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Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer parlamento nacional pode, no prazo de oito 
semanas a contar da data de envio de um projecto de acto legislativo europeu, dirigir aos 
Presidentes do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado 
em que exponha as razões pelas quais considera que o projecto em questão não obedece ao 
princípio da subsidiariedade.

Nos termos do Regimento do Parlamento Europeu, a Comissão dos Assuntos Jurídicos é 
competente em matéria de observância do princípio de subsidiariedade.

Figura em anexo, para informação, um parecer fundamentado emitido pelo Riksdag do Reino 
da Suécia sobre a proposta supramencionada.
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ANEXO

Parecer fundamentado do Riksdag (Parlamento) da Suécia

O projecto de directiva relativa à eficiência energética (COM(2011) 370) apresentado pela 
Comissão tem a importante finalidade de garantir o cumprimento do objectivo de reduzir em 
20% o consumo de energia na UE até 2020. Do ponto de vista da Suécia, as medidas 
tendentes à utilização eficaz da energia constituem também um instrumento fundamental para 
atingir objectivos mais globais no domínio da política energética, como a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa, o aumento da segurança do aprovisionamento 
energético e o reforço da competitividade. O projecto de directiva tem um âmbito muito vasto 
e inclui várias propostas de longo alcance. Uma vez que, de acordo com as previsões da 
Comissão, existe o risco de não cumprimento do referido objectivo, o Riksdag compreende a 
posição da Comissão ao apresentar medidas novas e mais incisivas.
No entanto, o sucesso dos esforços para aumentar a eficiência energética seria prejudicado 
pelo facto de algumas das medidas propostas no projecto de directiva serem incompatíveis 
com o princípio de subsidiariedade. No entender do Riksdag, é inaceitável um controlo 
administrativo minucioso a nível da UE, que não permita soluções adequadas às condições 
locais e regionais em benefício do cumprimento dos objectivos com uma boa relação 
custo/eficácia. Também não é aceitável que um projecto de directiva que, na generalidade, se 
considera "respeitador" do princípio de subsidiariedade, possa conter elementos nos quais este 
princípio não foi devidamente tido em conta. É o caso, por exemplo, do estabelecimento de 
uma taxa harmonizada, quantificada e vinculativa de renovação dos edifícios estatais, ou da 
exigência de que a planificação nacional no domínio da climatização defina um quadro para o 
ordenamento do território.

Na globalidade – e no contexto do exame da aplicação do princípio de subsidiariedade, 
apresentado no Parecer 2011/12:NU8 da sua Comissão da Economia – o Riksdag considera 
que o projecto de directiva é incompatível com o princípio de subsidiariedade.


