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SDĚLENÍ ČLENŮM
(72/2011)

Předmět: Odůvodněné stanovisko finského parlamentu k návrhu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o energetické účinnosti a o zrušení směrnic 2004/8/ES 
a 2006/32/ES
(KOM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

Podle článku 6 Protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.

V příloze naleznete pro vaši informaci odůvodněné stanovisko finského parlamentu týkající se 
výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

ZPRÁVA HLAVNÍHO VÝBORU (GRAND COMMITTEE, VÝBOR FINSKÉHO 
PARLAMENTU PRO ZÁLEŽITOSTI EU) č. 1/2011 vp

Odůvodněné stanovisko finského parlamentu (Eduskunta) určené orgánům Evropské 
unie týkající se uplatňování zásady subsidiarity na směrnici o energetické účinnosti

ÚVOD 
Zahájení postupu

Evropská komise dne 22. června 2011 předložila návrh směrnice Evropského parlamentu a 
Rady o energetické účinnosti a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (KOM(2011) 370 
v konečném znění) a dne 5. července 2011 jej postoupila finskému parlamentu (Eduskunta) v 
souladu s Protokolem č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality připojeným ke 
Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie. Finský parlament může ve 
lhůtě stanovené v tomto protokolu zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise 
odůvodněné stanovisko uvádějící, proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou 
subsidiarity.

V souladu s čl. 30 odst. 3 jednacího řádu finského parlamentu je třeba dokumenty, které zašlou 
orgány Evropské unie finskému parlamentu a jež obsahují návrh legislativního aktu, doručit 
Hlavnímu výboru. Hlavní výbor dokumenty postoupí příslušným zvláštním výborům a 
Zákonodárnému shromáždění Åland, aby mu mohly k návrhu legislativního aktu poskytnout 
svá stanoviska s ohledem na zásadu subsidiarity, která je zakotvena v článku 5 Smlouvy o 
Evropské unii. Finský parlament může na návrh Hlavního výboru v souladu s čl. 30 odst. 4 
rozhodnout, že vypracuje odůvodněné stanovisko k uplatňování zásad subsidiarity a 
proporcionality, jak je uvedeno v článku 6 Protokolu č. 2. Rozhodnutí finského parlamentu a 
zpráva Hlavního výboru se zasílají orgánům Evropské unie.

Hlavní výbor na své schůzi dne 8. července 2011 obdržel dokument týkající se subsidiarity, 
zaevidoval ho pod číslem TS 15/2011 vp a předal Hospodářskému výboru a Výboru pro 
životní prostředí. Dne 14. září 2011 Hlavní výbor rozhodl, že by měl záležitost přezkoumat s 
ohledem na zásadu subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii, a 
vypracoval pro finský parlament k uvážení zprávu o souladu návrhu se zásadou subsidiarity. 
Odůvodněné stanovisko je třeba dotčeným orgánům zaslat do 30. září 2011.

Zákonodárné shromáždění Åland zaslalo Hlavnímu výboru své stanovisko ve sdělení ze dne 
19. září 2011. Sdělení obsahuje připomínky týkající se vhodnosti návrhu směrnice, pokud jde 
o subsidiaritu. Odůvodnění Zákonodárného shromáždění Åland je uvedeno níže.

Administrativní přidělení
Dokument byl vypracován v procedurální kanceláři.

Odborníci
Ve výboru vystoupili:
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- Erkki Virtanen, stálý tajemník, a Heikki Väisänen, vyšší úředník ministerstva pro 
zaměstnanost a hospodářství

- Hannele Pokka, tajemnice parlamentu, a Teppo Lehtinen, hlavní poradce pro stavební 
politiku a politiku plánování ministerstva pro životní prostředí

- Päivi Leino-Sandberg, hlavní poradkyně pro právní záležitosti ministerstva spravedlnosti.

