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Przedmiot: Uzasadniona opinia parlamentu Finlandii dotycząca wniosku w sprawie 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności 
energetycznej i uchylającej dyrektywy 2004/8/WE i 2006/32/WE
(COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości
i proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty 
przekazania projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, 
że dany projekt nie jest zgodny z zasadą pomocniczości.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego Komisja Prawna jest odpowiedzialna 
za przestrzeganie zasady pomocniczości.

Posłowie są proszeni o zapoznanie się z uzasadnioną opinią parlamentu Finlandii w sprawie 
wyżej wymienionego wniosku.
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ZAŁĄCZNIK

SPRAWOZDANIE WIELKIEJ KOMISJI 1/2011 vp

Uzasadniona opinia Eduskunty skierowana do organów Unii Europejskiej w sprawie 
stosowania zasady pomocniczości do dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej

WPROWADZENIE 
Wszczęcie procedury

Dnia 22 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności energetycznej i uchylającej 
dyrektywy 2004/8/WE and 2006/32/WE (COM(2011) 370 wersja ostateczna) i przesłała 
go do Eduskunty dnia 5 lipca 2011 r. zgodnie z Protokołem nr 2 w sprawie stosowania zasad 
pomocniczości i proporcjonalności dołączonym do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Eduskunta może, w terminie przewidzianym w tym 
Protokole, przedstawić przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 
uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznaje, że dany projekt nie jest zgodny
z zasadą pomocniczości.

Zgodnie z art. 30 ust. 3 Regulaminu Eduskunty dokumenty przesłane do Eduskunty przez 
instytucje Unii Europejskiej zawierające projekt aktu ustawodawczego są rejestrowane jako 
otrzymane przez Wielką Komisję, która przekazuje je dalej właściwym komisjom specjalnym 
oraz Zgromadzeniu Ustawodawczemu Wysp Alandzkich w celu umożliwienia im złożenia 
do Wielkiej Komisji opinii na temat danego projektu aktu ustawodawczego w odniesieniu 
do zasady pomocniczości, zgodnie z postanowieniami art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej 
(TUE). Zgodnie z art. 30 ust. 4 Regulaminu Eduskunta może, na wniosek Wielkiej Komisji, 
zdecydować o przedstawieniu uzasadnionej opinii, o której mowa w art. 6 Protokołu nr 2
w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności. Decyzja Eduskunty oraz 
sprawozdanie Wielkiej Komisji przesyłane są do instytucji Unii Europejskiej.

Na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2011 r. Wielka Komisja zarejestrowała pod numerem 
TS 15/2011 vp otrzymanie dokumentu odnoszącego się do zasady pomocniczości i przekazała 
go Komisji ds. Gospodarki i Komisji ds. Środowiska. Dnia 14 września 2011 r. Wielka 
Komisja zdecydowała, że powinna zbadać tę kwestię w odniesieniu do zasady pomocniczości, 
jak przewidziano w art. 5 TUE, i sporządziła sprawozdanie przeznaczone dla Eduskunty, 
na podstawie którego miała zostać stwierdzona zgodność wniosku z zasadą pomocniczości. 
Uzasadniona opinia ma zostać dostarczona zainteresowanym organom do dnia 30 września 
2011 r.

Zgromadzenie Ustawodawcze Wysp Alandzkich przedłożyło swoją opinię Wielkiej Komisji
w komunikacie z dnia 19 września 2011 r., w którym określiła swoje obserwacje na temat 
stosowności wniosku dotyczącego dyrektywy w odniesieniu do zasady pomocniczości. 
Poniżej przedstawiono argumenty Zgromadzenia Ustawodawczego Wysp Alandzkich.

Przydział administracyjny
Dokument został sporządzony w biurze procedur.
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Eksperci
Przed Wielką Komisją stawili się następujący eksperci:
- stały sekretarz Erkki Virtanen i starszy urzędnik Heikki Väisänen z Ministerstwa 

Zatrudnienia i Gospodarki;
- stały sekretarz Hannele Pokka i starszy doradca ds. budowy i planowania Teppo Lehtinen

z Ministerstwa Środowiska;
- starszy doradca ds. ustawodawczych Päivi Leino-Sandberg z Ministerstwa 

Sprawiedliwości.

