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În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, 
președintelui Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună 
motivele pentru care consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul 
subsidiarității.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului, Comisia pentru afaceri 
juridice este responsabilă cu privire la respectarea principiului subsidiarității.

Vă transmitem în anexă  un aviz motivat din partea Parlamentului Republicii Finlanda 
referitor la propunerea menționată mai sus.



PE472.359v01-00 2/8 CM\878376RO.doc

RO

ANEXA

RAPORTUL COMISIEI EXTINSE 1/2011

Aviz motivat al Parlamentului Republicii Finlanda către instituțiile UE referitor la 
aplicarea principiului subsidiarității în propunerea de directivă privind eficiența 
energetică

INTRODUCERE
Inițierea procedurii

Comisia Europeană a adoptat, la 22 iunie 2011, propunerea de directivă a Parlamentului și a 
Consiliului European privind eficiența energetică și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 
2006/32/CE (COM (2011) 370 final), pe care a transmis-o, la 5 iulie 2011, Parlamentului
Republicii Finlanda, în conformitate cu Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor 
subsidiarității și proporționalității din Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. Parlamentul finlandez poate transmite, în termenul specificat 
în Protocolul nr. 2, un aviz motivat președintelui Parlamentului European și președinților 
Consiliului și Comisiei cu privire la motivele pentru care consideră că propunerea respectivă 
nu este în conformitate cu principiul subsidiarității.

Conform articolului 30 alineatul (3) din Regulamentul de procedură al Parlamentului finlandez, 
documentele transmise aceluiași Parlament de către instituțiile EU, care conțin un proiect de act 
legislativ  trebuie înregistrate ca primite de către Comisia extinsă. Comisia extinsă trimite aceste 
documente comisiilor de specialitate competente și Parlamentului din Åland pentru a le permite 
să prezinte Comisiei extinse un aviz cu privire la modul în care proiectul de act legislativ
abordează principiul subsidiarității definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană 
(TUE). Conform articolului 30 alineatul 4 din Regulamentul său de procedură, Parlamentul 
finlandez poate, pe baza unei propuneri făcute de către Comisia extinsă, să decidă elaborarea 
unui aviz motivat în temeiul articolului 6 din Protocolul nr. 2 privind principiile subsidiarității și 
proporționalității. Decizia Parlamentului finlandez și raportul Comisiei extinse sunt transmise, 
pentru informare, instituțiilor Uniunii Europene. 

Comisia extinsă a luat act, în cadrul reuniunii sale din 8 iulie 2011, de acest document referitor 
la principiul subsidiarității înregistrat cu numărul TS 15/2011 și de faptul că acesta a fost 
transmis Comisiei economice și Comisiei pentru mediu. Comisia extinsă a decis, la data de 
14 septembrie 2011, să analizeze acest caz din punctul de vedere al respectării principiului
subsidiarității, așa cum este definit la articolul 5 din TUE, și a redactat un raport  adresat 
Parlamentului finlandez cu privire la compatibilitatea acestei propuneri cu principiul
subsidiarității/. Avizul motivat trebuie înaintat instituțiilor vizate până la data de 
30 septembrie 2011.

Parlamentul din Åland și-a expus, într-un document din 19 septembrie 2011, transmis Comisiei 
extinse, observațiile sale referitoare la conformitatea propunerii de directivă cu principiul 
subsidiarității. Expunerea de motive a Parlamentului din Åland este prezentată mai jos.

Alocarea administrativă
Documentul a fost pregătit în cadrul serviciilor Comisiei.
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Experți
Comisia a audiat următorii experți:

- Erkki Virtanen, secretar permanent, și Heikki Väisänen, inspector general, , Ministerul 
Muncii și Economiei
- Hannele Pokka, secretar permanent, și Teppo Lehtinen, consilier în domeniul 
construcțiilor, , Ministerul Mediului
- Päivi Leino-Sandberg, consilier legislativ pentru afaceri juridice, , Ministerul Justiției.

