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Assunto: Parecer fundamentado do Parlamento finlandês sobre a proposta de Directiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa à eficiência energética e que revoga as 
Directivas 2004/8/CE e 2006/32/CE
(COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer Parlamento nacional pode, no prazo de oito 
semanas a contar da data de envio de um projecto de acto legislativo, dirigir aos presidentes 
do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão Europeia um parecer fundamentado em 
que exponha as razões pelas quais considera que o projecto em questão não obedece ao 
princípio da subsidiariedade.

De acordo com o disposto no Regimento do Parlamento Europeu, a Comissão dos Assuntos 
Jurídicos é competente em matéria de respeito do princípio da subsidiariedade.

Junto se remete, para informação, um parecer fundamentado do Parlamento finlandês sobre a 
proposta em epígrafe.
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ANEXO

RELATÓRIO DA GRANDE COMISSÃO 1/2011 vp

Parecer fundamentado do Parlamento da Finlândia (Eduskunta) destinado aos órgãos 
da União Europeia sobre a aplicação do princípio da subsidiariedade à Directiva 
relativa à eficiência energética

INTRODUÇÃO 
Início do procedimento

Em 22 de Junho de 2011, a Comissão Europeia apresentou uma proposta de Directiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa à eficiência energética e que revoga as Directivas 
2004/8/CE e 2006/32/CE (COM(2011) 370 FINAL), que enviou ao Eduskunta a 5 de Julho 
de 2011 nos termos do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e 
da proporcionalidade anexo ao Tratado da União Europeia e ao Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. O Eduskunta pode, no prazo previsto no referido 
Protocolo, dirigir aos Presidentes do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão 
Europeia um parecer fundamentado em que exponha as razões pelas quais considera que o 
projecto em questão não obedece ao princípio da subsidiariedade.

Nos termos do artigo 30.º, n.º 3, do Regimento do Parlamento da Finlândia, os documentos 
enviados a este Parlamento pelas instituições da União Europeia que contenham um projecto 
de acto legislativo devem ser registados como recebidos pela Grande Comissão, a qual deverá 
remetê-los para as comissões especializadas competentes e para a Assembleia Legislativa da 
região autónoma de Åland, a fim de permitir que estes órgãos apresentem à Grande Comissão 
um parecer sobre o projecto de acto legislativo no que diz respeito ao princípio da 
subsidiariedade, como previsto no artigo 5.º do Tratado da União Europeia (TUE). Em 
conformidade com o artigo 30.º, n.º 4, o Eduskunta pode, sob proposta da Grande Comissão, 
decidir emitir um parecer fundamentado, como referido no artigo 6.º do Protocolo n.º 2 
relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. A decisão do 
Eduskunta e o relatório da Grande Comissão deverão ser enviados às instituições da União 
Europeia.

Na sua reunião de 8 de Julho de 2011, a Grande Comissão registou a recepção de um 
documento relativo à subsidiariedade com o número TS 15/2011 vp, que reenviou para a 
Comissão de Assuntos Económicos e para a Comissão do Ambiente. Em 14 de Setembro 
de 2011, a Grande Comissão decidiu examinar a proposta no que se refere ao princípio da 
subsidiariedade, como previsto no artigo 5.º do TUE, e elaborou um relatório para 
apresentação ao Eduskunta sobre a compatibilidade da proposta com o princípio da 
subsidiariedade. O parecer fundamentado deverá ser transmitido aos órgãos competentes até 
30 de Setembro de 2011.

A Assembleia Legislativa de Åland apresentou o seu parecer à Grande Comissão na sua 
comunicação de 19 de Setembro de 2011, em que formulava as suas observações sobre a 
adequação da proposta a uma directiva relativa à subsidiariedade. Figura adiante a 
fundamentação da Assembleia Legislativa de Åland.
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Atribuição administrativa
O documento foi elaborado no gabinete de procedimentos.

Peritos
Compareceram perante a Comissão:
- Erkki Virtanen, Secretário Permanente, e Heikki Väisänen, Funcionário Superior, do 

Ministério do Emprego e da Economia
- Hannele Pokka, Secretário Permanente, e Teppo Lehtinen, Conselheiro Principal para a 

Construção e o Planeamento, do Ministério do Ambiente
- Päivi Leino-Sandberg, Conselheiro Superior para os Assuntos Legislativos do Ministério da 

Justiça.

