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Θέμα : Αιτιολογημένη γνώμη του κοινοβουλίου (Riksdag) του Βασιλείου της Σουηδίας 
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 
2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ
(COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
απευθύνει προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι 
το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Επισυνάπτεται, προς ενημέρωσή σας, αιτιολογημένη γνώμη του Riksdag του Βασιλείου της 
Σουηδίας σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αιτιολογημένη γνώμη του κοινοβουλίου της Σουηδίας

Η πρόταση της Επιτροπής για μια οδηγία για την ενεργειακή απόδοση (COM(2011) 370) 
θέτει έναν σημαντικό στόχο, να εξασφαλίσει ότι θα επιτευχθεί ο στόχος της ΕΕ για 
εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20% μέχρι το 2020. Από τη σκοπιά της Σουηδίας, τα μέτρα για 
αποδοτική χρήση της ενέργειας αποτελούν επίσης σημαντικό μέσο για να επιτευχθούν γενικοί 
στόχοι στην ενεργειακή πολιτική, όπως οι μειωμένες εκπομπές αερίων που ευθύνονται για το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου, η αυξημένη ασφάλεια εφοδιασμού και η αυξημένη 
ανταγωνιστικότητα. Το σχέδιο της οδηγίας είναι αρκετά ευρύ και περιλαμβάνει αρκετές 
περαιτέρω προτάσεις μέτρων. Καθώς υπάρχει, σύμφωνα με τις προγνώσεις της Επιτροπής, 
φόβος να μην εκπληρωθεί ο προαναφερθείς στόχος, το σουηδικό κοινοβούλιο κατά βάση 
κατανοεί για ποιον λόγο η Επιτροπή θεσπίζει νέα και πιο παρεμβατικά μέτρα.
Ωστόσο, η προσπάθεια για αυξημένη ενεργειακή απόδοση δεν στέφεται με επιτυχία, επειδή 
πολλά από τα μέτρα που προτείνονται στο σχέδιο της οδηγίας δεν συνάδουν με την αρχή της 
επικουρικότητας. Η διοίκηση σε επίπεδο ΕΕ κατά τρόπο εξονυχιστικό, η οποία δεν επιτρέπει 
λύσεις που θα προσαρμοστούν στις τοπικές και περιφερειακές συνθήκες προς όφελος μιας 
οικονομικά αποδοτικής εκπλήρωσης των στόχων, δεν πρέπει, κατά τη γνώμη του 
κοινοβουλίου, να γίνει αποδεκτή. Δεν μπορεί, επίσης, να γίνει αποδεκτό ότι μια πρόταση 
οδηγίας, η οποία θεωρείται ότι θα «σεβαστεί» γενικά την αρχή της επικουρικότητας, 
ταυτοχρόνως περιλαμβάνει μέρη τα οποία ως εκ του αποτελέσματος δεν σέβονται την 
παραπάνω αρχή κατά τρόπο ικανοποιητικό. Προβάλλεται, παραδείγματος χάριν, η αξίωση να 
υπάρχει ένα εναρμονισμένο και προσδιορίσιμο ποσοστό ανακαίνισης των δημόσιων κτιρίων 
και να λαμβάνουν υπόψη τα εθνικά σχέδια θέρμανσης και ψύξης τον χωροταξικό σχεδιασμό. 

Εν συνόλω –και υπό το πρίσμα του ελέγχου της εφαρμογής της αρχής της επικουρικότητας 
στην παρούσα πρόταση, όπως αναφέρεται στη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής για τον 
κλάδο των επιχειρήσεων 2011/12:NU8– το σουηδικό κοινοβούλιο θεωρεί ότι η πρόταση 
οδηγίας δεν συνάδει με την αρχή επικουρικότητας.