Documente de referință
Comisia pentru mediu a sugerat, la data de 15 septembrie 2011, făcând referire la expunerea de 
motive prezentată în avizul său YmVL 3/2011 vp, ca propunerea de directivă să fie analizată de 
către Comisia extinsă, cu privire la principiul subsidiarității definit la articolul 5 din TUE . 
Comisia economică a propus, la data de 20 septembrie 2011, făcând referire la expunerea de 
motive prezentată în avizul său TaVL 8/2011 vp, ca propunerea de directivă să fie analizată de 
către Comisia extinsă cu privire la principiul subsidiarității definit la articolul 5 din TUE .

PROCEDURA GUVERNULUI
Propunere

Scopul propunerii de directivă este acela de a contribui la realizarea obiectivului UE de 
reducere a consumului său de energie primară cu 20 % până în anul 2020. Propunerea de 
directivă conține atât măsuri individuale, cât și programe de acțiune pe scară largă care vizează 
îmbunătățirea eficienței energetice a statelor membre.

Setul de obligații pentru sectorul public, prezentat la articolele 4 și 5 ale directivei, este esențial. 
În clădirile deținute de sectorul public, 3 % din suprafață trebuie renovată în fiecare an. Această 
obligație de a renova se aplică clădirilor publice, cu o suprafață utilă totală mai mare de 250 m2, 
care nu îndeplinesc cerințele minime naționale de eficiență energetică. De remarcat este și 
sistemul de obligații privind eficiența energetică pentru distribuitorii de energie prezentat la 
articolul 6. Propunerea de directivă include, printre altele, un sistem cuprinzător de măsurare și 
raportare destinat societăților energetice. În plus, propunerea de directivă conține reglementări 
care afectează planificarea urbană și regională și utilizarea terenurilor.

În conformitate cu articolul 10 din propunerea de directivă, statele membre trebuie să elaboreze, 
până la data de 1 ianuarie 2014, un plan național de încălzire și răcire pentru a spori cogenerarea 
de electricitate și energie termică cu randament ridicat și pentru a îmbunătăți sistemul de 
încălzire și răcire centralizat cu randament ridicat. Planurile trebuie să conțină o prezentare a 
cererii de încălzire și răcire și o previziune a modului în care cererea se va modifica în următorii 
10 ani. O hartă a statului membru va fi atașată la plan. Harta va conține informații privind 
zonele care necesită în prezent un sistem de încălzire și răcire (municipalități, zone urbane și 
industriale), privind infrastructurile de încălzire și răcire centralizate existente și planificate și 
eventualele puncte de aprovizionare de încălzire și răcire (centrale electrice, incineratoare 
pentru deșeuri, facilitățile de cogenerare existente sau planificate). În plus, planul trebuie să 
conțină estimări privind cererea de încălzire și răcire produse prin cogenerare cu randament 
ridicat, precum și estimări privind astfel de puncte generatoare de căldură reziduală (centralele 
electrice pe bază de condens, incineratoare de deșeuri și instalații industriale care produc 
căldura reziduală), de unde căldura ar putea fi reutilizată în viitor. Statele membre trebuie de
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asemenea să se asigure, pe baza cadrelor lor legislative, că aceste planuri sunt luate în 
considerare în planurile regionale de dezvoltare, inclusiv planificarea urbană și regională.

Articolul 10 din proiect stabilește cerințele legate de construirea de noi centrale electrice pentru 
sporirea cogenerării cu randament ridicat și pentru îmbunătățirea sistemelor centralizate de 
încălzire și răcire cu randament ridicat, și cerințele legate de localizarea acestora și a 
instalațiilor industriale care generează cantități semnificative de căldură reziduală. În 
conformitate cu articolul 10 alineatul (3), toate centralele noi de generare de energie electrică cu 
o putere termică nominală de peste 20 MW trebuie să fie echipate cu sistem de captare a 
căldurii reziduale și trebuie amplasate astfel încât căldura reziduală să poată fi utilizată. 
Cogenerarea cu randament ridicat este o cerință stabilită pentru captarea de căldură reziduală. 
Cerința de captare a căldurii reziduale se aplică și pentru instalațiile industriale noi și cele 
renovate în mare parte. Pentru a putea utiliza căldura reziduală din instalațiile industriale trebuie 
să se construiască o linie de transfer pentru termoficare și, dacă este nevoie, o rețea de 
termoficare. Cerințele de utilizare a căldurii reziduale se aplică în principal facilităților de 
generare a electricității și instalațiilor industriale care sunt amplasate la o anumită distanță de 
punctele de utilizare a căldurii de anumită mărime și intr-o anumită zonă.

La articolul 10 alineatul (5) din propunerea de directivă se prevede necesitatea adaptării 
reglementărilor naționale referitoare la utilizarea terenurilor și la planificarea urbană și regională 
la cerințele referitoare la construirea de noi centrale electrice. Reglementările trebuie să fie, de 
asemenea, în conformitate cu planurile naționale de încălzire și răcire. În planificarea urbană și 
regională statele membre trebuie să asigure amplasarea noilor facilități de cogenerare sau a 
celor care produc căldură reziduală astfel încât căldura generată să poată fi captată pentru a 
acoperi cererea. De asemenea, trebuie să asigure amplasarea noilor zone rezidențiale sau a 
zonelor industriale consumatoare de energie termică în zone în care nevoia de energie termică 
poate fi, pe cât posibil, acoperită cu căldura reziduală disponibilă. Aceste facilități și zone 
trebuie amplasate astfel încât să poată fi conectate la rețeaua locală de încălzire sau răcire 
centralizată. Anexele VII și VIII din propunerea de directivă referitoare la articolul 10  conțin 
cerințe foarte detaliate referitoare la planificarea urbană și regională.

Poziția Guvernului

Guvernul și-a exprimat punctul de vedere referitor la propunerea de directivă în documentul U 
25/2011. Guvernul salută obiectivul de îmbunătățire a eficienței energetice. Pentru a îndeplini 
obiectivele de eficiență energetică sunt necesare măsuri suplimentare. Aspectul pozitiv în 
propunerea de directivă este faptul că statele membre își pot stabili singure obiectivele de 
eficiență energetică pentru anul 2020. Totuși, propunerea de directivă conține multe măsuri 
obligatorii, care ridică o serie de probleme administrative sau care implică costuri prea mari în 
raport cu economiile de energie obținute astfel. De asemenea, unele măsuri obligatorii se 
suprapun cu acțiuni rentabile, deja implementate în Finlanda . De asemenea, termenele limită 
de punere în aplicare a măsurilor sunt de multe ori nerealiste și prea stricte. Guvernul consideră 
că este important ca statelor membre să li se garanteze o flexibilitate suficientă în alegerea 
măsurilor. Având în vedere faptul că sectorul public din Europa are multe datorii, directiva ar 
trebui să acorde prioritate măsurilor care sunt  în mod evident rentabile.

De asemenea, Guvernul constată că propunerea de directivă în forma sa actuală este 
incompatibilă cu principiul subsidiarității, referindu-se la articolul 10 din proiect, precum și la 
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anexele aferente. Guvernul consideră că obiectivele directivei pot fi îndeplinite în mod adecvat 
la nivel național. La nivelul UE s-ar putea, de exemplu, stabili o cerință mai generală care să 
stipuleze reglementarea la nivel național a planurilor care vor prezenta locațiile punctelor care 
necesită sisteme de încălzire și răcire și locațiile centralelor de cogenerare și a instalațiilor 
industriale. Un astfel de plan ar fi în Finlanda, în funcție de situație, planul regional, general sau 
de zonare, în conformitate cu legea privind utilizarea terenurilor și construcțiile. Punctul de 
vedere al Guvernului este că, pentru a atinge obiectivele directivei, nu este necesar să se prevadă 
ca statele membre să prezinte instituțiilor europene, printre altele, locațiile punctelor care 
necesită sisteme de încălzire și răcire și nici locațiile centralelor de cogenerare, cum ar fi 
centralele electrice sau instalațiile industriale. Guvernul are rezerve, de asemenea, referitoare la 
Anexa VII la articol, pentru că cerințele prezentate aici, referitoare la planificarea regională și 
urbană, sunt foarte detaliate.

Documentul Parlamentului din Åland
În documentul transmis Comisiei extinse la data de 19 septembrie 2011, comisia competentă 
din cadrul Parlamentului din Åland prezintă poziția acestuia:

„Comisia pentru autonomie sprijină obiectivele UE de economisire a energiei până în 
anul 2020. În același timp, comisia consideră că propunerea de directivă conține dispoziții prea 
detaliate, pentru ca obiectivele de eficiență să poată fi atinse într-o manieră efectivă și rentabilă 
pe toată suprafața UE. Rezultate mai bune ar putea fi obținute prin reglementări aplicabile la 
nivel național, regional și local. În plus, articolul 10 din propunerea de directivă prevede cerințe 
referitoare la planificarea urbană și regională. Comisia consideră că aplicarea unor astfel de 
cerințe la nivelul UE nu este funcțională datorită marilor diferențe climatice. La acest nivel, ar 
trebui să fie acceptate doar obiective generale privind cerințele de economisire.

Această poziție este transmisă Comisiei extinse a Parlamentului finlandez, astfel încât punctul 
de vedere al Parlamentului din Åland să poată fi transmis, împreună cu punctul de vedere al 
Parlamentului finlandez, instituțiilor Uniunii Europene.”

POZIȚIA COMISIEI

Evaluarea conformității propunerii de directivă cu principiul subsidiarității

Comisia extinsă constată că principul subsidiarității este definit în TUE la articolul 5, alineatul 
(3). În conformitate cu acesta, „Uniunea intervine numai dacă și în măsura în care obiectivele 
acțiunii preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel 
central, nici la nivel regional si local, dar datorită dimensiunilor si efectelor acțiunii preconizate, 
pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii”. Protocolul nr. 2, articolul 6, referitor la aplicarea 
principiilor subsidiarității și proporționalității, prevede ca Parlamentul național să prezinte un 
aviz motivat instituțiilor UE, precizând motivele pentru care consideră că propunerea în cauză 
nu respectă principiul subsidiarității. Domeniul de aplicare a principiului este limitat astfel la 
problema competenței referitoare la nivelul decizional cel mai potrivit. În raportul său, Comisia 
extinsă nu va adopta, prin urmare, o poziție mai detaliată cu privire la propunerea de directivă 
decât în ceea ce privește principiul subsidiarității.

Referitor la principiul subsidiarității, Comisia extinsă constată că scopul principiului este acela 
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de a reglementa exercitarea competențelor Uniunii. În cazul în care Uniunea Europeană a 
stabilit un obiectiv în conformitate cu competențele sale, metodele de atingere a obiectivului ar 
trebui să fie, în primul rând, lăsate la latitudinea statelor membre. Uniunea va interveni numai 
în cazul în care este necesar și, dacă prin implicarea sa, poate asigura atingerea obiectivului într-
un mod mai eficient decât prin acțiunea autorităților naționale, regionale sau locale.
Comisia extinsă constată că obiectivul de economisire a 20 % din consumul de energii primare 
până în anul 2020 a fost stabilit în 2007 în concluziile Consiliului European, astfel că este prea 
devreme pentru Comisia Europeană  să declare că acest obiectiv nu este realizabil. Comisia 
extinsă consideră, prin urmare, că nu a fost dovedit faptul că obiectivele UE privind eficiența 
energetică nu pot fi realizate în mod adecvat la nivel național și nici faptul că ar fi necesare 
dispoziții obligatorii după cum menționează propunerea de directivă. 

Comisia extinsă consideră important obiectivul propunerii de directivă de realizare de structuri 
durabile în scopul atenuării schimbărilor climatice. Comisia consideră, cu toate acestea, la fel ca 
și Comisia pentru mediu, că obiectivele de eficiență energetică pot fi atinse prin aplicarea unor 
măsuri multiple și că, astfel, nu există niciun motiv pentru care să se limiteze măsurile viitoare 
și să se impună adoptarea obligatorie a anumitor măsuri la nivelul UE. În acest sens, Comisia 
face referire, ca și Guvernul, în special la articolul 10 din propunerea de directivă, pe care 
comisia îl consideră contrar principiului subsidiarității. Punctul de vedere al Comisiei este, de 
asemenea, că anexa VII și anexa VIII, care sunt strâns legate de articolul 10, pot fi contestate 
folosind același argument.

Comisia extinsă constată că articolul 10, în forma propusă, ar însemna că în planul național de 
încălzire și răcire ar trebui să se indice locațiile punctelor care necesită sisteme de încălzire și 
răcire și locațiile centralelor de cogenerare, cum ar fi centralele electrice și instalațiile 
industriale. Anexele referitoare la articolul 10 conțin cerințe detaliate privind planificarea 
urbană și regională. Comisia consideră că astfel de măsuri propuse la nivelul UE nu sunt 
pozitive pentru atingerea obiectivelor din această directivă, în comparație cu acțiunile 
întreprinse la nivel național sau local.

Comisia extinsă consideră că articolul 10 și anexele sale nu includ aspecte transfrontaliere, care 
să nu poată fi reglementate corespunzător și eficient de către autoritățile locale la nivel național. 
Comisia constată că diferitele acțiuni, cum ar fi procesul de localizare a zonelor care necesită 
sisteme de încălzire și răcire și planificarea amplasării centralelor de cogenerare, cum ar fi 
centralele electrice și instalațiile industriale, pot fi realizate, prin natura lor,, cu un grad mai 
ridicat de adecvare, la nivel local și regional. Comisia consideră, ca și Comisia pentru mediu, că 
reglementarea la nivelul UE nu este eficientă sau oportună din acest punct de vedere. Comisia 
observă că impactul și legăturile cu alte acțiuni sunt mai ușor de gestionat la nivel local și 
regional, și că variabilele esențiale, cum ar fi măsurile urbane și instalațiile de cogenerare, sunt, 
prin natura și domeniul lor de aplicare, locale sau regionale și sunt cunoscute mai bine pe plan 
local.

Comisia extinsă observă că respectivul conținut al propunerii de directivă trebuie dezvoltat 
astfel încât obiectivele referitoare la eficiența energetică și la planificare să poată fi realizate cât 
mai eficient și mai flexibil. O astfel de abordare ar fi în concordanță cu principiul 
proporționalității definit în TUE, la articolul 5 alineatul (4), care menționează că forma și 
conținutul acțiunilor Uniunii nu pot să depășească nivelul necesar pentru realizarea obiectivelor 
tratatelor.
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Comisia extinsă reamintește că UE nu și-a exercitat, încă, competența stabilită în tratate, în ceea 
ce privește măsurile de planificare urbană și regională menționate la articolul 10 din propunerea
de directivă. În legătură cu aceste acțiuni trebuie să se ia în considerare dacă se dorește
utilizarea competenței referitoare la planificarea urbană și regională în general la nivelul UE și 
modul în care articolul 10 ar trebui reformulat astfel încât directiva să permită punerea în 
aplicare a unor astfel de metode la nivel național, ale căror obiective privind eficiența energetică 
sunt îndeplinite acum mai eficient decât în cazul propus la nivelul UE. Principiul subsidiarității 
nu ar împiedica, de exemplu, stabilirea la nivelul UE a unei cerințe generale privind planurile 
naționale care să prezinte locațiile zonelor care necesită sisteme de încălzire și răcire, precum și 
locațiile facilităților de cogenerare. Un astfel de plan ar fi în Finlanda, în funcție de situație, un 
plan de utilizare a terenurilor, general sau local, în conformitate cu legea privind utilizarea 
terenurilor și construcțiile.

Comisia extinsă consideră, la fel ca și Comisia pentru mediu și Comisia economică, că 
majoritatea măsurilor obligatorii prezentate în propunerea de directivă nu vor contribui, cel 
puțin în Finlanda, într-o manieră rentabilă, la realizarea obiectivului propus. Comisia consideră
că, prin aplicarea acțiunilor decise la nivel național, se poate ajunge la rezultate mai bune. 
Comisia extinsă subliniază faptul că, în procesul viitor de pregătire a propunerii de directivă, 
trebuie să se țină seama în mai mare măsură de abordările naționale și de circumstanțele locale, 
cum ar fi, printre altele, condițiile climatice, eficiența energetică a clădirilor existente și sistemul 
național de planificare a utilizării terenurilor, numărul și localizarea locuințelor, structura pieței 
de energie, utilizarea extensivă a sistemului de termoficare și cogenerarea eficientă de 
electricitate. Comisia consideră, la fel ca și Comisia economică, că reglementarea propusă este 
relativ inflexibilă, pentru că nu ia în considerare circumstanțele naționale, și că poate conduce la 
o dezvoltare care este în contradicție cu obiectivele propuse. Ceea ce într-un stat membru poate 
fi rentabil și profitabil, poate crea într-un alt stat membru o povară administrativă inutilă și 
poate conduce la utilizarea de resurse care ar putea fi folosite în dezvoltarea și aplicarea unor 
metode mai eficiente. În acest sens, Comisia atrage atenția, printre altele, asupra faptului că, 
dacă propunerea referitoare la sistemul de încălzire și răcire se va pune în aplicare în Finlanda, 
acest lucru ar însemna crearea unui nou sistem de planificare, care ar funcționa în paralel cu 
sistemul de planificare deja existent și eficient, ceea ce ar putea îngreuna realizarea obiectivelor 
legate de eficiența energetică. Strictele condiții propuse în articol și în anexa VIII privind 
construirea de centrale electrice cu o putere termică de peste 20 MW ar putea complica 
pătrunderea pe piață a unor capacități noi de generare de energie.

În cele din urmă, Comisia extinsă este de acord cu punctele de vedere ale Comisiei economice 
și ale Comisiei pentru mediu și constată că propunerea de directivă conține mai multe probleme 
de substanță, în special în ceea ce privește rentabilitatea, care nu pot fi tratate în cadrul 
procedurii menționate în Protocolul nr. 2, care, conform Tratatului, este limitată la aspectul 
respectării principiului subsidiarității. Comisia va transmite Guvernului poziția sa referitoare la 
aceste aspecte, în conformitate cu procedura națională reglementată la paragraful 96 din 
Constituție. În acest document, Comisia va dezbate în ce măsură obiectivele de planificare din 
directivă (articolul 10 și Anexele VII și VIII) formează un obiectiv separat care necesită un 
temei juridic separat [articolul 192 alineatul (2) din TFUE]. Această poziție a Comisiei, în 
conformitate cu alineatul 96 din Constituție, va fi comunicată Comisiei Europene separat.
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Propunere de rezoluție
Comisia extinsă propune ca Parlamentul finlandez să aprobe următorul aviz motivat în 
conformitate cu protocolul privind principiile subsidiarității și proporționalității din Tratatul 
privind Uniunea Europeană:

Parlamentul finlandez consideră că, având în vedere motivele prevăzute în raportul Comisiei 
extinse, SuVM 1/2011, articolul 10 din propunerea de directivă a Comisiei Europene privind 
eficiența energetică (COM (2011) 370) este, în forma propusă, contrar principiului 
subsidiarității.
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Au luat parte la lucrările referitoare la subiect:

președinte Miapetra Kumpula-Natri/Partidul Social Democrat
vicepreședinte Antti Kaikkonen/Partidul de Centru
vicepreședinte Annika Lapintie/Coaliția de Stânga
membru Sirkka-Liisa Anttila/Partidul de Centru
Pietari Jääskeläinen/Adevărații Finlandezi
Riitta Myller/Partidul Social Democrat
Mauri Pekkarinen/Partidul de Centru
Tuomo Puumala/Partidul de Centru
Vesa-Matti Saarakkala/Adevărații finlandezi
Anni Sinnemäki/Partidul Verde
Astrid Thors/Partidul suedezilor din Finlanda

Lenita Toivakka/Partidul Național de Coaliție
Tytti Tuppurainen/Partidul Social Democrat
Jan Vapaavuori/Partidul Național de Coaliție
Pia Viitanen/Partidul Social Democrat
Peter Östman/Partidul Creștin Democrat, membru supleant
Anne Holmlund/Partidul Național de Coaliție
Timo Kalli/Partidul de Centru
Jari Leppä/Partidul de Centru
Jan Vapaavuori/Partidul Național de Coaliție
Timo Soini/Adevărații finlandezi
Hanna Tainio/Partidul Social Democrat