Dokumenty pomocnicze

Dnia 15 września 2011 r. Komisja ds. Środowiska, odnosząc się do argumentów 
przedstawionych w swojej opinii nr YmVL 3/2011 vp zasugerowała, że Wielka Komisja 
powinna zbadać wniosek dotyczący dyrektywy w odniesieniu do zasady pomocniczości, jak 
przewidziano w art. 5 TUE. Dnia 20 września 2011 r. Komisja ds. Handlu, odnosząc się do 
argumentów przedstawionych w swojej opinii nr TaVL 8/2011 vp, zasugerowała, że Wielka 
Komisja powinna zbadać wniosek dotyczący dyrektywy w związku z zasadą pomocniczości.

SPRAWOZDANIE RZĄDU
Wniosek

Celem wniosku dotyczącego dyrektywy jest pomoc Unii w osiągnięciu celu w zakresie 
efektywności energetycznej polegającego na osiągnięciu 20% oszczędności zużycia energii 
pierwotnej do roku 2020. Wniosek zawiera zarówno środki indywidualne, jak i szeroko 
zakrojone programy mające na celu poprawę efektywności energetycznej w państwach 
członkowskich.

Kluczowe środki to zobowiązania dotyczące sektora publicznego ustanowione w art. 4 i 5 
wniosku dotyczącego dyrektywy. Każdego roku ma być odnawiane 3% łącznej powierzchni 
będącej własnością organów publicznych. Współczynnik 3% ma zastosowanie do budynków
o całkowitej powierzchni użytkowej wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących własność 
instytucji publicznych i nie spełniających krajowych wymogów minimalnych dotyczących 
efektywności energetycznej budynków. Warto także zwrócić uwagę na systemy 
zobowiązujące do efektywności energetycznej, przewidziane w art. 6. Wniosek dotyczący 
dyrektywy obejmuje między innymi system pomiaru i sprawozdawczości dla przedsiębiorstw 
energetycznych. Wniosek zawiera także postanowienia dotyczące planowania przestrzennego
i użytkowania gruntów.

Na mocy art. 10 wniosku do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa członkowskie muszą ustanowić 
krajowy plan w zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywnych systemów lokalnego ogrzewania i chłodzenia. 
Plan musi zawierać opis zapotrzebowania na ogrzewanie i chłodzenie oraz prognozy, jak 
to zapotrzebowanie będzie się zmieniać w ciągu kolejnych 10 lat. Plan musi być uzupełniony
o mapę terytorium kraju z zaznaczeniem informacji o miejscach wymagających obecnie 
ogrzewania i chłodzenia (gminy, aglomeracje miejskie i strefy przemysłowe), istniejącej
i planowanej lokalnej infrastrukturze do celów ogrzewania i chłodzenia, a także
o ewentualnych punktach zaopatrzenia w energię do celów ogrzewania i chłodzenia 
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(instalacje wytwarzające energię elektryczną, spalarnie odpadów, istniejące i planowane 
instalacje kogeneracyjne). Dodatkowo plan musi zawierać określenie zapotrzebowania na 
ogrzewanie i chłodzenie, które może być zaspokojone w procesie wysokosprawnej 
kogeneracji i za pośrednictwem innych obiektów wytwarzających ciepło odpadowe 
(generatory spalinowe, spalarnie odpadów, zakłady przemysłowe wytwarzające ciepło 
odpadowe), które mogą być dobrze wykorzystane w przyszłości. Państwa członkowskie 
muszą także dopilnować za pomocą swoich ram regulacyjnych, aby krajowe plany były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i wsi.

W celu zwiększenia wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywnego lokalnego ogrzewania
i chłodzenia w art. 10 wniosku ustanowiono wymogi związane z budową nowych instalacji 
wytwarzających energię elektryczną oraz instalacji wytwarzających energię i instalacji 
przemysłowych produkujących znaczne ilości ciepła odpadowego. Zgodnie z art. 10 ust. 3 
wszystkie nowe instalacje elektrociepłownicze o całkowitej mocy ciepła doprowadzonego 
większej niż 20MW muszą wychwytywać całe ciepło odpadowe i być zlokalizowane
w miejscu, w którym ciepło odpadowe może być wykorzystane. W wymogach zaznaczono, 
że ciepło odpadowe musi być wychwytywane przy użyciu wysokosprawnej jednostki 
kogeneracji. Wymóg wykorzystania ciepła odpadowego odnosi się także do nowych
i poddanych istotnej renowacji instalacji przemysłowych. W celu wykorzystania ciepła 
odpadowego z instalacji przemysłowych należy zbudować lokalną linię przesyłu ciepła oraz,
w stosownych przypadkach, lokalną sieć grzewczą. Wymogi wykorzystania ciepła 
odpadowego odnoszą się przede wszystkim do instalacji wytwarzających energię elektryczną 
zlokalizowanych w danej odległości od punktów wykorzystania ciepła określonej wielkości
w konkretnej lokalizacji.

