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Betreft: Met redenen omkleed advies van de Riksdag van het Koninkrijk Zweden over het 
voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende energie-
efficiëntie en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG
(COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

Uit hoofde van artikel 6 van protocol nr. 2 bij het Verdrag van Lissabon over de toepassing van 
de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een 
termijn van acht weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van 
wetgevingshandeling aan de voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie 
een gemotiveerd advies toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns 
inziens niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel.

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 
verantwoordelijk voor de waarborging van het subsidiariteitsbeginsel.

Bijgaand treft u ter informatie een met redenen omkleed advies van de Riksdag van het 
Koninkrijk Zweden aan over het hierboven genoemde voorstel.
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BIJLAGE

Met redenen omkleed advies van het Zweedse parlement

Het voorstel van de Commissie voor een richtlijn betreffende energie-efficiëntie 
(COM(2011)0370) heeft een belangrijke doelstelling, namelijk het waarborgen dat het doel van 
de Europese Unie om tot 2020 20% energie te besparen, wordt bereikt. Voor Zweden zijn 
maatregelen voor een efficiënt energiegebruik ook een belangrijke manier om algemene 
doelstellingen in het energiebeleid te bereiken, zoals minder uitstoot van broeikasgassen, meer 
voorzieningszekerheid en een groter mededingingsvermogen. De ontwerprichtlijn is zeer breed 
en bevat een aantal verregaande voorstellen voor maatregelen. Aangezien er volgens de 
prognoses van de Commissie een risico bestaat dat het bovengenoemde doel niet wordt bereikt, 
heeft de Riksdag er op zich begrip voor dat de Commissie nieuwe en ingrijpender maatregelen 
voorstelt.
Een geslaagd werk voor meer energie-efficiëntie neemt echter niet weg dat enkele maatregelen 
die in de ontwerprichtlijn worden voorgesteld niet stroken met het subsidiariteitsbeginsel. 
Gedetailleerde administratieve sturing door de Europese Unie die geen oplossingen toelaat die 
zijn aangepast aan de lokale en regionale omstandigheden om de doelstelling kosteneffectief te 
verwezenlijken, kan naar de mening van de Riksdag niet worden geaccepteerd. Het is ook niet 
aanvaardbaar dat een ontwerpverslag dat als samengesteld geheel geacht wordt het 
subsidiariteitsbeginsel te "respecteren" tegelijkertijd toelaat dat er delen in staan die erop 
neerkomen dat er niet op bevredigende wijze met het genoemde beginsel rekening is gehouden. 
Dat geldt bijvoorbeeld voor de eis van het geharmoniseerde en gekwantificeerde renovatietempo
voor gebouwen die in het bezit zijn van overheidsinstanties en dat nationale plannen voor 
verwarming en koeling kaders moeten scheppen voor de ruimtelijke ordening.

Alles bij elkaar genomen - en gezien de toetsing van de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel 
in het huidige voorstel, die in de uitspraak van de Commissie economische zaken uiteen wordt 
gezet (2011/12:NU8) - is de Riksdag van mening dat de ontwerprichtlijn niet strookt met het 
subsidiariteitsbeginsel.


