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Tárgy: A finn parlament indokolással ellátott véleménye az energiahatékonyságról, 
valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

A szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük a finn parlament fentebb megjelölt javaslatról 
szóló, indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

A NAGYBIZOTTSÁG EMLÉKEZTETŐJE 1/2011 vp

A finn parlament indokolással ellátott véleménye az Európai Unió intézményei számára 
a szubszidiaritás elvének az energiahatékonyságról szóló irányelvre irányuló 
javaslatban való alkalmazásáról

BEVEZETÉS
Hatálybalépés
Az Európai Bizottság 2011. június 22-én javaslatot tett az energiahatékonyságról, valamint a 
2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre (COM(2011) 370 végleges), és az Európai Unióról szóló szerződéshez és 
az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, a szubszidiaritás és arányosság 
elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyvvel összhangban 2011. július 5-én eljuttatta azt a 
finn parlamentnek. A finn parlament a 2. jegyzőkönyvben meghatározott időtartamon belül 
elküldheti indokolással ellátott véleményét az Európai Parlament és a Bizottság elnökének, 
amelyben ismerteti azokat az okokat, amelyek alapján értékeli, hogy az adott tervezet 
összeegyeztethető-e a szubszidiaritás elvével..
A finn parlament házszabályának 30. §-ának 3. cikke értelmében az Európai Unió intézményei 
által a finn parlamenthez eljuttatott dokumentumokat – amelyek jóváhagyásra szánt jogalkotási 
javaslatot tartalmaznak – a nagybizottság iktatja, majd továbbítja azt az érintett 
szakbizottságoknak és az ahvenanmaa-i népgyűlésnek azzal a céllal, hogy azok véleményt
nyilvánítsanak a jogszabályjavaslatról az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében 
meghatározott szubszidiaritás elve szempontjából. A házszabály 30. §-ának 4. cikke 
értelmében a finn parlament a nagybizottság javaslatára elfogadhatja a 2. jegyzőkönyv 6. 
cikkében említett indokolt véleményt a szubszidiaritás és arányosság elvének alkalmazásáról. A 
finn parlament véleményét és a nagybizottság emlékeztetőjét az Európai Unió intézményei 
tájékoztatásul megkapják.
A nagybizottság 2011. július 8-i ülésén TS 15/2011 vp számmal iktatta a szubszidiaritásról 
szóló dokumentumot, és továbbította azt a gazdasági bizottságnak és a környezetvédelmi 
bizottságnak. A nagybizottság 2011. szeptember 14-én úgy döntött, hogy a nagybizottság a 
kérdést az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elve 
alapján tárgyalja, és emlékeztetőt készít a kérdésről, amely a jogalkotási javaslatnak a 
szubszidiaritás elvével való összeegyeztethetőségéről szóló parlamenti véleményre tett 
javaslatnak minősül. Az indokolt véleményt 2011. szeptember 30-ig kell eljuttatni az 
intézményekhez.
Az ahvenanmaa-i népgyűlés 2011. szeptember 19-i dokumentumában juttatta el véleményét a 
nagybizottsághoz, amelyben észrevételeket tett az irányelvre irányuló javaslatnak a 
szubszidiaritás elvével való összeegyeztethetőségéről. A népgyűlés indoklása az alábbiakban 
található.

Albizottsági feldolgozás
A kérdést a bizottság munkabizottságában dolgozták fel.

Szakértők
A bizottságban meghallgatták

- Erkki Virtanen kabinetfőnököt és Heikki Väisänen főellenőrt, Munkaügyi és 
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Foglalkoztatási Minisztérium
- Hannele Pokka kabinetfőnököt és Teppo Lehtinen építésügyi tanácsost, 
Környezetvédelmi Minisztérium
- Päivi Leino-Sandberg jogalkotási tanácsost, Igazságügyi Minisztérium.

Hivatkozások
A környezetvédelmi bizottság 2011. szeptember 15-én felvetette, hogy a nagybizottság az 
Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elve alapján 
tárgyalja meg az irányelvre irányuló javaslatot, hivatkozva az YmVL 3/2011 vp számú 
indokolt véleményre. A gazdasági bizottság 2011. szeptember 20-án felvetette, hogy a 
nagybizottság a szubszidiaritás szempontjából tárgyalja meg az irányelvre irányuló javaslatot, 
hivatkozva a TaVL 8/2011 vp számú indokolt véleményre.

