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Ref.: Aviz motivat al Parlamentului Regatului Suediei (Riksdag) referitor la propunerea 
de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind eficiența energetică 
și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE
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În temeiul articolului 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și 
proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului, Comisia pentru afaceri 
juridice este responsabilă de respectarea principiului subsidiarității.

În anexă veți putea găsi, în scop informativ, un aviz motivat din partea Parlamentului 
Regatului Suediei privind propunerea menționată mai sus.
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ANEXA

Aviz motivat al Parlamentului Regatului Suediei

Propunerea de directivă a Comisiei privind eficiența energetică [COM (2011) 370] are un 
obiectiv important, și anume să asigure că este atins obiectivul UE de a realiza economii de 
energie de 20 % până în 2020. Din punctul de vedere al Suediei, măsurile pentru a promova 
utilizarea eficientă a energiei sunt, de asemenea, o modalitate importantă de a atinge 
obiectivele generale ale politicii energetice, cum ar fi reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră, o mai mare securitate a aprovizionării și o mai mare competitivitate. Propunerea de 
directivă se referă la o gamă foarte largă de domenii și propune numeroase măsuri 
cuprinzătoare. Întrucât, potrivit previziunilor Comisiei, există riscul ca obiectivul menționat 
anterior să nu poate fi atins, Parlamentul Regatului Suediei susține, în principiu, decizia 
Comisiei de a propune noi măsuri mai vaste.
Cu toate acestea, eforturile de îmbunătățire a eficienței energetice nu vor avea succes în cazul 
în care o serie de măsuri incluse în propunerea de directivă nu sunt compatibile cu principiul 
subsidiarității. În opinia Parlamentului Regatului Suediei, nu ar fi just să se accepte un control 
administrativ amănunțit de la nivelul UE, care nu permite soluții adaptate la circumstanțele 
locale și regionale în interesul atingerii eficiente din punctul de vedere al costurilor a 
obiectivelor. De asemenea, este inacceptabil să se permită ca o propunere de directivă, care în 
ansamblu trebuie să „respecte” principiul subsidiarității, să conțină secțiuni în care acest 
principiu nu este respectat în mod corespunzător. Acest lucru se aplică, de exemplu, cerinței 
privind ratele armonizate și cuantificate de renovare a clădirilor publice și cerinței ca planurile 
naționale de încălzire și răcire să fie considerate drept un cadru pentru planificarea fizică.
În general – inter alia în lumina examinării aplicării principiului subsidiarității în această 
propunere descrisă în Raportul 2011/12:NU8 al Comisiei pentru industrie și comerț –
Parlamentul Regatului Suediei nu consideră că propunerea de directivă este compatibilă cu 
principiul subsidiarității.


