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EVROPSKI PARLAMENT 2009–2014

Odbor za pravne zadeve

27. 9. 2011

OBVESTILO POSLANCEM
(72/2011)

Zadeva: Obrazloženo mnenje finskega parlamenta o predlogu direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o  energetski učinkovitosti ter razveljavitvi direktiv 
2004/8/ES in 2006/32/ES
(KOM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

V skladu s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
kateri koli nacionalni parlament v osmih tednih od datuma, ko mu je bil posredovan osnutek 
zakonodajnega akta, predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije pošlje 
obrazloženo mnenje, zakaj zadevni osnutek ni skladen z načelom subsidiarnosti.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za skladnost z načelom subsidiarnosti 
pristojen Odbor za pravne zadeve.

V prilogi vam v vednost pošiljamo obrazloženo mnenje finskega parlamenta o zgoraj 
navedenem predlogu.
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PRILOGA

POROČILO GLAVNEGA ODBORA 1/2011 vp

Obrazloženo mnenje finskega parlamenta o uporabi načela subsidiarnosti v direktivi o 
energetski učinkovitosti, poslano organom Evropske unije

UVOD 
Uvedba postopka

Dne 22. junija 2011 je Evropska komisija predstavila predlog direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 
2006/32/ES (KOM(2011) 370 konč.) ter ga 5. julija 2011 v skladu s Protokolom št. 2 o 
uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, priloženim Pogodbi o Evropski uniji in 
Pogodbi o delovanju Evropske unije, poslala finskemu parlamentu. Finski parlament lahko v 
roku, določenem s protokolom, predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije 
pošlje obrazloženo mnenje, v katerem navede, zakaj meni, da zadevni osnutek ni v skladu z 
načelom subsidiarnosti.

V skladu s členom 30(3) poslovnika finskega parlamenta dokumente, ki jih finskemu 
parlamentu posredujejo institucije Evropske unije in ki vsebujejo osnutek zakonodajnega akta, 
sprejme in evidentira glavni odbor, ki jih mora nato posredovati ustreznim posebnim odborom 
ter zakonodajni skupščini Ålandskih otokov, tako da ti odbori glavnemu odboru lahko 
sporočijo mnenje o osnutku zakonodajnega akta z vidika načela subsidiarnosti, kot je določeno 
v členu 5 Pogodbe o Evropski uniji (PEU). V skladu s členom 30(4) poslovnika lahko finski 
parlament na predlog glavnega odbora odloči, da se pošlje obrazloženo mnenje v skladu s 
členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti. Sklep finskega 
parlamenta in poročilo glavnega odbora se posredujeta institucijam Evropske unije.

Na zasedanju dne 8. julija 2011 je glavni odbor evidentiral prejem dokumenta glede 
subsidiarnosti, št. TS 15/2011 vp, in ga posredoval odboru za gospodarske zadeve in odboru 
za okolje. Dne 14. septembra 2011 je glavni odbor odločil, da je treba zadevo preučiti z vidika 
načela subsidiarnosti, kot je določeno v členu 5 PEU, in je pripravil poročilo za obravnavo v 
parlamentu glede skladnosti predloga z načelom subsidiarnosti. Obrazloženo mnenje je treba 
zadevnim organom predložiti do 30. septembra 2011.

Zakonodajna skupščina Ålandskih otokov je svoje mnenje glavnemu odboru poslala v 
sporočilu z dne 19. septembra 2011, v katerem je razložila svoje pripombe glede ustreznosti 
predloga direktive v zvezi s subsidiarnostjo. Utemeljitev zakonodajne skupščine Ålandskih 
otokov je predstavljena v nadaljevanju:

Upravna dodelitev
Dokument je pripravil postopkovni urad.
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Strokovnjaki
Pred odborom so nastopili naslednji strokovnjaki:
- Erkki Virtanen, stalni sekretar, in Heikki Väisänen, višji uradnik, ministrstvo za 

zaposlovanje in gospodarstvo,
- Hannele Pokka, stalni sekretar, in Teppo Lehtinen, višji svetovalec za gradnjo in 

načrtovanje, ministrstvo za okolje,
- Päivi Leino-Sandberg, višji svetovalec, zakonodajne zadeve, ministrstvo za pravosodje.

Reference

Dne 15. septembra 2011 je odbor za okolje, ob sklicevanju na obrazložitev iz mnenja YmVL 
3/2011 vp, predlagal, naj glavni odbor preuči predlog direktive glede subsidiarnosti, kot je 
predvideno v členu 5 PEU. Dne 20. septembra 2011 je odbor za gospodarske zadeve, ob 
sklicevanju na obrazložitev iz mnenja TaVL 8/2011 vp, predlagal, naj glavni odbor preuči 
predlog direktive glede subsidiarnosti.

VLADNO POROČILO
Predlog

Namen predloga direktive je pomoč Uniji pri doseganju cilja 20-odstotnega prihranka 
primarne energije do leta 2020. Predlog obsega tako posamezne ukrepe kot tudi obširne 
programe ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti v državah članicah.

Ključni ukrepi so obveznosti javnega sektorja, določene v členih 4 in 5 predloga direktive.
Vsako leto je treba obnoviti tri odstotke skupne tlorisne površine v lasti javnih organov.
Triodstotna stopnja je povezana s stavbami s skupno uporabno tlorisno površino večjo od 250 
m2, ki so v lasti javnih organov in ne izpolnjujejo nacionalnih minimalnih zahtev glede 
energetske učinkovitosti, ali je namenjena za take stavbe. Prav tako je vredno omeniti tudi 
sisteme obveznosti energetske učinkovitosti iz člena 6. Predlog direktive med drugim 
vključuje sistem za merjenje in poročanje za energetska podjetja. Predlog vključuje tudi 
določbe, povezane z načrtovanjem in rabo zemljišč.

V skladu s členom 10 predloga morajo države članice do 1. januarja 2014 pripraviti 
nacionalni načrt za ogrevanje in hlajenje za povečanje možnosti uporabe soproizvodnje z 
visokim izkoristkom ter učinkovitega daljinskega ogrevanja in hlajenja. Načrt mora obsegati 
opis potreb po ogrevanju in hlajenju ter napoved spreminjanja teh potreb v naslednjih 10 letih. 
Načrtu mora biti priložen zemljevid nacionalnega ozemlja s podatki o mestih, kjer obstaja 
potreba po ogrevanju in hlajenju (občine, gosto naseljena območja in industrijska območja), 
sedanji in načrtovani infrastrukturi za daljinsko ogrevanje in hlajenje ter morebitnih dobavnih  
točkah za ogrevanje in hlajenje (obrati za proizvodnjo električne energije, sežigalnice, 
obstoječi in načrtovani obrati za soproizvodnjo). Poleg tega mora načrt obsegati tudi ocene 
potreb po ogrevanju in hlajenju, ki bi jih bilo mogoče zadovoljiti s soproizvodnjo z visokim 
izkoristkom in drugimi napravami, ki proizvajajo odpadno toploto (generatorji na osnovi 
zgorevanja, sežigalnice in industrijski obrati, ki proizvajajo odpadno toploto), ki bi jo bilo v 
prihodnosti mogoče koristno porabiti. Države članice morajo z lastnim regulativnim okvirom 



PE472.359v01-00 4/8 CM\878376SL.doc

SL

zagotoviti tudi, da bodo ti načrti upoštevani v lokalnih in regionalnih razvojnih načrtih, 
vključno s prostorskim načrtovanjem.

Z namenom povečevanja soproizvodnje z visokim izkoristkom ter učinkovitega daljinskega 
ogrevanja in hlajenja so v členu 10 predloga določene zahteve, povezane z gradnjo novih 
obratov za proizvodnjo električne energije in z industrijskimi obrati, ki proizvajajo velike 
količine odpadne toplote. V skladu s členom 10(3) morajo vsi novi obrati za proizvodnjo 
električne energije, katerih vhodna toplotna moč presega 20 MW, zajeti vso odpadno toploto 
in biti postavljeni na lokacijah, kjer je odpadno toploto mogoče izkoristiti. V zahtevah je 
navedeno, da je odpadno toploto treba zajeti z napravo za soproizvodnjo z visokim 
izkoristkom. Zahteva, da se izkoristi odpadna toplota, je povezana tudi z novimi in znatno 
obnovljenimi industrijskimi obrati Z namenom izkoriščanja odpadne toplote iz industrijskih 
obratov je treba zgraditi cevovod za daljinsko ogrevanje in, kadar je to potrebno, omrežje za 
daljinsko ogrevanje. Zahteve po izkoriščanju odpadne toplote so povezane zlasti z obrati za 
proizvodnjo električne energije in industrijskimi obrati, ki se nahajajo na določeni razdalji od 
točk izkoriščanja toplote določene velikosti v določenem okrožju.

Iz člena 10(5) izhaja, da mora biti nacionalna zakonodaja na področju rabe zemljišč in 
načrtovanja združljiva z zahtevami, povezanimi z gradnjo novih obratov za proizvodnjo 
električne energije. Zakonodaja mora biti tudi skladna z nacionalnimi načrti ogrevanja in 
hlajenja. Kar zadeva načrtovanje, morajo države članice zagotoviti, da se novi obrati za 
soproizvodnjo in industrijski obrati, ki proizvajajo odpadno toploto, postavijo na mestih, kjer 
bo kar največ odpadne toplote, ki jo proizvedejo, mogoče zajeti in uporabiti za zadovoljevanje 
potreb, ter da se nova stanovanjska območja ali industrijski obrati, ki so porabniki te toplote, 
postavijo na mestih, kjer bo kar največji del njihovih toplotnih potreb mogoče zadovoljiti z 
razpoložljivo odpadno toploto. Pri njihovi postavitvi je treba paziti tudi na to, da jih je mogoče 
priključiti v lokalno omrežje daljinskega ogrevanja in hlajenja. Prilogi VII in VIII k predlogu, 
ki sta povezani s členom 10, natančno določata zahteve glede lokalnega načrtovanja.

Mnenje vlade

Vlada je navedla svoje mnenje o predlogu direktive v sporočilu U 25/2011 vp. Vlada je 
naklonjena cilju izboljšanja energetske učinkovitosti. Za dosego ciljev energetske 
učinkovitosti je treba sprejeti nadaljnje ukrepe. Pozitivna stran predloga je, da bodo države 
članice imele možnost, da same določijo svoje cilje energetske učinkovitosti do leta 2020. 
Vendar predlog obsega številne obvezne ukrepe, ki povzročajo upravne težave in so dragi 
glede na prihranek energije, za katerega si prizadevajo. Nekateri obvezni ukrepi vplivajo tudi 
na ukrepe stroškovne učinkovitosti, ki so že v uporabi na Finskem. Poleg tega so časovni 
razporedi za izvajanje ukrepov nerealistično strogi. Vlada poseben pomen pripisuje zadostni 
prilagodljivosti za države članice pri izbiri ukrepov. Glede na visoko stopnjo zadolženosti 
javnega sektorja po vsej Evropi bi direktiva morala poudariti ukrepe, pri katerih je mogoče 
zlahka izkazati stroškovno učinkovitost.

Vlada tudi meni, da predlog direktive v predstavljeni obliki ni združljiv z načelom 
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subsidiarnosti z ozirom na člen 10 in z njim povezani prilogi. Vlada meni, da je cilje direktive 
mogoče v zadostni meri doseči na ravni držav članic. Na primer, na ravni Unije bi bilo 
mogoče določiti splošnejšo zahtevo, da je treba pripraviti nacionalne predpise na področju 
načrtovanja in določanja pravil glede postavitve tako obratov, ki zahtevajo ogrevanje in 
hlajenje, kot tudi obratov za soproizvodnjo in industrijskih obratov. Na Finskem bi v skladu z 
Zakonom o rabi zemljišč in gradnji tak načrt odvisno od okoliščin zahteval načrt rabe 
zemljišč, urbanistični načrt ali lokalni podrobni načrt. Po mnenju vlade nalaganje obveznosti 
državam članicam, da organom Unije poročajo o lokacijah točk, ki zahtevajo ogrevanje in 
hlajenje, ali o lokacijah obratov za soproizvodnjo, na primer elektrarn in industrijskih obratov, 
za dosego ciljev direktive ni potrebno. Vlada ima tudi pomisleke glede priloge VII, ki se 
nanaša na člen 10, saj zelo natančno določa zahteve za načrtovanje.