Referências

Em 15 de Setembro de 2011, a Comissão do Ambiente, reportando-se à fundamentação 
apresentada no seu parecer YmVL 3/2011 vp, sugeriu que a Grande Comissão examinasse a 
proposta de directiva no que se refere ao princípio da subsidiariedade, tal como previsto no 
artigo 5.º do TUE. A 20 de Setembro de 2011, a Comissão do Comércio, reportando-se à 
fundamentação apresentada no seu parecer TaVL 8/2011 vp, sugeriu que a Grande Comissão 
examinasse a proposta de directiva no que se refere ao princípio da subsidiariedade.

RELATÓRIO DO GOVERNO
Proposta

A proposta de directiva tem por finalidade ajudar a União a realizar o objectivo de 20 % de 
poupança de energia primária em 2020. A proposta inclui medidas individuais e programas 
abrangentes de medidas destinadas a melhorar a eficiência energética nos Estados-Membros.

As principais medidas são as obrigações relativas ao sector público abordadas nos artigos 4.º e 
5.º da proposta de directiva. Deverá ser renovada todos os anos uma taxa de 3 % da área 
construída total que seja propriedade dos organismos públicos. Essa taxa de 3 % está 
relacionada ou destinada a edifícios com uma área útil total superior a 250 m2 que sejam 
propriedade de organismos públicos e que não cumpram os requisitos mínimos nacionais de
desempenho energético. De referir são também os regimes obrigatórios em matéria de 
eficiência energética previstos no artigo 6.º. A proposta de directiva abrange, entre outros, um 
sistema de medição e de informação para as empresas de energia. Inclui igualmente 
disposições relativas ao ordenamento territorial e à utilização do território.

Segundo o artigo 10.º da proposta, até 1 de Janeiro de 2014 os Estados-Membros devem 
estabelecer planos nacionais de aquecimento e arrefecimento para o desenvolvimento do 
potencial de cogeração de elevada eficiência e de aquecimento e arrefecimento urbano 
eficientes. Os planos devem incluir uma descrição da procura de aquecimento e arrefecimento 
e uma previsão da forma como esta procura irá mudar nos próximos 10 anos. Os planos serão 
acompanhados de um mapa do território nacional que identifique os pontos de procura de 
aquecimento e arrefecimento (municípios, aglomerações urbanas e zonas industriais), as 
infra-estruturas de aquecimento e arrefecimento urbano existentes e planeadas e os potenciais 
pontos de aquecimento e arrefecimento (instalações de produção de electricidade, instalações 
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de incineração de resíduos, instalações de cogeração existentes e planeadas). Além disso, os 
planos devem incluir estimativas da procura de aquecimento e arrefecimento que poderia ser 
satisfeita pela cogeração de elevada eficiência ou outras instalações geradoras de calor 
residual (geradores baseados na combustão, instalações de incineração de resíduos e 
instalações industriais geradoras de calor residual) que possam vir a ser aproveitadas no 
futuro. Os Estados-Membros devem igualmente assegurar, através do seu enquadramento 
legislativo, que esses planos são tidos em conta nos planos de desenvolvimento local e 
regional, incluindo o ordenamento urbano e rural.

A fim de aumentar a cogeração de elevada eficiência e o aquecimento e arrefecimento urbano 
eficientes, o artigo 10.º da proposta define os requisitos relativos à construção de novas 
instalações de produção de electricidade e de instalações industriais ou outras instalações 
geradoras de calor residual em quantidades significativas. Nos termos do artigo 10.º, n.º 3, 
todas as novas instalações de produção de electricidade com uma potência térmica superior a 
20 MW devem dispor de equipamentos que permitam a recuperação do calor residual e 
deverão estar implantadas em locais em que o calor residual possa ser utilizado. Os requisitos 
indicam que o calor residual deve ser recuperado utilizando uma unidade de cogeração de 
elevada eficiência. Os requisitos para a utilização de calor residual estão também relacionados 
com a renovação das instalações industriais existentes e a construção de novas instalações de 
produção. A fim de utilizar o calor residual das instalações industriais, deverá ser criada um 
linha de transferência urbana de aquecimento e, se necessário, uma rede urbana de 
aquecimento. Os requisitos para a utilização de calor residual estão principalmente 
relacionados com as instalações geradoras de electricidade e instalações industriais situadas a 
uma dada distância dos pontos de uso de aquecimento de uma dimensão específica num 
determinado distrito.

