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EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre právne veci

27.9.2011

OZNÁMENIE POSLANCOM
(72/2011)

Vec: Odôvodnené stanovisko fínskeho parlamentu k návrhu smernice Európskeho 
parlamentu a Rady o energetickej účinnosti a o zrušení smernice 2004/8/ES 
a smernice 2006/32/ES
(KOM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

Podľa článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 
v pôsobnosti Výboru pre právne veci.

V prílohe sa nachádza odôvodnené stanovisko fínskeho parlamentu k uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA

SPRÁVA VEĽKÉHO VÝBORU 1/2011 vp

Odôvodnené stanovisko fínskeho parlamentu Eduskunta, ktoré je určené orgánom 
Európskej únie a týka sa uplatňovania zásady subsidiarity na smernicu o energetickej 
účinnosti

ÚVOD
Začatie postupu

Dňa 22. júna 2011 predložila Európska komisia návrh smernice Európskeho parlamentu 
a Rady o energetickej účinnosti a o zrušení smernice 2004/8/ES a smernice 2006/32/ES 
(KOM(2011) 370 v konečnom znení) a 5. júla 2011 predložila tento návrh fínskemu 
parlamentu Eduskunta podľa protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity 
a proporcionality, ktorý je priložený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní 
Európskej únie. