
CM\878756BG.doc PE473.705v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по правни въпроси

30.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(73/2011)

Относно: Мотивирано становище от Риксдага на Кралство Швеция относно
Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 
енергийната ефективност и за отмяна на Директива 2004/8/ЕО и Директива 
2006/32/ЕО
(COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище от Риксдага на Кралство Швеция по 
горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Мотивирано становище от Риксдага на Кралство Швеция

Предложението на Комисията за директива относно енергийната ефективност 
(COM(2011) 370) има важна цел, а именно да гарантира постигането на целта на ЕС за 
спестяване на 20 % първична енергия до 2020 г. От гледна точка на Швеция мерките за 
насърчаване на ефективното използване на енергията са и начин за постигане на 
общите цели на енергийната политика, например намаляване на емисиите на парникови 
газове, по-голяма сигурност на доставките и по-голяма конкурентоспособност. 
Предложението за директива е широкообхватно и включва различни важни мерки. Тъй 
като според прогнозите на Комисията съществува риск гореспоменатите цели да не 
бъдат постигнати, Риксдагът по принцип не е против решението на Комисията да 
предложи нови и по-широкообхватни мерки.
Въпреки това редица мерки, включени в предложението за директива, не съответстват 
на принципа на субсидиарност, което не допринася за успеха на действията за 
подобряване на енергийната ефективност. Според Рискдага не би било приемливо да се 
приеме подробен административен контрол на равнище ЕС, който не допуска 
специално пригодени към местните и регионалните условия решения в интерес на 
ефективно от гледна точка на разходите постигане на целите. Също така е неприемливо 
предложението за директива, което като цяло се счита за съобразено с принципа на 
субсидиарност, да съдържа раздели, в които този принцип не е спазен в достатъчна 
степен. Това се отнася например за изискването за хармонизиране и определяне на 
процент за реновиране на сгради, които са публична собственост, и за изискването 
националните планове относно отоплението и охлаждането да се използват като рамка
за устройственото планиране.
Като цяло, в контекста на разглеждането на прилагането на принципа на субсидиарност 
в това предложение, описано в Доклад 2011/12:NU8 на комисията по промишленост и 
търговия, Риксдагът не счита, че предложението за директива съответства на принципа 
на субсидиарност.