Resulta do disposto no artigo 10.º, n.º 5, que a legislação nacional em matéria de ordenamento 
territorial urbano e rural deve ser compatível com os requisitos relativos à construção de 
novos complexos de geração de electricidade. A legislação deve ser igualmente conciliada 
com os planos nacionais de aquecimento e arrefecimento. No que se refere ao ordenamento, 
os Estados-Membros devem assegurar que as novas instalações de cogeração ou industriais 
que produzem calor residual estejam situadas em locais onde possa ser captado e utilizado o 
máximo volume de calor residual produzido a fim de corresponder à procura, e que as novas 
zonas residenciais ou os complexos industriais que consomem aquecimento estejam situados 
em locais onde a máxima proporção possível das suas necessidades de aquecimento seja 
alcançada com o calor residual disponível. Devem também estar implantadas de forma a 
poderem estar ligadas à rede local urbana de aquecimento ou arrefecimento. Os anexos VII e 
VIII da proposta, relacionados com o artigo 10.º, referem pormenorizadamente os requisitos 
relativos à implantação local.

Ponto de vista do Governo

O Governo pronunciou-se sobre a proposta de directiva na comunicação U 25/2011 vp e 
apoia o objectivo de melhorar a eficiência energética. Deverão ser adoptadas novas medidas 
para realizar os objectivos de eficiência energética. O aspecto positivo da proposta é que os 
Estados-Membros poderão, eles próprios, fixar as suas metas de eficiência energética para o 
ano 2020. Contudo, a proposta inclui um conjunto de medidas obrigatórias que suscitam 
dificuldades administrativas ou que são onerosas face às poupanças de energia que procuram 
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alcançar. Algumas das medidas obrigatórias são também contraditórias face a medidas de 
eficiência de custos já em vigor na Finlândia. Além disso, os calendários para a aplicação das 
medidas são de um rigor irrealista. O Governo considera importante que os Estados-Membros 
disponham de flexibilidade suficiente quando optarem pelas medidas a aplicar. Dado o 
elevado nível da dívida do sector público em toda a Europa, a directiva deveria dar relevo a 
medidas que demonstrem rapidamente a sua eficácia em termos de custos.

O Governo considera que a proposta de directiva, tal como apresentada, não é compatível 
com o princípio da subsidiariedade no que se refere ao artigo 10.º e aos anexos com ele 
relacionados. Considera igualmente que os objectivos da directiva podem ser suficientemente 
atingidos ao nível dos Estados-Membros. Seria possível, por exemplo, estabelecer um 
requisito mais geral ao nível da União segundo o qual as regulamentações nacionais deveriam 
ser elaboradas tendo em conta o ordenamento territorial, adoptando normas sobre a 
implantação, quer das instalações que requeiram aquecimento e arrefecimento, quer das 
instalações de cogeração e industriais. Na Finlândia, um plano desse tipo exigiria, à luz da Lei 
sobre Ordenamento do Território e Construção, um plano de ordenamento do território, um 
plano director ou um plano local pormenorizado, consoante as circunstâncias. No entender do 
Governo, não é necessário impor aos Estados-Membros a obrigação de apresentar exposições 
aos órgãos da União sobre a implantação de instalações que requeiram aquecimento ou 
arrefecimento ou sobre a localização de instalações de cogeração como as instalações de 
produção de electricidade e as instalações industriais para alcançar as metas fixadas na 
directiva. O Governo manifesta igualmente reservas quanto ao anexo VII, relacionado com o 
artigo 10.º, na medida em que estabelece requisitos de ordenamento demasiado 
pormenorizados.