A KORMÁNY JELENTÉSE
Javaslat
Az irányelvre irányuló javaslat célja, hogy elősegítse az Unióban a primerenergia 
felhasználásának 20 százalékos csökkentését 2020-ig. Az irányelvre irányuló javaslat egyedi 
intézkedéseket tartalmaz, és átfogó cselekvési terveket irányoz elő, amelyek segítségével az 
energiahatékonyság növelésére törekszenek a tagállamokban.
Lényegesek az irányelvre irányuló javaslat 4. és 5. cikkében a közszférát érintő 
kötelezettségek. A közintézmények tulajdonában lévő épületek alapterületének 3 százalékát 
évente fel kell újítani. Ez a felújítási kötelezettség azokra a közintézmények tulajdonában 
lévő épületekre vonatkozik, amelyek teljes hasznos alapterülete meghaladja a 250 m2-t, és 
amelyek nem felelnek meg az energiahatékonyságra vonatkozóan előírt nemzeti 
minimumkövetelményeknek. Fontos továbbá az energiavállalatok számára előírt 
energiahatékonysági kötelezettségi rendszer, amelyet a 6. cikkben terveznek szabályozni. Az 
irányelvre irányuló javaslat egy mérési és jelentéstételi rendszert is bevezet. Ezenkívül a 
javaslat a városi és vidéki területfejlesztésre vonatkozóan is szabályokat állapít meg.
Az irányelvre irányuló javaslat 10. cikke értelmében a tagállamoknak 2014. január 1-jéig 
nemzeti fűtési és hűtési tervet kell kidolgozniuk a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés és 
a hatékony távfűtés/távhűtés fejlesztése céljából. A tervekben ismertetni kell a fűtési és hűtési 
keresletet, továbbá előrejelzést kell adni arról, hogy miként alakul a kereslet az elkövetkező 
tíz évben. A tervhez csatolni kell a tagállam térképét, amely tartalmazza a jelenleg fűtést és 
hűtést igénylő helyeket (települések, tanyák és ipari területek), a meglévő és tervezett 
távfűtési/távhűtési infrastruktúrát, valamint a fűtés és a hűtés lehetséges ellátási pontjait 
(villamosenergia-termelő létesítmények, hulladékégetők, meglévő és tervezett kapcsolt 
energiatermelő egységek). Továbbá a tervben szerepelnie kell a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermeléssel előállított fűtés és hűtés iránti keresletre, valamint az olyan hulladékhőt 
termelő egységekre (kondenzátoráramot előállító egységek, hulladékégetők és hulladékból 
hőt előállító ipari üzemek) vonatkozó előrejelzésnek, amelyekből a hőt a jövőben 
hasznosítani lehet. A tagállamoknak olyan szabályozást kell kialakítaniuk, amely biztosítja, 
hogy ezeket a terveket a regionális fejlesztési tervekben (beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe vegyék.
A javaslat 10. cikke a kapcsolt energiatermelés magas hasznosítási arányára, valamint a 
hatékony távfűtés és távhűtés növelésére vonatkozó követelményeket állapít meg az új 
villamosenergia-termelő egységek építése és az olyan ipari létesítmények elhelyezése során, 
amelyek jelentős mértékű hulladékhőt állítanak elő. A 10. cikk (3) bekezdése értelmében 
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minden olyan új villamosenergia-termelő létesítményt, amelynek fűtési teljesítménye 
meghaladja a 20 MW-ot, fel kell szerelni hulladékhő-visszanyerésre alkalmas berendezéssel,
és olyan helyszínen kell felépíteni, hogy a hulladékhőt hasznosítani lehessen. A hulladékhő 
tárolására a nagy hatásfokú energiatermelés követelményét jelölték ki.
A hulladékhő hasznosítására vonatkozó követelmény érinti az új és jelentős felújításra szoruló 
ipari létesítményeket. Az ipari létesítmény hulladékhőjének hasznosítására távhővezetéket,
szükség esetén pedig távfűtési hálózatot is kell építeni. A hulladékhő-hasznosítási 
követelmények általában olyan villamosenergia-termelő és ipari létesítményekre
vonatkoznak, amelyek meghatározott távolságban vannak bizonyos nagyságú, hulladékhőt 
felhasználó hőkeresleti pontoktól.