Odkazy

Výbor pro životní prostředí dne 15. září 2011 s odkazem na odůvodnění uvedené v jeho 
stanovisku YmVL 3/2011 vp navrhnul, aby Hlavní výbor přezkoumal návrh směrnice 
s ohledem na subsidiaritu zakotvenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. Výbor pro obchod 
dne 20. září 2011 s ohledem na odůvodnění uvedené v jeho stanovisku TaVL 8/2011 vp 
navrhnul, aby Hlavní výbor přezkoumal návrh směrnice s ohledem na subsidiaritu.

ZPRÁVA VLÁDY
Návrh

Cílem návrhu směrnice je pomoci Unii dosáhnout jejího cíle 20% úspory primární energie do 
roku 2020. Návrh obsahuje jednotlivá opatření i rozsáhlé programy opatření, jež mají pomoci 
zvýšit energetickou účinnost v členských státech.

Klíčovými opatřeními jsou povinnosti veřejného sektoru stanovené v článcích 4 a 5 
navrhované směrnice. Každým rokem by měla být rekonstruována tři procenta celkové 
podlahové plochy budov ve vlastnictví veřejných subjektů. Tento 3% podíl se týká budov s 
celkovou užitkovou podlahovou plochou nad 250 m2 ve vlastnictví veřejných subjektů, které 
nesplňují vnitrostátní minimální požadavky na energetickou náročnost. Za zmínku stojí 
rovněž systémy povinného zvyšování energetické účinnosti uvedené v článku 6. Návrh 
směrnice zavádí mimo jiné systém měření a podávání zpráv, který se týká energetických 
společností, a obsahuje ustanovení související s územním plánováním a využíváním pozemků.

Členské státy musí podle článku 10 návrhu do 1. ledna 2014 stanovit vnitrostátní plán 
vytápění a chlazení zaměřený na zvýšení potenciálu kombinované výroby tepla a elektřiny s 
vysokou účinností a účinného dálkového vytápění a chlazení. Součástí plánu musí být popis 
spotřeby při vytápění a chlazení a předpověď, jak se tato spotřeba bude měnit v nejbližších 
10 letech. K plánu musí být přiložena mapa území státu s vyznačenými místy aktuální 
spotřeby vytápění a chlazení (města, příměstské oblasti a průmyslové zóny) a s informacemi 
o stávající a plánované infrastruktuře pro dálkové vytápění a chlazení a možných místech 
nabídky vytápění a chlazení (zařízení pro výrobu elektřiny, zařízení na spalování odpadů, 
stávající a plánovaná zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny). Kromě toho musí 
plán obsahovat odhady spotřeby vytápění a chlazení, která by mohla být uspokojena 
kombinovanou výrobou tepla a elektřiny s vysokou účinností a jinými zařízeními 
produkujícími odpadní teplo (generátory založené na spalování, zařízení na spalování odpadů 
a průmyslové podniky produkující odpadní teplo), které by v budoucnosti bylo možné dobře 
využít. Členské státy také musí prostřednictvím regulačních rámců zajistit, aby tyto 
vnitrostátní plány vytápění a chlazení byly zohledňovány v plánech místního a regionálního 
rozvoje, včetně územních plánů měst a obcí.
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Článek 10 návrhu stanoví za účelem posílení kombinované výroby tepla a elektřiny s vysokou 
účinností a účinného dálkového vytápění a chlazení požadavky týkající se výstavby nových 
zařízení pro výrobu elektřiny a výrobních a průmyslových zařízení, která produkují podstatné 
množství odpadního tepla. Podle čl. 10 odst. 3 musí všechna nová zařízení pro výrobu 
elektřiny o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW zachycovat veškeré odpadní teplo a musí 
být umístěna v lokalitě, kde může být odpadní teplo využíváno. Podle požadavků musí být 
odpadní teplo zachycováno pomocí vysoce účinné kogenerační jednotky. Požadavek na 
využívání odpadního tepla se také vztahuje na nová průmyslová zařízení a na stávající 
průmyslová zařízení, jež projdou zásadní rekonstrukcí. Za účelem využití odpadního tepla 
z průmyslových zařízení musí být vybudováno přepravní potrubí pro dálkový rozvod tepla, 
v případě potřeby síť dálkového vytápění. Požadavky na využití odpadního tepla se v zásadě 
vztahují na zařízení pro výrobu elektrické energie a na průmyslová zařízení umístěná v určité 
vzdálenosti od místa spotřeby tepla konkrétní velikosti v konkrétní oblasti.