Z art. 10 ust. 5 wynika, że ustawodawstwo krajowe w sprawie planowania przestrzennego
i użytkowania gruntów musi być zgodne z kryteriami dotyczącymi budowy nowych 
elektrowni. Ustawodawstwo to musi być także zgodne z krajowymi planami w zakresie 
ogrzewania i chłodzenia. W odniesieniu do planowania państwa członkowskie muszą 
dopilnować, by nowe instalacje przemysłowe i kogeneracyjne, wytwarzające ciepło 
odpadowe, były zlokalizowane w miejscu, w którym ciepło odpadowe może być wychwycone
i wykorzystane do zaspokojenia zapotrzebowania, i by nowe strefy zabudowy mieszkaniowej 
lub nowe zakłady przemysłowe zużywające ciepło były zlokalizowane w miejscach,
w których maksymalną ilość ich zapotrzebowania na ciepło można zaspokoić przy 
wykorzystaniu dostępnego ciepła odpadowego. Muszą one być także zlokalizowane tak, by 
można je było podłączyć do lokalnej sieci ogrzewania lub chłodzenia. Załączniki VII i VIII 
wniosku, odnoszące się do art. 10, określają szczegółowo wymogi dotyczące planowania 
lokalnego.

Opinia rządu

Rząd Finlandii określił swoje stanowisko na temat wniosku dotyczącego dyrektywy
w komunikacie U 25/2011 vp. Rząd rozumie konieczność zwiększania efektywności 
energetycznej. W celu osiągnięcia celów w zakresie efektywności energetycznej należy 
przedsięwziąć dalsze środki. Pozytywnym aspektem wniosku jest to, że państwa 
członkowskie będą w stanie same ustalić swoje cele efektywności energetycznej na rok 2020. 
Wniosek zawiera jednak liczne środki obowiązkowe, które przedstawiają trudności 
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administracyjne lub są kosztowne w porównaniu z oszczędnością energii, którą mają 
zapewnić. Niektóre z tych obowiązkowych środków rzutują także na środki oszczędnościowe 
już stosowane w Finlandii. Ponadto harmonogramy wdrażania tych środków są 
nierealistycznie rygorystyczne. Rząd przywiązuje wagę do pozostawiania państwom 
członkowskim wystarczającej elastyczności przy wyborze środków. W świetle wysokiego 
poziomu długu sektora publicznego w całej Europie dyrektywa powinna kłaść nacisk na 
środki, których opłacalność można łatwo wykazać.

Rząd uważa też, że w przedstawionej formie wniosek dotyczący dyrektywy nie jest zgodny
z zasadą pomocniczości w odniesieniu do art. 10 i związanych z nim załączników. Rząd 
uważa, że cele dyrektywy można osiągnąć w wystarczającym stopniu na poziomie państw 
członkowskich. Możliwe byłoby na przykład ustanowienie ogólniejszego wymogu 
na poziomie UE, w wyniku czego powinny zostać sporządzone regulacje krajowe
w odniesieniu do planowania, ustanawiające zasady rządzące lokalizowaniem obiektów 
wymagających ogrzewania i chłodzenia oraz instalacji kogeneracyjnych i przemysłowych.
W Finlandii plan tego rodzaju wymagałby, zgodnie z ustawą o użytkowaniu gruntów
i budowie, w zależności od okoliczności, planu nadrzędnego lub lokalnego planu 
szczegółowego. W opinii rządu nakładanie na państwa członkowskie obowiązku składania do 
organów UE informacji na temat lokalizacji miejsc wymagających ogrzewania i chłodzenia 
lub lokalizacji obiektów kogeneracyjnych, takich jak elektrownie i instalacje przemysłowe, 
nie jest konieczne dla osiągnięcia celów wyznaczonych w dyrektywie. Rząd ma także 
zastrzeżenia do załącznika VII, odnoszącego się do art. 10, ponieważ wyznacza on bardzo 
szczegółowe wymagania dotyczące planowania.