A javaslat 10. cikkének (5) bekezdése előírja, hogy a városi és vidéki területfejlesztésre 
vonatkozó nemzeti szabályozások igazodjanak villamosenergia-termelő létesítmények 
építésére vonatkozó követelményekhez. A szabályozásoknak összhangban kell lenniük a 
nemzeti fűtési és hűtési tervekkel is. A területfejlesztési tervekben biztosítani kell, hogy a 
kapcsolt energiatermelő egységeket és a hulladékhőt előállító létesítményeket úgy helyezzék 
el, hogy az ott előállított hővel ki lehessen elégíteni a keresletet, az új lakóövezeteket vagy a 
hőfelhasználó ipari területeket pedig olyan helyeken hozzák létre, ahol azok hőigényét a 
lehető legnagyobb mértékben hulladékhővel lehet kielégíteni. Ezeket a létesítményeket és 
övezeteket úgy kell elhelyezni, hogy azokat össze lehessen kapcsolni a helyi távfűtési vagy 
távhűtési hálózattal. A javaslat 10. cikkét részletezi az irányelv VII. és VIII. melléklete, 
amelyek a földrajzi elhelyezkedésre határoznak meg rendkívül részletes követelményeket.

A kormány véleménye

A kormány az irányelvre irányuló javaslatra vonatkozó U-dokumentumban (U 25/2011 vp)
nyilvánított véleményt. A kormány kedvezően viszonyul az energiahatékonyság növelésének 
céljához. Az energiahatékonysági célok eléréséhez további intézkedésekre van szükség. A 
javaslat kedvező vonása, hogy a tagállamok maguk jelölhetik ki a 2020-as 
energiahatékonysági célkitűzéseiket. A javaslat azonban több olyan kötelező intézkedést is 
tartalmaz, amelyek az általuk elérhető energiamegtakarításhoz képest túlzott igazgatási vagy 
költségterhet jelentenek. Néhány kötelező intézkedés átfedésben van a Finnországban már 
alkalmazott költséghatékonysági intézkedésekkel. Az intézkedések végrehajtására a javaslat 
több esetben is irreálisan szűk határidőt szab meg. A kormány fontosnak tartja, hogy a 
tagállamok megfelelő rugalmassággal választhassák ki az egyes intézkedéseket. Az európai 
közszféra súlyos eladósodását figyelembe véve az irányelvben olyan intézkedéseket kellene 
hangsúlyozni, amelyek egyértelműen költséghatékonyak.
A kormány megállapítja továbbá, hogy az irányelvre irányuló javaslat a 10. cikk és annak 
mellékletei tekintetében ebben a formában nem felel meg a szubszidiaritás elvének. A 
kormány álláspontja szerint az irányelv célkitűzéseit tagállami szinten kell megvalósítani. 
Uniós szinten például általánosabb követelményt lehetne felállítani, azaz nemzeti szinten 
szabályoznák az olyan terveket, amelyek nyilvántartják a fűtést és hűtést igénylő helyek, 
valamint a kapcsolt energiatermelő egységek és ipari létesítmények elhelyezkedését. Ez a terv 
Finnországban a helyzettől függően a földhasználati és építési törvény szerint önkormányzati 
és területfejlesztési besorolást jelentene. A kormány nézete szerint az irányelv célkitűzéseinek 
eléréséhez nincs szükség arra kötelezni a tagállamokat, hogy az EU intézményei számára 
kimutassák a fűtést és hűtést igénylő helyek, illetve a kapcsolt energiatermelő egységek, 
például az erőművek és ipari létesítmények elhelyezkedését. A kormány vitatja  a cikkhez 
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kapcsolódó VII. mellékletet is, mivel abban a földrajzi elhelyezkedésre vonatkozó rendkívül 
részletes követelmények szerepelnek.