Declaração da Assembleia Legislativa da região autónoma de Åland

Na sua comunicação de 19 de Setembro de 2011 à Grande Comissão, a Comissão de 
Autonomia da Assembleia Legislativa de Åland apresentou a seguinte declaração em nome 
daquela Assembleia:

«A Comissão de Autonomia apoia os objectivos de poupança de energia fixados pela UE para 
o ano 2020. Simultaneamente, a comissão considera que a proposta da Comissão Europeia 
inclui disposições demasiado pormenorizadas para permitir a concretização dos objectivos de 
eficiência de forma adequada e de modo eficaz em termos de custos em toda a UE. Seriam 
alcançados melhores resultados mediante a aplicação de medidas a nível nacional, regional e 
local. Além disso, o artigo 10.º da directiva estabelece requisitos relativos ao ordenamento 
territorial. Esta comissão considera que o estabelecimento de tais requisitos ao nível da União 
não é viável, dadas as grandes diferenças climáticas. A esse nível, só deverão ser definidos 
objectivos gerais em matéria de requisitos para obter poupanças.

O presente parecer é transmitido à Grande Comissão do Eduskunta, com a informação de que 
a declaração da Assembleia Legislativa de Åland poderá ser apresentada conjuntamente com 
a declaração do Eduskunta aos órgãos da União Europeia.»

PARECER DA GRANDE COMISSÃO

Avaliação da compatibilidade da proposta de directiva com o princípio da subsidiariedade
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A Grande Comissão regista que o princípio da subsidiariedade está consagrado no artigo 5.º, 
n.º 3, do TUE. Essa disposição refere: «[…] nos domínios que não sejam da sua competência 
exclusiva, a União intervém apenas se e na medida em que os objectivos da acção considerada 
não possam ser suficientemente alcançados pelos Estados-Membros, tanto ao nível central 
como ao nível regional e local, podendo contudo, devido às dimensões ou aos efeitos da acção 
considerada, ser mais bem alcançados ao nível da União». O artigo 6.º do Protocolo n.º 2 
relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade refere que 
qualquer Parlamento nacional pode dirigir aos órgãos da União um parecer fundamentado em 
que exponha as razões pelas quais considera que o projecto em questão não obedece ao 
princípio da subsidiariedade. Por conseguinte, o âmbito da subsidiariedade limita-se à matéria 
da competência e diz respeito ao nível mais adequado para a tomada de decisões. Daí resulta 
que a Grande Comissão irá centrar-se mais na questão da subsidiariedade do que no conteúdo 
da proposta.

Em relação a esse princípio, a Grande Comissão observa que a subsidiariedade tem por 
objectivo regular o modo como são utilizadas as competências da União: a competência que 
lhe é conferida pela União Europeia em relação a um objectivo, o modo como esse objectivo 
irá ser concretizado, deve ser essencialmente deixada ao critério dos Estados-Membros. A 
União só deve actuar se tal for necessário para esse efeito e se, ao fazê-lo, puder promover a 
realização desses objectivos de um modo mais eficaz do que seria possível através da acção 
dos Estados-Membros ou das autoridades regionais ou locais.

A Grande Comissão regista a observação da Comissão do Comércio de que o Conselho 
Europeu de 2007 fixou, nas suas conclusões, um objectivo de poupança de energia primária 
de 20 % para 2020 e, por conseguinte, considera que nesta fase é um pouco prematuro para a 
comissão argumentar que esse objectivo não é viável. A Grande Comissão considera, 
portanto, que não existem dados que demonstrem que os objectivos de eficiência energética da 
UE não poderiam ser suficientemente realizados através de medidas nacionais e que as 
medidas obrigatórias referidas na proposta de directiva são necessárias para esse fim.

A Grande Comissão atribui grande importância ao objectivo consagrado na proposta de 
estabelecer estruturas sustentáveis para conter as alterações climáticas. No entanto, entende, 
tal como a Comissão do Ambiente, que existem tantas medidas para alcançar os objectivos de 
eficiência energética que não há razões para restringir certas medidas e para tornar outras 
obrigatórias ao nível da União. Tal como o governo, esta comissão reporta-se, a este respeito, 
designadamente ao artigo 10.º da proposta de directiva, que a comissão considera contrário ao 
princípio da subsidiariedade. No entender da comissão, o artigo 10.º e os anexos VII e VIII 
que lhe estão associados podem ser contestados com fundamentos equivalentes.