Izjava zakonodajne skupščine Ålandskih otokov

V sporočilu z dne 19. septembra 2011 glavnemu odboru je odbor za avtonomijo zakonodajne 
skupščine Ålandskih otokov v imenu te skupščine predložil naslednjo izjavo:

„Odbor za avtonomijo podpira cilje varčevanja z energijo, ki jih je do leta 2020 določila EU. 
Obenem odbor meni, da predlog Komisije vsebuje določbe, ki so preveč natančne, da bi 
omogočale ustrezno stroškovno učinkovito doseganje ciljev učinkovitosti po vsej EU. Boljše 
rezultate bi dosegli z ukrepi, ki bi se uporabljali na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni. 
Poleg tega člen 10 direktive določa zahteve v zvezi z načrtovanjem. Po mnenju odbora 
določitev takih zahtev na ravni EU ni primerna zaradi velikih podnebnih razlik. Na tej ravni bi 
morali določiti zgolj splošne cilje zahtev po prihrankih.

To mnenje se posreduje glavnemu odboru finskega parlamenta z obvestilom, da se izjava 
zakonodajne skupščine Ålandskih otokov lahko skupaj z izjavo parlamenta pošlje organom 
Evropske unije.“

MNENJA ODBORA

Ocena skladnosti predloga direktive z načelom subsidiarnosti

Glavni odbor ugotavlja, da je načelo subsidiarnosti opredeljeno v členu 5(3) PEU. Določba se 
glasi: „[…] Unija deluje na področjih, ki niso v njeni izključni pristojnosti, le če in kolikor 
države članice ciljev predlaganih ukrepov ne morejo zadovoljivo doseči na nacionalni, 
regionalni ali lokalni ravni, temveč se zaradi obsega ali učinkov predlaganih ukrepov lažje 
dosežejo na ravni Unije.“ Člen 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in 
sorazmernosti določa, da lahko nacionalni parlament organom Unije predloži obrazloženo 
mnenje, v katerem navede, zakaj meni, da zadevni osnutek ni v skladu z načelom 
subsidiarnosti. Področje uporabe subsidiarnosti je posledično omejeno na pristojnost in 
zadeva primernejšo raven za odločanje. Iz zgoraj omenjenega izhaja, da se bo glavni odbor 
bolj kot na vsebino predloga osredotočil na vprašanje subsidiarnosti.

V zvezi s tem načelom glavni odbor ugotavlja, da je namen subsidiarnosti regulacija uporabe 
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pristojnosti Unije: pristojnosti, ki jo je Evropska unija prenesla v zvezi s ciljem, pri čemer 
mora biti sredstvo, s katerim je treba doseči ta cilj, prepuščeno prosti presoji držav članic. 
Unija mora ukrepati le, če je to potrebno in če s tem lahko spodbudi učinkovitejše doseganje 
cilja, kot to lahko storijo države članice ali regionalni ali lokalni organi.

Glavni odbor je seznanjen z ugotovitvijo odbora za gospodarske zadeve, da je bil v sklepih 
Evropskega sveta iz leta 2007 določen cilj 20-odstotnega prihranka primarne energije do leta 
2020, zato je na tej stopnji še prezgodaj, da bi Komisija trdila, da tega cilja ni mogoče doseči. 
Glavni odbor zato meni, da ni dokazov, da ciljev energetske učinkovitosti EU ni mogoče v 
zadostni meri doseči z nacionalnimi ukrepi in da so zato obvezni ukrepi iz predloga direktive 
nujni.

