρμανση θα είναι εφικτό να καλυφθεί από τη διαθέσιμη απορριπτόμενη 
ενέργεια. Επίσης, η τοποθεσία τους πρέπει να είναι τέτοια ώστε να είναι εφικτή η σύνδεσή 
τους με το τοπικό δίκτυο τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης. Τα παραρτήματα VII και VIII της 
πρότασης, που σχετίζονται με το άρθρο 10, περιγράφουν λεπτομερώς τις απαιτήσεις για τον 
τοπικό χωροταξικό σχεδιασμό.

Η άποψη της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση εξέφρασε την άποψή της σχετικά με την πρόταση οδηγίας στην ανακοίνωσή 
της U 25/2011 vp. Η κυβέρνηση τάσσεται υπέρ του στόχου να βελτιωθεί η ενεργειακή 
απόδοση. Πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για να επιτευχθούν οι στόχοι σχετικά με την 
ενεργειακή απόδοση. Η θετική πτυχή της πρότασης είναι ότι τα κράτη μέλη θα μπορούν
μόνα τους να ορίσουν τους στόχους τους περί ενεργειακής απόδοσης για το 2020. Η 
πρόταση ωστόσο, συμπεριλαμβάνει ορισμένα υποχρεωτικά μέτρα που δημιουργούν 
διοικητικές δυσχέρειες ή είναι δαπανηρά σε σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας που 
επιδιώκουν. Μερικά από τα υποχρεωτικά μέτρα προσκρούουν στα μέτρα οικονομικής 
απόδοσης που εφαρμόζονται ήδη στη Φινλανδία. Επιπλέον, τα χρονοδιαγράμματα για την 
εφαρμογή των μέτρων αυτών είναι εξωπραγματικά σύντομα. Η κυβέρνηση θεωρεί 
σημαντικό να διατεθεί στα κράτη μέλη αρκετή ευελιξία κατά την επιλογή των κατάλληλων 
μέτρων από μέρους τους. Έχοντας υπόψη το υψηλό χρέος του δημόσιου τομέα σε όλη την 
Ευρώπη, η οδηγία πρέπει να επικεντρωθεί σε μέτρα τα οποία μπορούν γρήγορα να 
αποδειχθούν αποδοτικά από την άποψη του κόστους.
Η κυβέρνηση θεωρεί επίσης ότι η πρόταση οδηγίας υπό τη συγκεκριμένη διατύπωση δεν 
είναι συμβατή με την αρχή της επικουρικότητας όσον αφορά το άρθρο 10 και τα σχετικά 
παραρτήματα. Η κυβέρνηση είναι της άποψης ότι οι στόχοι της οδηγίας μπορούν να 
επιτευχθούν ικανοποιητικά σε επίπεδο κράτους μέλους. Θα ήταν δυνατόν, για παράδειγμα, 
σε επίπεδο Ένωσης να θεσπιστεί μια πιο γενική απαίτηση με στόχο οι εθνικές ρυθμίσεις να 
εκπονηθούν με βάση τον σχεδιασμό, με τη θέσπιση κανόνων που θα διέπουν την τοποθεσία 
τόσο μονάδων που απαιτούν θέρμανση και ψύξη όσο και εγκαταστάσεων συμπαραγωγής 
και βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Στη Φινλανδία, ένα σχέδιο αυτού του είδους θα 
απαιτούσε, σύμφωνα με τον νόμο περί χρήσης γης και χωροταξίας, ένα σχέδιο χρήσης γης, 
ένα χωροταξικό σχέδιο ή ένα τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Κατά την άποψη της κυβέρνησης, 
η επιβολή στα κράτη μέλη της υποχρέωσης να υποβάλουν τις τοποθεσίες μονάδων που 
απαιτούν θέρμανση και ψύξη ή τις τοποθεσίες εγκαταστάσεων συμπαραγωγής όπως 
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μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας και βιομηχανικές μονάδες δεν είναι απαραίτητη για την 
επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στην οδηγία. Η κυβέρνηση διατηρεί επίσης 
επιφυλάξεις όσον αφορά το παράρτημα VII, το οποίο σχετίζεται με το άρθρο 10, επειδή
συμπεριλαμβάνει υπερβολικά αναλυτικές απαιτήσεις σχετικά με τον χωροταξικό σχεδιασμό.

