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I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan ethvert nationalt parlament senest otte uger efter 
fremsendelsen af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor det 
mener, at det pågældende udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.

Vedlagt fremsendes en begrundet udtalelse fra Kongeriget Sveriges Riksdag om det 
ovennævnte forslag til orientering.
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Begrundet udtalelse fra Sveriges Riksdag

Kommissionens forslag til direktiv om energieffektivitet (KOM(2011)0370) tjener et 
påtrængende formål, nemlig at sikre, at EU's målsætning om en energibesparelse på 20 % 
inden 2020 nås. Fra en svensk synsvinkel er foranstaltninger til effektiv energianvendelse 
også et vigtigt middel til at nå overordnede målsætninger inden for energipolitikken, såsom 
reducerede emission af drivhusgasser, forøget forsyningssikkerhed og styrket 
konkurrenceevne. Direktivudkastet er meget bredt og indeholder flere vidtrækkende forslag til 
foranstaltninger. Da der ifølge Kommissionens prognoser er risiko for, at ovennævnte mål 
ikke bliver nået, har Riksdagen grundlæggende en god forståelse for, at Kommissionen 
foreslår nye og mere indgribende foranstaltninger.
Det er imidlertid ikke til gavn for et vellykket arbejde for forøget energieffektivitet, at flere af 
de foranstaltninger, som foreslås i direktivudkastet, ikke er forenelige med nærhedsprincippet. 
En detaljeret administrativ styring fra EU-niveau, som ikke tillader løsninger, der er tilpasset 
lokale og regionale forhold til gavn for en omkostningseffektiv opfyldelse af målene, bør 
ifølge Riksdagens opfattelse ikke accepteres. Det kan heller ikke være acceptabelt, at et 
direktivforslag, som ud fra en samlet bedømmelse "respekterer" nærhedsprincippet, samtidig 
får lov til at indeholde dele, som indebærer, at det nævnte princip ikke er tilgodeset på
tilfredsstillende vis. Det gælder eksempelvis kravene om en harmoniseret og kvantificeret 
renoveringstakt for offentligt ejede bygninger og om, at nationale opvarmnings- og 
afkølingsplaner skal opstille rammer for den fysiske planlægning.
Som helhed – og på baggrund af den prøvning af nærhedsprincippets anvendelse i det aktuelle 
forslag, som fremgår af det svenske erhvervsudvalgs udtalelse 2011/12:NU8 – mener 
Riksdagen ikke, at direktivforslaget er foreneligt med nærhedsprincippet.