Glavni odbor velik pomen pripisuje cilju predloga, da se vzpostavijo trajnostne strukture za 
obvladanje podnebnih sprememb. Vendar se odbor strinja z mnenjem odbora za okolje, da je 
na voljo toliko ukrepov za dosego ciljev energetske učinkovitosti, da ni razloga za omejitev 
nekaterih ukrepov in določitev  obveznosti drugih na ravni EU. Tako kot vlada se tudi odbor v 
zvezi s tem sklicuje zlasti na člen 10 predloga direktive, ki je po mnenju odbora v nasprotju z 
načelom subsidiarnosti. Po mnenju odbora je na enaki osnovi mogoče izpodbijati člen 10 in z 
njim povezani prilogi VII in VIII.

Glavni odbor ugotavlja, da bi iz člena 10 v predlagani obliki izhajalo, da bi bilo lokacije točk 
s potrebami po ogrevanju in hlajenju ter soproizvodnjo, vključno z elektrarnami in 
industrijskimi obrati, treba predložiti v nacionalnem načrtu ogrevanja in hlajenja. Povezani 
prilogi določata tudi podrobne zahteve v zvezi z lokalnim načrtovanjem. Glavni odbor meni, 
da načrtovani ukrepi na ravni Skupnosti nimajo prednosti pri doseganju ciljev direktive v 
primerjavi z ukrepi na ravni držav članic ali lokalni ravni.

Glavni odbor meni, da člen 10 in njegove priloge ne vsebujejo takih čezmejnih elementov, da 
jih lokalne ali regionalne oblasti držav članic ne bi mogle zadovoljivo in učinkovito urediti na 
ravni držav članic. Odbor meni, da je načrt za različne dejavnosti, vključno z lokacijami točk 
s potrebami po ogrevanju in hlajenju ter kombiniranih točk, na primer elektrarn in 
industrijskih obratov, po naravi primerneje pripraviti na lokalni in regionalni ravni. Tako kot 
odbor za okolje tudi glavni odbor meni, da urejanje teh vprašanj na ravni EU ni niti 
učinkovito niti smiselno. Glavni odbor ugotavlja, da je vpliv na druga področja dejavnosti in 
interakcijo z njimi bolje upravljati na lokalni in regionalni ravni ter da so spremenljivke, kot 
so na primer poselitev in obrati za soproizvodnjo, lokalne ali regionalne narave in obsega ter 
jih zato bolje razumejo na lokalni ravni.

Glavni odbor ugotavlja, da je treba opraviti dodatno delo glede predloga direktive, tako da bo 
mogoče cilje energetske učinkovitosti in obveznosti načrtovanja, ki jih vsebuje, uresničiti na 
najučinkovitejši in najbolj prilagodljiv način. Tak pristop bi bil skladen tudi z načelom 
sorazmernosti, predvidenim v členu 5(4) PEU, v skladu s katerim vsebina in oblika ukrepov 
Unije ne sme presegati potrebnega za dosego ciljev pogodb.
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Glavni odbor opozarja, da Unija še ni izvajala pristojnosti, ki ji jih Pogodbi podeljujeta v 
zvezi z načrtovanjem, kakor je določeno v členu 10 predloga direktive. Treba je razmisliti o 
vprašanju, ali obstaja volja, da se pooblastila v zvezi z načrtovanjem na splošno izvajajo na 
ravni Unije in kako bi bilo treba preoblikovati člen 10, da bi direktiva omogočala uporabo 
nacionalnih ukrepov za dosego ciljev energetske učinkovitosti, ki so učinkovitejši od trenutno 
predlaganih ukrepov na ravni Unije. Načelo subsidiarnosti po mnenju odbora ne bi 
predstavljalo ovire za sprejetje splošnejše zahteve na ravni Unije glede nacionalnih načrtov, ki 
določajo lokacije točk, ki zahtevajo ogrevanje in hlajenje, ter obratov za soproizvodnjo. Na 
Finskem bi bil tak načrt  v skladu z zakonom o rabi zemljišč in gradnji odvisno od okoliščin 
opredeljen kot načrt rabe zemljišč, urbanistični načrt ali lokalni podrobni prostorski načrt.