Η δήλωση της νομοθετικής συνέλευσης των νήσων Åland 
Στο υπόμνημά της προς τη Μεγάλη Επιτροπή στις 19.9.2011 η Επιτροπή Αυτοδιοίκησης 
της νομοθετικής συνέλευσης των νήσων Åland υπέβαλε την παρακάτω δήλωση εξ 
ονόματος της εν λόγω συνέλευσης:
«Η Επιτροπή Αυτοδιοίκησης υποστηρίζει τους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας της ΕΕ 
για το 2020. Παράλληλα, η επιτροπή θεωρεί ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
περιέχει υπερβολικά λεπτομερείς διατάξεις για να μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι για 
την αποδοτικότητα με κατάλληλο και οικονομικά αποτελεσματικό τρόπο σε όλη την ΕΕ. 
Θα μπορούσαν να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα με την εφαρμογή μέτρων σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, το άρθρο 10 της εν λόγω οδηγίας επιβάλλει 
απαιτήσεις σχετικά με τον χωροταξικό σχεδιασμό. Κατά την άποψη της επιτροπής, η 
επιβολή τέτοιων απαιτήσεων σε επίπεδο ΕΕ δεν είναι λειτουργική λόγω των μεγάλων 
διαφορών σε επίπεδο κλιματολογικών συνθηκών. Σε αυτό το επίπεδο θα έπρεπε να τίθενται 
μόνο γενικοί στόχοι σχετικά με την απαίτηση για εξοικονόμηση.
Η παρούσα γνωμοδότηση διαβιβάζεται στη Μεγάλη Επιτροπή του Eduskunta και στη 
συνέχεια η δήλωση της νομοθετικής συνέλευσης των νήσων Åland μαζί με τη δήλωση του 
Eduskunta θα διαβιβασθεί στους φορείς της ΕΕ».

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκτίμηση της συμβατότητας της πρότασης οδηγίας με την αρχή της επικουρικότητας 

Η Μεγάλη Επιτροπή επισημαίνει ότι το άρθρο 5, παράγραφος 3, της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) ορίζει την αρχή της επικουρικότητας. Η εν λόγω διάταξη ορίζει 
ότι «στους τομείς οι οποίοι δεν υπάγονται στην αποκλειστική της αρμοδιότητα, η Ένωση 
παρεμβαίνει μόνον εφόσον και κατά το βαθμό που οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης 
δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, τόσο σε κεντρικό όσο και σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων 
της προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης». Το άρθρο 
6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και 
της αναλογικότητας ορίζει ότι ένα εθνικό κοινοβούλιο μπορεί να διαβιβάζει στους φορείς 
της Ένωσης αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά 
ότι το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας. Το πεδίο εφαρμογής 
της εν λόγω αρχής περιορίζεται συνεπώς αποκλειστικά στο ζήτημα της αρμοδιότητας και 
αφορά το καταλληλότερο επίπεδο λήψης αποφάσεων. Κατά συνέπεια, η Μεγάλη Επιτροπή, 
στην έκθεσή της, δεν θα τοποθετηθεί τόσο ως προς το περιεχόμενο της πρότασης αλλά 
μάλλον ως προς το ζήτημα της αρχής της επικουρικότητας. 
Όσον αφορά την αρχή της επικουρικότητας, η Μεγάλη Επιτροπή διαπιστώνει ότι ο σκοπός 
της εν λόγω αρχής είναι να ρυθμίσει τις αρμοδιότητες της Ένωσης: η ΕΕ θέτει μεν έναν 
στόχο σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της, αλλά οι τρόποι για την επίτευξη των στόχων 
πρέπει να αποφασίζονται κατά κύριο λόγο από τα κράτη μέλη. Η ΕΕ μπορεί να παρεμβαίνει 
μόνον εάν η δράση της κρίνεται αναγκαία, ή εφόσον είναι σε θέση να δράσει πιο 
αποτελεσματικά από τις τοπικές, περιφερειακές ή εθνικές αρχές των κρατών μελών. 