Oświadczenie Zgromadzenia Ustawodawczego Wysp Alandzkich

W komunikacie do Wielkiej Komisji z dnia 19 września 2011 r. Komisja Autonomii 
Zgromadzenia Ustawodawczego Wysp Alandzkich złożyła w imieniu Zgromadzenia 
następujące oświadczenie:

„Komisja Autonomii popiera cele w zakresie oszczędzania energii wyznaczone przez UE 
na rok 2020. Jednocześnie komisja uważa, że wniosek Komisji Europejskiej zawiera 
postanowienia, które są zbyt szczegółowe, by pozwolić na właściwe osiągnięcie celów 
efektywności w całej UE w opłacalny sposób. Lepsze rezultaty można by uzyskać za pomocą 
środków stosowanych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Ponadto art. 10 
dyrektywy zawiera wymogi dotyczące planowania. W opinii komisji ustanowienie takich 
wymogów na poziomie UE nie jest możliwe do zastosowania ze względu na ogromne różnice 
klimatyczne. Na poziomie UE powinny być ustanawiane tylko cele ogólne dotyczące 
wymogów oszczędności.

Opinię tę niniejszym przekazuje się Wielkiej Komisji Eduskunty, zwracając uwagę, 
że oświadczenie Zgromadzenia Ustawodawczego Wysp Alandzkich może zostać dostarczone 
organom Unii Europejskiej wraz z oświadczeniem Eduskunty”.

OPINIE WIELKIEJ KOMISJI

Ocena zgodności wniosku dotyczącego dyrektywy z zasadą pomocniczości
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Wielka Komisja zwraca uwagę, że zasada pomocniczości została ustanowiona w art. 5 ust. 3 
TUE. Zgodnie z nim: „[...] w dziedzinach, które nie należą do jej wyłącznej kompetencji, Unia 
podejmuje działania tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele zamierzonego 
działania nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez Państwa Członkowskie, 
zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym oraz lokalnym, i jeśli ze względu na 
rozmiary lub skutki proponowanego działania możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie 
Unii”. Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości
i proporcjonalności parlamenty narodowe mogą przesłać organom Unii uzasadnioną opinię 
zawierającą powody, dla których uznają, że dany projekt nie jest zgodny z zasadą 
pomocniczości. Zakres pomocniczości jest w związku z tym ograniczony do kwestii 
kompetencji i dotyczy tego, który poziom jest właściwszy do podjęcia danej decyzji.
Z powyższego wynika, że Wielka Komisja skupi się w większym stopniu na kwestii 
pomocniczości niż na treści wniosku.

W odniesieniu do tej zasady Wielka Komisja zwraca uwagę, że celem pomocniczości jest 
regulacja korzystania z kompetencji Unii: kompetencji przyznanych jej przez Unię 
Europejską w związku z danym celem; środki, za pomocą których ten cel ma zostać 
osiągnięty, muszą pozostać w gestii państw członkowskich. Unia musi działać jedynie wtedy, 
gdy jest to niezbędne i jeśli poprzez swoje działanie może pomagać w osiągnięciu celu
w sposób skuteczniejszy, niż jest to możliwe poprzez działania państw członkowskich albo 
władz regionalnych lub lokalnych.

Wielka Komisja odnotowuje uwagę Komisji ds. Handlu, że cel w zakresie 20% oszczędności 
energii pierwotnej na rok 2020 wyznaczono w konkluzjach Rady Europejskiej w 2007 r.,
a więc na tym etapie przedwczesne jest stwierdzenie Komisji Europejskiej, że cel ten jest 
nieosiągalny. Dlatego Wielka Komisja uważa, że nie ma dowodów na to, że celów UE 
dotyczących efektywności energetycznej nie można osiągnąć w wystarczającym stopniu za 
pomocą środków krajowych i że obowiązkowe środki wyznaczone we wniosku dotyczącym 
dyrektywy są w tym celu niezbędne.

Wielka Komisja przykłada wielką wagę do wyznaczonego we wniosku celu ustanowienia 
zrównoważonych struktur mających na celu łagodzenie skutków zmiany klimatu. Jednak 
Wielka Komisja podziela opinię Komisji ds. Środowiska, że istnieje tyle środków służących 
osiągnięciu celów w zakresie efektywności energetycznej, że nie ma podstaw do ograniczenia 
jednych środków po to, aby inne uczynić obowiązkowymi na poziomie UE. Wspólnie
z rządem Wielka Komisja odnosi się w tym względzie w szczególności do art. 10 wniosku 
dotyczącego dyrektywy, który Wielka Komisja uważa za sprzeczny z zasadą pomocniczości.
W opinii Wielkiej Komisji art. 10 i powiązane z nim załączniki VII i VIII można podważyć 
na tej samej podstawie.

Wielka Komisja odnotowuje, że z art. 10 w jego obecnym brzmieniu wynikałoby, 
że lokalizacja miejsc wymagających ogrzewania i chłodzenia oraz obiektów skojarzonego 
wytwarzania, w tym elektrowni i obiektów przemysłowych, musi być przedstawiona
w krajowym planie w zakresie ogrzewania i chłodzenia. Powiązane z tym artykułem 
załączniki ustanawiają też szczegółowe wymogi dotyczące planowania lokalnego. Wielka 
Komisja jest zdania, że planowane działania wspólnotowe nie są korzystniejsze dla 
osiągnięcia celów dyrektywy od działań na poziomie państw członkowskich lub lokalnym.
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Wielka Komisja uważa, że art. 10 wraz z załącznikami nie zawiera żadnych elementów 
transgranicznych, których nie mogłyby satysfakcjonująco i skutecznie regulować władze 
lokalne i regionalne na poziomie państw członkowskich. Wielka Komisja uważa, że plan 
różnych działań, w tym lokalizacja miejsc wymagających ogrzewania lub chłodzenia oraz 
obiektów skojarzonych, takich jak elektrownie i obiekty przemysłowe, będzie z natury
w odpowiedniejszy sposób przeprowadzany na poziomie lokalnym lub regionalnym. 
Podobnie jak Komisja ds. Środowiska Wielka Komisja uważa, że regulacja tych kwestii na 
poziomie UE nie jest skuteczna ani rozsądna. Wielka Komisja odnotowuje, że wpływ na inne 
dziedziny działalności oraz interakcje z nimi jest są lepiej kontrolowane na poziomie 
lokalnym i regionalnym i że istotne zmienne, takie jak urbanizacja i instalacje skojarzonego 
wytwarzania mają charakter lokalny i regionalny oraz taki sam charakter, a także są lepiej 
rozumiane na poziomie lokalnym.

Wielka Komisja zwraca uwagę, że należy dopracować wniosek dotyczący dyrektywy, tak aby 
zawarte w nim cele w zakresie efektywności energetycznej i obowiązek planowania mogły 
być wdrażane w najskuteczniejszy i najelastyczniejszy sposób. Podobne podejście byłoby 
także zgodne z zasadą proporcjonalności ustanowioną w art. 5 ust. 4 TUE, zgodnie z którą 
treść i forma działania Unii nie może wykraczać poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
celów Traktatów.

Wielka Komisja przypomina, że Unia nie skorzystała jeszcze z kompetencji nadanej jej przez 
Traktaty w odniesieniu do planowania zgodnie z art. 10 wniosku dotyczącego dyrektywy. 
Należy rozważyć kwestię, czy istnieje wola, by uprawnienia dotyczące planowania były 
ogólnie wykonywane na poziomie unijnym, i jak trzeba przeformułować art. 10, aby 
dyrektywa pozwalała na stosowanie środków krajowych do osiągnięcia celów w zakresie 
efektywności energetycznej, które są skuteczniejsze niż środki proponowane obecnie na 
poziomie unijnym. Zasada pomocniczości nie stanowiłaby w opinii Komisji przeszkody
w przyjęciu ogólniejszego wymogu na poziomie unijnym w stosunku do planów krajowych 
ustanawiających lokalizację miejsc wymagających ogrzewania i chłodzenia oraz obiektów 
skojarzonego wytwarzania. W Finlandii plan tego rodzaju byłby sklasyfikowany jako plan 
użytkowania gruntów, plan nadrzędny lub lokalny plan szczegółowy, zgodnie z ustawą
o użytkowaniu gruntów i budowie, w zależności od okoliczności.