Z čl. 10 odst. 5 vyplývá, že vnitrostátní předpisy týkající se využívání pozemků a územního 
plánování musí být v souladu s požadavky na výstavbu nových zařízení pro výrobu elektřiny. 
Tyto právní předpisy musí být rovněž v souladu s vnitrostátními plány vytápění a chlazení. 
Pokud jde o plánování, musí členské státy zajistit, že nová zařízení na kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny nebo průmyslové podniky produkující odpadní teplo budou umístěny 
do míst, kde bude možné zachycovat největší množství vyprodukovaného odpadního tepla a 
využívat jej s cílem uspokojit poptávku, a že nové obytné zóny nebo nové průmyslové 
podniky, které spotřebovávají teplo, budou umístěny do míst, kde bude co největší množství 
jejich tepelné spotřeby uspokojeno dostupným odpadním teplem. Rovněž musí být umístěny 
tak, aby je bylo možné připojit k místní síti dálkového vytápění nebo chlazení. Přílohy VII 
a VIII návrhu související s článkem 10 stanoví podrobné požadavky ohledně místního 
plánování.

Názor vlády

Vláda vyjadřuje svůj názor na návrh směrnice ve sdělení U 25/2011 vp. Vláda souhlasí s 
cílem zvýšit energetickou účinnost. K dosažení cílů energetické účinnosti je nutno přijmout 
další opatření. Pozitivní stránkou návrhu je, že členské státy si budou moci samy stanovit své 
cíle energetické účinnosti na rok 2020. Návrh však obsahuje řadu povinných opatření, která 
představují administrativní obtíže nebo jsou v poměru k energetickým úsporám, jichž mají 
dosáhnout, nákladná. Některá z těchto povinných opatření jsou rovněž v rozporu s opatřeními 
nákladové účinnosti, která jsou ve Finsku již prováděna. Kromě toho jsou časové plány pro 
uskutečnění opatření nerealisticky přísné. Vláda považuje za důležité, aby mohly členské 
státy přistupovat k volbě opatření dostatečně pružně. Vzhledem k vysoké míře zadlužení 
veřejného sektoru v celé Evropě by měla směrnice klást důraz na opatření, jejichž účinnost je 
z hlediska nákladů zjevná.

Vláda se také domnívá, že návrh směrnice v předložené podobě není v souladu se zásadou 
subsidiarity; jde o článek 10 a související přílohy. Zastává názor, že cílů směrnice je možné 
uspokojivě dosáhnout na úrovni členských států. Například by bylo možné stanovit na úrovni 
Unie obecnější požadavek v tom smyslu, že by měla být vypracována vnitrostátní nařízení 
týkající se plánování a stanovující pravidla pro umisťování zařízení vyžadujících vytápění a 
chlazení a rovněž zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny a průmyslových 
podniků. Ve Finsku by podle zákona o využívání pozemků a o výstavbě (Land Use and 
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Building Act) měl mít plán tohoto typu podobu běžného územního plánu, územního plánu 
velkého územního celku nebo podrobného místního plánu, a to podle okolností. Vláda se 
domnívá, že k dosažení cílů stanovených směrnicí není nezbytně nutné členským státům 
ukládat povinnost předkládat orgánům Unie informace týkající se umístění zařízení 
vyžadujících vytápění a chlazení či umístění zařízení na kombinovanou výrobu tepla a 
elektřiny, jako jsou elektrárny a průmyslová zařízení. Vláda má rovněž výhrady k příloze VII 
vztahující se k článku 10, protože stanoví velice podrobné požadavky na plánování.