Η Μεγάλη Επιτροπή συμφωνεί με την Επιτροπή Οικονομίας και υποστηρίζει ότι ο στόχος 
της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας κατά 20% για το 2020 τέθηκε στα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το 2007, οπότε είναι ακόμα αρκετά νωρίς 
στην παρούσα φάση να ισχυριστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ο στόχος δεν μπορεί να 
επιτευχθεί. Ως εκ τούτου, η Μεγάλη Επιτροπή κρίνει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι οι στόχοι της ΕΕ σχετικά με την ενεργειακή απόδοση δεν μπορούν να 
επιτευχθούν επαρκώς με την εφαρμογή εθνικών μέτρων και ότι για τον σκοπό αυτόν είναι 
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αναγκαίο να οριστούν δεσμευτικά μέτρα όπως αναφέρονται στην εν λόγω πρόταση οδηγίας. 
Η Μεγάλη Επιτροπή θεωρεί τους στόχους της πρότασης πολύ σημαντικούς στην 
προσπάθεια να διαμορφωθούν βιώσιμες δομές για τον μετριασμό των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής. Η επιτροπή συμφωνεί, ωστόσο, με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, και 
υποστηρίζει ότι οι στόχοι για την ενεργειακή απόδοση μπορούν να επιτευχθούν με 
ποικίλους τρόπους και δεν υπάρχει λόγος να περιορισθούν κάποια μέτρα ούτε να καταστούν 
υποχρεωτικά άλλα μέτρα με αποφάσεις στο επίπεδο της Ένωσης. Ως εκ τούτου, η επιτροπή 
συμφωνεί με την κυβέρνηση και παραπέμπει ειδικά στο άρθρο 10 της πρότασης οδηγίας, 
για το οποίο η επιτροπή κρίνει ότι αντιβαίνει στην αρχή της επικουρικότητας. Σύμφωνα με 
την άποψη της επιτροπής, και τα παραρτήματα VII και VIII που σχετίζονται με το άρθρο 10, 
μπορούν επίσης να τεθούν υπό αμφισβήτηση για τους ίδιους λόγους.
Η Μεγάλη Επιτροπή υποστηρίζει ότι από το άρθρο 10, υπό την παρούσα διατύπωσή του, 
προκύπτει υποχρέωση να αναφέρονται στα εθνικά σχέδια θέρμανσης και ψύξης οι 
τοποθεσίες των περιοχών που χρειάζονται θέρμανση και ψύξη όπως επίσης και οι 
τοποθεσίες των εγκαταστάσεων συμπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένων μονάδων 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Τα παραρτήματα που 
συνδέονται με το άρθρο 10 της πρότασης περιλαμβάνουν επίσης αρκετά αναλυτικές 
απαιτήσεις σχετικά με τον τοπικό χωροταξικό σχεδιασμό. Κατά τη γνώμη της επιτροπής, η 
σχεδιαζόμενη δράση σε κοινοτικό επίπεδο δεν παρουσιάζει πλεονεκτήματα ως προς την 
επίτευξη των στόχων της οδηγίας σε σύγκριση με τη δράση σε επίπεδο κρατών μελών ή σε 
τοπικό επίπεδο. 
Η Μεγάλη Επιτροπή εκτιμά ότι ούτε το άρθρο 10 ούτε τα παραρτήματά του περιλαμβάνουν 
τέτοιες διασυνοριακές πτυχές ώστε να μην μπορούν να γίνουν ικανοποιητικές και 
αποτελεσματικές ρυθμίσεις σε επίπεδο κρατών μελών από τις περιφερειακές και τοπικές 
αρχές των κρατών μελών. Η Μεγάλη Επιτροπή υποστηρίζει ότι η φύση των διαφόρων 
δραστηριοτήτων, όπως μεταξύ άλλων ο σχεδιασμός των τοποθεσιών των περιοχών που 
χρειάζονται θέρμανση και ψύξη ή των εγκαταστάσεων συμπαραγωγής, όπως των μονάδων 
παραγωγής ενέργειας και των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, είναι τέτοια ώστε η 
υλοποίηση αυτών των δράσεων γίνεται με καταλληλότερο τρόπο στο τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο. Η Μεγάλη Επιτροπή συμφωνεί με την Επιτροπή Περιβάλλοντος και 
κρίνει ότι η ρύθμιση για αυτό το θέμα σε επίπεδο ΕΕ δεν είναι ούτε αποτελεσματική ούτε 
λογική. Η Μεγάλη Επιτροπή υποστηρίζει ότι είναι πιο εύκολη η διαχείριση των γενικών 
επιπτώσεων και της αλληλεπίδρασης με άλλους τομείς δραστηριότητας στο τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο, και ότι οι ουσιώδεις παράμετροι, όπως πολεοδομικά θέματα ή 
εγκαταστάσεις συμπαραγωγής, είναι τοπικής ή περιφερειακής φύσεως και κλίμακας, και 
γίνονται καλύτερα αντιληπτές σε επίπεδο τοπικών αρχών. 
Η Μεγάλη Επιτροπή υποστηρίζει ότι χρειάζεται να βελτιωθεί το περιεχόμενο της πρότασης 
οδηγίας, ούτως ώστε οι στόχοι ενεργειακής απόδοσης και οι υποχρεώσεις χωροταξικού 
σχεδιασμού της οδηγίας να μπορέσουν να επιτευχθούν με τον πλέον αποτελεσματικό και 
ευέλικτο τρόπο. Μια τέτοιου είδους προσέγγιση θα ήταν σύμφωνη και με την αρχή της 
αναλογικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5, παράγραφος 4, της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), που ορίζει ότι το περιεχόμενο και η μορφή της δράσης της 
Ένωσης δεν υπερβαίνουν τα απαιτούμενα για την επίτευξη των στόχων των Συνθηκών. 
Η Μεγάλη Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η ΕΕ δεν έχει ασκήσει ακόμα την αρμοδιότητα που 
της έχει εκχωρηθεί βάσει των Συνθηκών σχετικά με τον χωροταξικό σχεδιασμό που 
περιλαμβάνεται στο άρθρο 10 της πρότασης οδηγίας. Σε σχέση με αυτήν τη δυνατότητα, 
πρέπει να εξεταστεί εάν είναι σκόπιμο να ασκείται γενικά στο επίπεδο της Ένωσης αυτή η 
αρμοδιότητα σχετικά με τον χωροταξικό σχεδιασμό και με ποιον τρόπο θα έπρεπε να 
αναδιατυπωθεί το άρθρο 10 έτσι ώστε η οδηγία να επιτρέπει να εφαρμοστούν μέτρα στο 
εθνικό επίπεδο για την επίτευξη των στόχων σχετικά με την ενεργειακή απόδοση, τα οποία 
είναι πιο αποδοτικά από τα μέτρα που προτείνονται επί του παρόντος σε επίπεδο Ένωσης. 
Κατά τη γνώμη της επιτροπής, η αρχή της επικουρικότητας δεν συνιστά εμπόδιο, για 
παράδειγμα, στη θέσπιση σε επίπεδο Ένωσης μιας πιο γενικής υποχρέωσης των κρατών 
μελών να καταρτίζουν εθνικά σχέδια που περιγράφουν τις τοποθεσίες των περιοχών με 
ζήτηση για θέρμανση και ψύξη και τις τοποθεσίες των εγκαταστάσεων συμπαραγωγής. Ένα 
τέτοιο σχέδιο θα συνιστούσε στη Φινλανδία, ανάλογα με την περίπτωση, σχέδιο χρήσης γης, 
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χωροταξικό σχέδιο ή τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, σύμφωνα με τον νόμο περί χρήσης γης 
και χωροταξίας. 
Η Μεγάλη Επιτροπή συμφωνεί με τις εκτιμήσεις των επιτροπών Περιβάλλοντος και 
Οικονομίας ότι αρκετά από τα υποχρεωτικά μέτρα που περιέχονται στην εν λόγω πρόταση 
οδηγίας δεν συντελούν, τουλάχιστον όχι στη Φινλανδία, στην επίτευξη των επιδιωκόμενων 
στόχων με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Η επιτροπή διαπιστώνει ότι τα μέτρα που 
αποφασίζονται σε εθνικό επίπεδο μπορούν να επιφέρουν καλύτερα αποτελέσματα. Η 
Μεγάλη Επιτροπή τονίζει ότι για την περαιτέρω επεξεργασία της πρότασης οδηγίας πρέπει 
να ληφθούν περισσότερο υπόψη οι διαφορετικές εθνικές αρχές και τοπικές συνθήκες, όπως 
είναι οι κλιματολογικές συνθήκες, η ενεργειακή απόδοση του υφιστάμενου κτιριακού 
πλούτου, το εθνικό σύστημα σχεδιασμού χρήσης γης, ο αριθμός και η τοποθεσία των 
κατοικιών, η δομή της αγοράς ενέργειας, η ευρεία χρήση της τηλεθέρμανσης, και η 
αποδοτική συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας. Η επιτροπή συμφωνεί με 
την Επιτροπή Οικονομίας και διαπιστώνει ότι ο προτεινόμενος μη ευέλικτος τρόπος 
ρύθμισης, που δεν λαμβάνει υπόψη τις εθνικές συνθήκες, μπορεί να οδηγήσει και σε μια 
εξέλιξη αντίθετη προς τους στόχους της οδηγίας. Κάτι που σε ένα κράτος μέλος μπορεί να 
είναι οικονομικά αποδοτικό και επικερδές, σε ένα άλλο κράτος μέλος μπορεί να 
δημιουργήσει διοικητική επιβάρυνση και να αποσπάσει τους πόρους που θα 
χρησιμοποιούνταν για την ανάπτυξη και εφαρμογή πιο αποδοτικών μέτρων. Ως εκ τούτου, 
η επιτροπή εφιστά την προσοχή, μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι σε περίπτωση που 
υλοποιηθεί η πρόταση της Επιτροπής για εθνικό σύστημα θέρμανσης και ψύξης, η 
Φινλανδία θα κληθεί να οργανώσει ένα νέο παράλληλο σύστημα σχεδιασμού εκτός από το 
αποδοτικό και λειτουργικό σύστημα χωροταξικού σχεδιασμού που ήδη διαθέτει, γεγονός 
που μπορεί να δυσχεράνει την εκπλήρωση του στόχου για την ενεργειακή απόδοση. Οι 
αυστηρές απαιτήσεις του εν λόγω άρθρου και του παραρτήματος VIII, για την κατασκευή 
νέων εγκαταστάσεων παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας με συνολική 
θερμική ισχύ άνω των 20 MW, μπορούν να καταστήσουν πιο δύσκολη την πρόσβαση στην 
αγορά για τη νέα ικανότητα παραγωγής ενέργειας. 
Εντέλει, η Μεγάλη Επιτροπή εκφράζει τη γενική της αποτίμηση, συμφωνώντας με τις 
επιτροπές Οικονομίας και Περιβάλλοντος, ότι αρκετά από τα προβλήματα ουσιαστικού 
χαρακτήρα με τα οποία σχετίζεται η πρόταση οδηγίας, ειδικά όσον αφορά την οικονομική 
αποτελεσματικότητα, δεν μπορούν να εξεταστούν στο πλαίσιο της διαδικασίας του 
πρωτοκόλλου αριθ. 2, η οποία σύμφωνα με τη Συνθήκη, περιορίζεται στην εφαρμογή της 
αρχής της επικουρικότητας. Η Μεγάλη Επιτροπή θα αποφανθεί επί αυτών των ζητημάτων 
χωριστά ενώπιον της κυβέρνησης σύμφωνα με την εθνική διαδικασία που ορίζεται στο 
άρθρο 96 του φινλανδικού Συντάγματος. Στη δήλωση αυτήν, η επιτροπή θα παρουσιάσει τις 
απόψεις της και σχετικά με το εάν οι στόχοι της οδηγίας όσο αφορά τον χωροταξικό 
σχεδιασμό (άρθρο 10 και παραρτήματα VII και VIII) συνιστούν έναν τέτοιον ειδικό στόχο 
που θα απαιτούσε ειδική νομική βάση (ΣΛΕΕ, άρθρο 192, παράγραφος 2). Η εν λόγω
δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 96 του φινλανδικού Συντάγματος, θα διαβιβασθεί 
ξεχωριστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Πρόταση απόφασης 
Η Μεγάλη Επιτροπή προτείνει στο Eduskunta να εγκρίνει την παρακάτω αιτιολογημένη 
γνώμη σύμφωνα με το πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας 
και της αναλογικότητας που προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση:

Το Eduskunta κρίνει, σύμφωνα με τα κριτήρια της έκθεσης της Μεγάλης Επιτροπής SuVM 
1/2011 vp, ότι το άρθρο 10 της πρότασης οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
ενεργειακή απόδοση (COM(2011) 370), υπό την παρούσα διατύπωσή του, αντιβαίνει στην αρχή 
της επικουρικότητας.

Ελσίνκι, 21 Σεπτεμβρίου 2011 
Στην εξέταση του θέματος για τη λήψη απόφασης στην επιτροπή ήταν παρόντες οι εξής: 
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