Az ahvenanmaa-i népgyűlés dokumentuma
Az ahvenanmaa-i népgyűlés autonómiapolitikai bizottsága a nagybizottsághoz eljuttatott 
dokumentumban a következő véleményt fogalmazza meg a népgyűlés nevében:
„Az autonómiapolitikai bizottság támogatja az EU által 2020-ig meghatározott 
energiahatékonysági célkitűzéseket. Azonban a bizottság szerint a Bizottság javaslata túl 
részletes szabályozást tartalmaz ahhoz, hogy az energiahatékonysági célok célszerűen és 
költséghatékonyan elérhetőek legyenek az egész EU-ban. Jobb eredmények érhetőek el 
nemzeti szinten, regionálisan és helyi szinten alkalmazott szabályozással. Továbbá az 
irányelv 10. cikke földrajzi elhelyezkedésre vonatkozó követelményeket tartalmaz. A 
bizottság szerint az ilyen uniós szintű követelmények a nagy éghajlati különbségek miatt nem 
működőképesek. Ezen a szinten csak az energiahatékonysági követelményekre vonatkozó 
általános célokat kellene elfogadni.
Ezt a vélemény tájékoztatásul megküldik a finn parlament nagybizottságának, azzal a céllal, 
hogy az ahvenanmaa-i népgyűlés véleményét a finn parlament véleményével együtt 
továbbítsák az Európai Unió intézményeinek.”

A PARLAMENTI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYEI

Vélemény az irányelvre irányuló javaslatnak szubszidiaritás elvével való 
összeegyeztethetőségéről

A nagybizottság megállapítja, hogy a szubszidiaritás elvét az Európai Unióról szóló szerződés
5. cikkének (3) bekezdésében határozzák meg. Ennek értelmében „azokon a területeken, 
amelyek nem tartoznak kizárólagos hatáskörébe, az Unió csak akkor és annyiban jár el, amikor 
és amennyiben a tervezett intézkedés céljait a tagállamok sem központi, sem regionális vagy 
helyi szinten nem tudják kielégítően megvalósítani, így azok a tervezett intézkedés terjedelme 
vagy hatása miatt az Unió szintjén jobban megvalósíthatók”. A szubszidiaritás és arányosság
elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikke megállapítja, hogy a nemzeti parlament 
indokolt véleményt küldhet az EU intézményeinek, amelyben ismerteti azokat az okokat, 
amelyek alapján az adott tervezetet nem tartja összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével. 
Az elv alkalmazási köre ily módon a célszerűbb döntéshozatali szintről szóló illetékességi 
kérdésre korlátozódik. Ebből következően a nagybizottság emlékeztetőjében a javaslat 
tartalmára vonatkozóan a szubszidiaritás kérdésén túlmenően nem foglal részletesebben állást.
A szubszidiaritás elvére vonatkozóan a nagybizottság megállapítja, hogy az elv célja az Unió 
hatásköreinek szabályozása: miután az Európai Unió kijelölte a hatáskörének megfelelő célt, a 
cél eléréséhez alkalmazott eszközöket elsősorban a tagállamok választják meg. Az Unió abban 
az esetben léphet fel, ha az szükséges, és azzal hatékonyabban elérhető az adott célkitűzés, 
mint a tagállamok regionális vagy helyi szerveinek fellépése által.
A nagybizottság csatlakozik a gazdasági bizottság megállapításaihoz, miszerint a 2020-ra 
vonatkozó primerenergia-hatékonysági célkitűzéseket 2007-ben állapították meg az Európai
Tanács záródokumentumában, tehát jelenleg meglehetősen korai annak megítélése, hogy a 
célkitűzést nem lehet elérni. A nagybizottság ezért nem tekinti bizonyítottnak, hogy az EU 
energiahatékonysági céljait nem lehet megfelelően elérni nemzeti szinten, és szükség van az 
irányelvre irányuló javaslat kötelező szabályaira.
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A nagybizottság fontosnak tartja a javaslat azon célját, hogy az éghajlatváltozást fenntartható 
struktúrák létrehozása révén kívánja mérsékelni. A nagybizottság azonban a 
környezetvédelmi bizottsághoz hasonlóan úgy ítéli meg, hogy az energiahatékonysági célokat 
számos intézkedéssel el lehet érni, amely lehetséges intézkedéseket nem indokolt korlátozni, 
és kötelező uniós szintű intézkedéseket bevezetni. E tekintetben a bizottság a kormányhoz 
hasonlóan utal az irányelvre irányuló javaslat 10. cikkére, amelyet a bizottság a 
szubszidiaritás elvével összeegyeztethetetlennek tart. A bizottság véleménye szerint a 10. 
cikkhez szorosan kapcsolódó mellékletek (VIII. melléklet) ugyanezen indokok alapján 
összeegyeztethetetlennek tekinthetők.
A nagybizottság megállapítja, hogy a javaslat 10. cikkéből az következne, hogy a nemzeti 
fűtési és hűtési tervekben kellene megadni a hűtés és fűtés keresleti pontjainak, valamint a 
kapcsolt energiatermelő egységek, például az erőművek és ipari létesítmények 
elhelyezkedését. A javaslat 10. cikkéhez kapcsolódó mellékletekben továbbá részletes 
követelményeket állapítanak meg a földrajzi elhelyezkedésre. A bizottság véleménye szerint 
az így kialakított közösségi fellépés a nemzeti vagy helyi szintű fellépéshez képest nem 
egyértelműen hasznos az irányelv céljainak elérésében.
A nagybizottság véleménye szerint a 10. cikkhez és annak mellékleteihez nem kapcsolódnak 
olyan határokon átnyúló szempontok, amelyeket a tagállamok helyi és regionális szervei nem 
lennének képesek megfelelő módon és hatékonyan szabályozni nemzeti szinten. A bizottság 
megállapítja, hogy a különböző intézkedések, mint például a hűtés és fűtés keresleti 
pontjainak, valamint a kapcsolt energiatermelő egységek, például az erőművek és ipari 
létesítmények elhelyezkedésének megtervezése olyan természetű kérdés, amelyet helyi és 
regionális szinten célszerűbben meg lehet valósítani. A környezetvédelmi bizottsághoz 
hasonlóan a nagybizottság úgy véli, hogy az uniós szintű szabályozás e tekintetben nem 
hatékony és célszerű. A bizottság megállapítja, hogy az átfogó hatások és az egyéb 
fellépésekkel való összekapcsolás jobban kezelhetők helyi és regionális szinten, és véleménye 
szerint az olyan lényeges tényezők, mint a vidéki tevékenység és a kapcsolt energiatermelő 
egységek jellege és mérete, helyi és regionális természetűek, amelyeket helyi szinten jobban 
ismernek.
A nagybizottság megállapítja, hogy az irányelvre irányuló javaslat tartalmát úgy kell 
fejleszteni, hogy az irányelvben szereplő energiahatékonysági célkitűzéseket a lehető 
leghatékonyabban és legrugalmasabban lehessen elérni. Egy ilyen megközelítés összhangban 
lenne az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkének (4) bekezdésében meghatározott 