Wielka Komisja zgadza się z oceną Komisji ds. Środowiska i Komisji ds. Handlu, że liczne 
obowiązkowe metody ustanowione we wniosku dotyczącym dyrektywy nie pomagałyby, 
przynajmniej w Finlandii, w osiągnięciu celów dyrektywy w sposób opłacalny. Wielka 
Komisja uważa, że środki określone na poziomie krajowym mogą przynieść lepsze rezultaty. 
Wielka Komisja podkreśla, że w dalszych pracach nad wnioskiem dotyczącym dyrektywy 
należy w większym stopniu brać pod uwagę zasady krajowe i warunki lokalne, takie jak 
klimat, efektywność energetyczna istniejących budynków i krajowy system planowania 
użytkowania gruntów, ilość i lokalizacja budynków mieszkalnych, struktura rynków energii, 
skala ogrzewania lokalnego oraz efektywne skojarzone wytwarzanie ogrzewania
i elektryczności. Wielka Komisja podziela pogląd Komisji ds. Handlu, że nieelastyczność 
zaproponowanej metody regulacyjnej, która nie uwzględnia warunków krajowych, może 
także prowadzić do skutków odwrotnych w stosunku do celów dyrektywy. To, co może się 
okazać tanim i interesującym rozwiązaniem w jednym państwie członkowskim, w innym 
państwie członkowskim może spowodować uciążliwą biurokrację i zabrać zasoby, które 
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mogłyby służyć rozwojowi oraz stosowaniu skuteczniejszych metod. W rezultacie Wielka 
Komisja zwraca między innymi uwagę na to, że wdrożenie wniosku Komisji Europejskiej
w sprawie krajowego systemu ogrzewania i chłodzenia oznaczałoby powielenie skutecznego 
systemu planowania działającego w Finlandii, co utrudniłoby osiągnięcie celów w zakresie 
efektywności energetycznej. Rygorystyczne wymogi dotyczące budowy elektrowni o mocy 
ciepła doprowadzonego większej niż 20MW, zaproponowane w art. 10 i w załączniku VIII, 
mogą utrudnić wchodzenie na rynek nowych możliwości w zakresie produkcji energii.

Wreszcie Wielka Komisja, wspólnie z Komisją ds. Środowiska i Komisją ds. Handlu, 
zauważa, że liczne istotne problemy związane z wnioskiem dotyczącym dyrektywy,
w szczególności w związku z opłacalnością, nie mogą być omawiane w ramach procedury 
ustanowionej w Protokole nr 2, która zgodnie z Traktatem jest ograniczona do stosowania 
zasady pomocniczości. Wielka Komisja wyda oświadczenie w tych kwestiach i przedłoży ją 
rządowi osobno, zgodnie z krajową procedurą przewidzianą w rozdziale 96 Konstytucji.
W oświadczeniu tym Wielka Komisja rozważy także, czy wyznaczone w dyrektywie cele
w odniesieniu do planowania (art. 10 i załączniki VII i VIII) stanowią cel specjalny, który 
wymagałby osobnej podstawy prawnej (art. 192 ust. 2 TFUE). Oświadczenie sporządzone 
przez Wielką Komisję na mocy rozdziału 96 Konstytucji zostanie przekazane osobno Komisji 
Europejskiej.

Propozycja uchwały

Wielka Komisja proponuje, by Eduskunta zatwierdził następującą uzasadnioną opinię
w rozumieniu Protokołu w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności 
załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej:

Eduskunta uważa, że art. 10 wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego dyrektywy w sprawie 
efektywności energetycznej (COM(2011) 370) w obecnym brzmieniu jest sprzeczny z zasadą 
pomocniczości z powodów przedstawionych w sprawozdaniu Wielkiej Komisji 
SuVM 1/2011 vp.

Helsinki, 21 września 2011 r.
Decyzję w tej sprawie podjęła Wielka Komisja w następującym składzie:

Przewodnicząca: Miapetra Kumpula-Natri / Socjaldemokratyczna Partia Finlandii
Wiceprzewodniczący: Antti Kaikkonen / Partia Centrum 
Wiceprzewodnicząca: Annika Lapintie / Sojusz Lewicy 
Członkowie: Sirkka-Liisa Anttila / Partia Centrum 
Pietari Jääskeläinen / Prawdziwi Finowie 
Riitta Myller / Socjaldemokratyczna Partia Finlandii 
Mauri Pekkarinen / Partia Centrum 
Tuomo Puumala / Partia Centrum 
Vesa-Matti Saarakkala / Prawdziwi Finowie 
Anni Sinnemäki / Liga Zielonych 
Astrid Thors / Szwedzka Partia Ludowa
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Lenita Toivakka / Partia Koalicji Narodowej 
Tytti Tuppurainen / Socjaldemokratyczna Partia Finlandii 
Jan Vapaavuori / Partia Koalicji Narodowej 
Pia Viitanen / Socjaldemokratyczna Partia Finlandii 
Peter Östman / Chrześcijańscy Demokraci, zastępca
Anne Holmlund / Partia Koalicji Narodowej 
Timo Kalli / Partia Centrum
Jari Leppä / Partia Centrum
Jaana Pelkonen / Partia Koalicji Narodowej 
Timo Soini / Prawdziwi Finowie
Hanna Tainio / Socjaldemokratyczna Partia Finlandii.