A Grande Comissão observa que resultaria do artigo 10.º, na sua formulação actual, que a 
implantação de instalações implicando aquecimento e arrefecimento e de instalações de 
produção combinada incluindo instalações de produção de electricidade e instalações 
industriais teria de ser comunicada no plano nacional de aquecimento e arrefecimento. Os 
anexos associados fixam igualmente requisitos minuciosos no que se refere ao ordenamento 
local. A Grande Comissão considera que a acção planeada pela União não traz vantagens para 
a concretização dos objectivos da directiva, quando comparada à acção ao nível dos 
Estados-Membros ou a nível local.
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A Grande Comissão considera que o artigo 10.º e os respectivos anexos não incluem 
quaisquer elementos de carácter transfronteiriço que as autoridades locais e regionais dos 
Estados-Membros não pudessem regular de forma satisfatória e eficaz ao nível dos 
Estados-Membros. A comissão entende que um plano destinado a diversas actividades, 
incluindo a implantação de instalações que requerem aquecimento ou arrefecimento e de 
instalações combinadas como instalações de produção de electricidade e instalações 
industriais é, pela sua própria natureza, melhor conduzido ao nível local e regional. Tal como 
a Comissão do Ambiente, a Grande Comissão considera que a regulamentação destas matérias 
ao nível da União não é uma medida eficaz nem sensata. Entende igualmente que o impacto e 
a interacção com outras áreas de actividade são melhor geridos a nível local e regional e que 
variáveis significativas como a urbanização e as instalações de geração combinada têm um 
carácter e uma escala local ou regional e são melhor compreendidas a nível local.

A Grande Comissão observa que será necessário mais trabalho em torno da proposta de 
directiva para que os objectivos de eficiência energética e as obrigações de ordenamento nela
contidos possam ser realizados da forma mais flexível e eficaz possível. Uma abordagem 
nessa linha estaria também de harmonia com o princípio da proporcionalidade consagrado no 
artigo 5.º, n.º 4, do TUE, segundo o qual o conteúdo e a forma da acção da União não devem 
exceder o necessário para alcançar os objectivos dos Tratados.

A Grande Comissão recorda que a União ainda não exerceu a competência que lhe é conferida 
pelos Tratados no que se refere ao ordenamento tal como é referido no artigo 10.º da proposta 
de directiva. Deverá ser ponderada a questão de saber se existe uma determinação em relação 
aos poderes de planeamento geral a serem exercidos ao nível da União e de que forma o artigo 
10.º deveria ser reformulado para que a directiva permitisse a aplicação de medidas nacionais 
a fim de alcançar os objectivos de eficiência energética de uma forma mais eficaz do que 
através das medidas actualmente propostas ao nível da União. O princípio da subsidiariedade, 
no entender desta comissão, não constituiria um obstáculo à adopção de um requisito mais 
genérico ao nível da União para que os planos nacionais determinassem a implantação de 
instalações que careçam de aquecimento e arrefecimento e de instalações de geração 
combinada. Na Finlândia, um plano dessa natureza seria classificado como um plano de 
ordenamento do território, um plano director ou um plano local pormenorizado Segundo a Lei 
relativa ao Ordenamento e Utilização do Território, consoante as circunstâncias.