arányossági elvével, amely szerint az Unió intézkedése sem tartalmilag, sem formailag nem 
terjedhet túl azon, ami a Szerződések célkitűzéseinek eléréséhez szükséges.
A nagybizottság emlékeztet arra, hogy az Unió még nem élt az Szerződésekben ráruházott 
hatáskörrel az irányelv 10. cikkében a földrajzi elhelyezkedésre megállapított intézkedések
tekintetében. Ezekkel az intézkedésekkel kapcsolatban azonban meg kell fontolni, hogy 
földrajzi elhelyezkedésre vonatkozó hatáskört általánosságban az Unió szintjén kívánjuk-e 
felhasználni, és hogyan kell a 10. cikket átfogalmazni úgy, hogy az irányelv lehetővé tegye az 
ilyen nemzeti szintű eszközök alkalmazását, amelyekkel az energiahatékonysági célokat a 
most javasolt uniós szintű intézkedéseknél hatékonyabban el lehet érni. A szubszidiaritás elve 
a bizottság véleménye szerint például nem akadályozza meg, hogy uniós szinten általánosabb 
követelményt állítsanak fel a nemzeti tervekre vonatkozóan, amelyekben szerepelnek a fűtés 
és hűtés keresleti helyeinek, valamint a kapcsolt energiatermelő egységek elhelyezkedése. 
Finnországban ez a terv a helyzettől függően a földhasználati és építési törvény szerinti 
regionális, általános és helyi övezeti besorolást jelentené.
A nagybizottság egyetért a környezetvédelmi bizottság és a gazdasági bizottság 
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véleményével, hogy az irányelvre irányuló javaslat kötelező eszközei nem segítik elő –
legalábbis Finnországban nem – a javaslat céljainak költséghatékony megvalósítását. A 
bizottság szerint a nemzeti szinten meghozott intézkedésekkel jobb eredményt lehet elérni. A 
nagybizottság hangsúlyozza, hogy az irányelvre irányuló javaslat további előkészítése során 
jobban figyelembe kell venni a nemzeti szempontokat és a helyi viszonyokat, mint például az 
éghajlati viszonyokat, a meglévő épületállomány energiahatékonyságát és a nemzeti 
földhasználati tervezés rendszerét, a lakosság számát és megoszlását, az energiapiacok 
szerkezetét, a távhő széleskörű használatát, valamint a nagy hatásfokú kapcsolt hő- és 
energiatermelést. A bizottság a gazdasági bizottsággal egyetértésben úgy véli, hogy a javaslat 
szabályozása meglehetősen rugalmatlan, amely nem veszi figyelembe a nemzeti viszonyokat, 
és az irányelv céljaival ellentétes eredményekhez vezethet. Ami az egyik tagállamban 
költséghatékony és nyereséges, az a másik tagállamban túlzott igazgatási terhet jelenthet, és 
erőforrásokat vonhat el a hatékonyabb eszközök fejlesztésétől és alkalmazásától. Ebben a 
tekintetben a bizottság többek között figyelmet fordít arra, hogy a javaslatnak a nemzeti fűtési 
és hűtési rendszerek tekintetében történő végrehajtása Finnországban új, párhuzamos 
tervezési rendszer létrehozását jelentené a hatékonyan működő övezeti besorolás mellett, ami 
megnehezítheti az energiahatékonysági cél megvalósítását. A 10. cikkben és a VIII. 
mellékletben a több mint 20 MW-os erőművek építésére javasolt szigorú feltételek a 
korábbinál nagyobb mértékben megnehezíthetnék az új energiatermelési kapacitás piacra 
jutását.
Végül a nagybizottság a gazdasági bizottsággal és a környezetvédelmi bizottsággal 
egyetértésben azt az általános véleményt fogalmazza meg, hogy az irányelvre irányuló 
javaslat számos tartalmi problémát vet fel, különösen a költséghatékonyság terén, amelyeket a 
2. jegyzőkönyv eljárása szerint nem lehet kezelni, hiszen az a Szerződések értelmében a 
szubszidiaritás elvével való összeegyeztethetőségre korlátozódik. A bizottság ezekről a 
kérdésekről külön véleményt nyújt be a kormánynak az alkotmány 96. paragrafusában 
szabályozott nemzeti eljárásnak megfelelően. Ezzel kapcsolatban a bizottság hangot ad azon 
véleményének is, hogy az irányelvnek a földrajzi elhelyezkedéssel kapcsolatos céljai (10. 
cikk, valamint VII. és VIII. melléklet) olyan különálló célkitűzést képeznek-e, amely külön 
jogalap (az Európai Unióról szóló szerződés 192. cikkének (2) bekezdése) alkalmazását tenné 
szükségessé. A bizottságnak az alkotmány 96. paragrafusa szerinti véleményét külön nyújtják 
be a Bizottságnak.

Záró javaslat
A nagybizottság javasolja, hogy a finn parlament fogadja el az alábbi, az Európai Unióról 
szóló szerződéshez csatolt, a szubszidiaritás és a arányosság elvének alkalmazásáról szóló 
jegyzőkönyvben említett indokolással ellátott véleményt:

A finn parlament a nagybizottság SuVM 1/2011 vp számú emlékeztetőjében ismertetett érvek 
alapján úgy ítéli meg, hogy az Európai Bizottság által az energiahatékonysági irányelvre tett 
javaslatnak (COM(2011) 370) a 10. cikke nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével.

Helsinki, 2011. szeptember 21.

A kérdést megvitató bizottságban a következők vettek részt:

Miapetra Kumpula-Natri bizottsági elnök/Szociáldemokrata Párt
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