Vyjádření Zákonodárného shromáždění Åland

Nezávislý výbor Zákonodárného shromáždění Åland ve svém sdělení Hlavnímu výboru ze 
dne 19. září 2011 učinil jménem shromáždění toto prohlášení:

„Nezávislý výbor podporuje cíle úspory energie stanovené Evropskou unií na rok 2020. 
Zároveň zastává názor, že návrh Komise obsahuje ustanovení, jež jsou příliš podrobná a 
neumožňují dosáhnout cílů účinnosti v celé Evropské unii vhodným a nákladově efektivním 
způsobem. Lepších výsledků by bylo dosaženo pomocí opatření na vnitrostátní, regionální a 
místní úrovni. Kromě toho článek 10 směrnice stanoví požadavky v souvislosti s plánováním. 
Výbor se domnívá, že stanovení takových požadavků na úrovni Evropské unie je nevhodné 
vzhledem ke značným klimatickým rozdílům. Na této úrovni by měly být stanoveny pouze 
všeobecné cíle týkající se požadavků na úsporu energie.

Toto stanovisko se předává Hlavnímu výboru finského parlamentu s tím, že prohlášení 
Zákonodárného shromáždění Åland může být společně s prohlášením finského parlamentu 
zasláno orgánům Evropské unie.“

NÁZORY VÝBORU

Posouzení souladu návrhu směrnice se zásadou subsidiarity

Hlavní výbor konstatuje, že v čl. 5 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii je zakotvena zásada 
subsidiarity. Toto ustanovení zní: „[…] jedná Unie v oblastech, které nespadají do její výlučné 
pravomoci, pouze tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo 
uspokojivě členskými státy na úrovni ústřední, regionální či místní, ale spíše jich, z důvodu 
jejího rozsahu či účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie.“ Článek 6 Protokolu č. 2 o 
používání zásad subsidiarity a proporcionality stanoví, že vnitrostátní parlament může zaslat 
orgánům Unie odůvodněné stanovisko uvádějící, proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu 
se zásadou subsidiarity. Působnost subsidiarity je tedy omezena na záležitost pravomoci a 
týká se úrovně, na níž je vhodnější přijmout rozhodnutí. Z výše uvedeného vyplývá, že se 
Hlavní výbor zaměří více na záležitost subsidiarity než na obsah návrhu.

V souvislosti s touto zásadou Hlavní výbor konstatuje, že účelem subsidiarity je upravovat 
využívání pravomoci Unie: pravomoc svěřená Evropskou unií v souvislosti s nějakým cílem 
a prostředky, jimiž tohoto cíle má být dosaženo, musí být záležitostí, o níž rozhodují 
především členské státy. Unie musí jednat pouze v případě, že to je to nezbytné, a pokud tak 
může napomoci dosáhnout cíle účinněji, než by to bylo možné, kdyby jednaly členské státy 
nebo regionální či místní orgány.
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Hlavní výbor bere na vědomí připomínku Výboru pro obchod, že cíl 20% úspory primární 
energie v roce 2020 byl stanoven v závěrech Evropské rady z roku 2007, takže je v této fázi 
poněkud předčasné, aby Komise tvrdila, že jej nebude dosaženo. Hlavní výbor se tedy 
domnívá, že neexistují důkazy pro to, že cílů Evropské unie v oblasti energetické účinnosti by 
nemohlo být uspokojivě dosaženo pomocí vnitrostátních opatření a že je za tímto účelem nutno 
zavádět v návrhu směrnice povinná opatření.

Hlavní výbor považuje za velmi důležitý cíl návrhu, jímž je zavést udržitelné struktury a 
zmírnit tak změnu klimatu. Sdílí však názor Výboru pro životní prostředí, že existuje hodně 
opatření za účelem dosažení cílů energetické účinnosti a že nejsou důvody některá opatření 
omezovat a jiná činit povinnými na úrovni Evropské unie. V tomto ohledu výbor společně 
s vládou poukazuje zejména na článek 10 návrhu směrnice, o kterém se domnívá, že je v 
rozporu se zásadou subsidiarity. Je toho názoru, že z týchž důvodů je možné zpochybnit 
článek 10 a související přílohy VII a VII.