Glavni odbor se strinja z ocenami odbora za okolje in odbora za gospodarske zadeve, da 
številni obvezni načini, opredeljeni v predlogu direktive, vsaj na Finskem ne bi spodbujali 
stroškovno učinkovitega doseganja ciljev. Odbor meni, da je z ukrepi, sprejetimi na nacionalni 
ravni, mogoče doseči boljše rezultate. Glavni odbor poudarja, da je pri nadaljnjem delu glede 
predloga direktive treba bolj upoštevati nacionalna načela in lokalne pogoje, na primer 
podnebje, energetsko učinkovitost obstoječih stavb in nacionalni sistem načrtovanja rabe 
zemljišč, število in lokacijo prebivališč, strukturo energetskih trgov, obseg daljinskega 
ogrevanja in učinkovito soproizvodnjo toplote in električne energije. Odbor se strinja z 
mnenjem odbora za gospodarske zadeve, da neprilagodljivost predlagane metode regulacije, ki 
ne upošteva nacionalnih pogojev, lahko povzroči tudi razvoj, nasproten ciljem direktive. 
Nekaj, kar se v eni državi članici lahko izkaže kot stroškovno učinkovito in pomembno, lahko 
v drugi državi članici sproži nepotrebno birokracijo in sredstva oddalji od razvoja in uporabe 
učinkovitejših metod. Zato odbor med drugim opozarja na dejstvo, da bi izvajanje predloga 
Komisije za nacionalni sistem ogrevanja in hlajenja pomenilo podvajanje učinkovitega 
sistema načrtovanja, ki se uporablja na Finskem, kar bi otežilo doseganje ciljev energetske 
učinkovitosti. Stroge zahteve, predlagane v členu in prilogi VIII glede gradnje elektrarn, 
katerih vhodna toplotna moč presega 20 MW, lahko novim zmogljivostim za proizvodnjo 
energije otežijo dostop do trga.

In končno, glavni odbor tako kot odbor za gospodarske zadeve in odbor za okolje na splošno 
ugotavlja, da številnih bistvenih težav, povezanih s predlogom direktive, zlasti kar zadeva 
stroškovno učinkovitost, ni mogoče obravnavati v okviru postopka, predvidenega v Protokolu 
št. 2, ki je v skladu s pogodbo omejen na uporabo načela subsidiarnosti. Odbor bo vladi izjavo 
o teh zadevah ločeno izdal v skladu z nacionalnim postopkom, predvidenim v razdelku 96 
ustave. V tej izjavi bo odbor obravnaval tudi, ali cilji,  določeni v direktivi in povezani z 
načrtovanjem (člen 10 ter prilogi VII in VIII), predstavljajo poseben cilj, ki bi zahteval 
posebno pravno podlago (člen 192(2) PDEU). Izjava, ki jo je glavni odbor pripravil v skladu z 
razdelkom 96 ustave, bo Komisiji posredovana ločeno.

Predlog resolucije
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Glavni odbor predlaga, da finski parlament potrdi naslednje obrazloženo mnenje v smislu 
Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, priloženega k Pogodbi o Evropski 
uniji:

Finski parlament  na podlagi dejstev, predstavljenih v poročilu glavnega odbora 
SuVM 1/2011 vp, meni, da je člen 10 predloga Evropske komisije za direktivo o energetski 
učinkovitosti (KOM(2011) 370) v predlagani obliki v nasprotju z načelom subsidiarnosti.

Helsinki,21. september 2011Odbor, ki je v zvezi s tem sprejel odločitev, je bil sestavljen kot 
sledi:

Predsedujoči: Miapetra Kumpula-Natri/Socialdemokratska stranka
Podpredsednik: Antti Kaikkonen/Sredinska stranka 
Podpredsednica: Annika Lapintie/Levo zavezništvo 
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Vesa-Matti Saarakkala/Pravi Finci 
Anni Sinnemäki/Zelena liga 
Astrid Thors/Švedska ljudska stranka
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