A Grande Comissão concorda com a avaliação feita pelas comissões do Ambiente e do 
Comércio de que alguns dos métodos obrigatórios referidos na proposta de directiva não 
seriam susceptíveis, pelo menos na Finlândia, de promover a concretização dos objectivos 
prosseguidos de uma forma eficaz em termos de custos. Considera igualmente que a adopção 
de medidas a nível nacional poderá contribuir para melhores resultados. A Grande Comissão 
salienta que o prosseguimento dos trabalhos em torno da proposta de directiva deverá ter mais 
em conta os princípios nacionais e condições locais como o clima, a eficiência energética do 
conjunto de edifícios e o sistema de ordenamento do território nacional, a quantidade e 
localização das instalações, a estrutura dos mercados de energia, a escala do aquecimento 
urbano e a geração combinada de aquecimento e electricidade de uma forma eficiente. A 
comissão partilha o ponto de vista da Comissão do Comércio de que a inflexibilidade do 
método de regulação proposto, não tendo em conta as condições nacionais, poderá igualmente 
levar a uma evolução contrária aos objectivos da directiva. Uma coisa que poderá demonstrar 
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ser eficaz em termos de custos e útil num dado Estado-Membro poderá noutro dar origem a 
uma burocracia incómoda e afastar os recursos do desenvolvimento e da aplicação de métodos 
mais eficientes. Por conseguinte, esta comissão chama a atenção, designadamente, para que a 
aplicação da proposta da Comissão Europeia a um sistema nacional de aquecimento e 
arrefecimento significaria uma duplicação face ao eficiente sistema de ordenamento existente 
na Finlândia, o que tornaria difícil a realização dos objectivos de eficiência energética. Os 
requisitos rigorosos propostos no referido artigo e no anexo VIII para a construção de 
instalações de produção de electricidade com carga térmica superior a 20 MW poderiam 
tornar mais difícil do que antes alcançar uma nova capacidade de produção de energia no 
mercado.

Por último, a Grande Comissão regista, como observação geral e tal como as comissões do 
Comércio e do Ambiente, que diversos problemas essenciais associados à proposta de 
directiva, designadamente no que se refere à eficiência em termos de custos, não poderão ser 
debatidos no âmbito do procedimento previsto no Protocolo n.º 2 o qual, nos termos do 
Tratado, se limita à aplicação do princípio da subsidiariedade. Esta comissão irá emitir uma 
declaração separada sobre estas questões destinada ao Governo, de acordo com o 
procedimento nacional previsto no artigo 96.º da Constituição. Nessa declaração, a comissão 
analisará igualmente até que ponto os objectivos relativos ao ordenamento referidos na 
directiva (artigo 10.º e anexos VII e VIII) constituem um objectivo especial que exija uma 
base jurídica separada (TFUE artigo 192.º, n.º 2). A declaração a ser elaborada pela Grande 
Comissão ao abrigo do artigo 96.º da Constituição será enviada separadamente à Comissão 
Europeia.

Proposta de resolução

A Grande Comissão propõe ao Eduskunta a aprovação do parecer fundamentado que se segue 
na acepção do Protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade anexo ao Tratado da União Europeia:

O Eduskunta considera que o artigo 10.º da proposta de directiva relativa à eficiência 
energética (COM(2011) 370) da Comissão Europeia, na sua formulação actual, é contrário 
ao princípio da subsidiariedade pelos motivos referidos no relatório SuVM 1/2011 vp da 
Grande Comissão.

Helsínquia, 21 de Setembro de 2011
A comissão que adoptou a decisão sobre esta matéria era constituída do seguinte modo:

Presidente: Miapetra Kumpula-Natri/Partido Social Democrata
Vice-Presidente: Antti Kaikkonen/Partido do Centro
Vice-Presidente: Annika Lapintie/Aliança de Esquerda
Deputados: Sirkka-Liisa Anttila/Partido do Centro
Pietari Jääskeläinen/Verdadeiros Finlandeses (True Finns)
Riitta Myller/Partido Social Democrata
Mauri Pekkarinen/Partido do Centro
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Tuomo Puumala/Partido do Centro
Vesa-Matti Saarakkala/Verdadeiros Finlandeses (True Finns)
Anni Sinnemäki/Liga Verde
Astrid Thors/Partido da População Sueca

Lenita Toivakka/Partido Nacional de Coligação
Tytti Tuppurainen/Partido Social Democrata
Jan Vapaavuori/Partido Nacional de Coligação
Pia Viitanen/Partido Social Democrata
Peter Östman/Cristãos Democratas, Alternativo
Anne Holmlund/Partido Nacional de Coligação
Timo Kalli/Partido do Centro
Jari Leppä/Partido do Centro
Jaana Pelkonen/Partido Nacional de Coligação
Timo Soini/Verdadeiros Finlandeses (True Finns)
Hanna Tainio/Partido Social Democrata.