Hlavní výbor konstatuje, že v současnosti je článek 10 formulován tak, že by z něj vyplývalo, 
že umístění zařízení vyžadujících vytápění a chlazení a zařízení na kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny, včetně elektráren a průmyslových zařízení, by mělo být stanoveno v rámci 
vnitrostátního plánu vytápění a chlazení. Související přílohy rovněž stanovují podrobné 
požadavky týkající se místního plánování. Hlavní výbor zastává názor, že plánované opatření 
Společenství nepřináší ve srovnání s opatřením na úrovni členského státu či na místní úrovni 
žádnou výhodu, pokud jde o dosažení cílů směrnice.

Hlavní výbor zastává názor, že článek 10 a jeho přílohy neobsahují přeshraniční prvky takové 
povahy, že by je nemohly uspokojivě a účinně řídit místní a regionální orgány na úrovni 
příslušných členských států. Výbor se domnívá, že plán různých opatření, včetně umístění 
zařízení vyžadujících vytápění a chlazení a zařízení na kombinovanou výrobu tepla a 
elektřiny, jako jsou elektrárny a průmyslové podniky, je takového charakteru, že je vhodnější 
jej provádět na místní a regionální úrovni. Podobně jako Výbor pro životní prostředí je Hlavní 
výbor toho názoru, že upravovat tyto záležitosti na úrovni Evropské unie není účinné ani 
praktické. Hlavní výbor konstatuje, že dopad na jiné oblasti a vzájemné působení s jinými 
oblastmi činnosti je lépe řídit na místní a regionální úrovni a že podstatné prvky, např. 
urbanizace a zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, jsou místní či regionální 
povahy a rozsahu a lze jim lépe rozumět na místní úrovni.

Hlavní výbor konstatuje, že je třeba na návrhu směrnice více pracovat, aby bylo možné cíle 
energetické účinnosti a povinnosti v souvislosti s plánováním, jež obsahuje, uskutečňovat co 
nejúčinněji a co nejpružněji. Přístup v tomto smyslu by byl rovněž v souladu se zásadou 
proporcionality zakotvenou v čl. 5 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii, podle níž nesmí obsah 
ani forma činnosti Unie překročit rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cílů Smluv.

Hlavní výbor připomíná, že Unie ještě nevykonávala pravomoci svěřené Smlouvami 
v souvislosti s plánováním, jaké jsou obsaženy v článku 10 návrhu směrnice. Je třeba zvážit 
otázku, zda existuje vůle, aby byly pravomoci týkající se plánování obecně vykonávány na 
úrovni Unie, a jak by měl být článek 10 přeformulován, aby směrnice umožňovala uplatňovat 
vnitrostátní opatření k dosažení cílů energetické účinnosti, která jsou účinnější než opatření 
nyní navrhovaná na úrovni Unie. Zásada subsidiarity podle názoru výboru není překážkou pro 
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přijetí obecnějšího požadavku na úrovni Unie, který by se týkal vnitrostátních plánů 
určujících umístění zařízení vyžadujících vytápění a chlazení a zařízení na kombinovanou 
výrobu tepla a elektřiny. Ve Finsku by měl takový plán podle zákona o využívání pozemků a 
o výstavbě podobu běžného územního plánu, územního plánu velkého územního celku nebo 
podrobného místního plánu, a to podle okolností.

Hlavní výbor souhlasí s hodnocením Výboru pro životní prostředí a Výboru pro obchod, že 
řada povinných metod stanovených v návrhu směrnice nepodporuje – přinejmenším ve Finsku 
– dosažení cílů způsobem účinným z hlediska nákladů. Výbor se domnívá, že lepší výsledky 
mohou přinést opatření přijatá na vnitrostátní úrovni. Hlavní výbor zdůrazňuje, že při další 
práci na návrhu směrnice je třeba více zohlednit vnitrostátní zásady a místní podmínky, jako 
je klima, energetická účinnost stávajících budov a vnitrostátní systém územního plánování, 
množství a umístění obytných budov, struktura trhů s energiemi, rozsah dálkového vytápění a 
účinná kombinovaná výroba tepla a elektřiny. Výbor sdílí názor Výboru pro obchod, že 
nepružnost navrhované regulační metody, jež nezohledňuje podmínky v jednotlivých státech, 
by mohla také způsobit opačný vývoj, než jaký je cílem směrnice. Něco, co se může osvědčit 
jako nákladově účinné a užitečné v jednom členském státě, může v jiném členském státě 
znamenat nárůst těžkopádné byrokracie a odčerpat prostředky na rozvoj a uplatňování 
účinnějších metod. Výbor tedy upozorňuje mimo jiné na skutečnost, že by provádění návrhu 
Komise na vnitrostátní systém vytápění a chlazení znamenal zdvojování účinného systému 
plánování, který funguje ve Finsku, takže by bylo dosažení cílů energetické účinnosti obtížné. 
Přísné požadavky navrhované v tomto článku a v příloze VIII týkající se výstavby elektráren 
o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW by mohly způsobit, že by bylo obtížnější než dříve 
dostat nové kapacity pro výrobu energie na trh.

A konečně Hlavní výbor společně s Výborem pro obchod a Výborem pro životní prostředí 
obecně připomíná, že mnoho podstatných problémů týkajících se tohoto návrhu směrnice, 
zejména v souvislosti s nákladovou účinností, nelze projednávat jako součást postupu podle 
Protokolu č. 2, který je podle Smlouvy omezen na používání zásady subsidiarity. Výbor 
poskytne vládě prohlášení k těmto záležitostem samostatně v souladu s vnitrostátním 
postupem stanoveným v části 96 ústavy. V tomto prohlášení se bude zabývat také tím, zda 
nejsou cíle stanovené ve směrnici ohledně plánování (článek 10 a přílohy VII a VIII) 
zvláštním cílem, který by vyžadoval samostatný právní základ (čl. 192 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie). Prohlášení Hlavního výboru vypracované v souladu s částí 96 
ústavy bude Komisi zasláno samostatně.

Návrh usnesení

Hlavní výbor navrhuje, aby finský parlament schválil následující odůvodněné stanovisko ve 
smyslu Protokolu o používání zásad subsidiarity a proporcionality připojeného ke Smlouvě o 
Evropské unii:

Finský parlament se domnívá, že článek 10 návrhu Evropské komise na směrnici o 
energetické účinnosti (KOM(2011) 370) v současném znění je v rozporu se zásadou 
subsidiarity. Důvody jsou uvedeny ve zprávě Hlavního výboru SuVM 1/2011 vp.
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Helsinki, 21. září 2011
Výbor učinil rozhodnutí v této záležitosti v následujícím složení:

Předsedkyně: Miapetra Kumpula-Natri /Sociálně demokratická strana
Místopředseda: Antti Kaikkonen /Strana středu 
Místopředsedkyně: Annika Lapintie /Levá aliance 
Členové: Sirkka-Liisa Anttila /Strana středu 
Pietari Jääskeläinen /Praví Finové 
Riitta Myller /Sociálně demokratická strana 
Mauri Pekkarinen /Strana středu 
Tuomo Puumala /Strana středu 
Vesa-Matti Saarakkala /Praví Finové 
Anni Sinnemäki /Zelená liga 
Astrid Thors /Švédská lidová strana

Lenita Toivakka /Národní koaliční strana
Tytti Tuppurainen /Sociálně demokratická strana
Jan Vapaavuori /Národní koaliční strana
Pia Viitanen /Sociálně demokratická strana
Peter Östman /Křesťanští demokraté, náhradník
Anne Holmlund /Národní koaliční strana
Timo Kalli /Strana středu
Jari Leppä /Strana středu
Jaana Pelkonen /Národní koaliční strana
Timo Soini /Praví Finové
Hanna Tainio /Sociálně demokratická strana.


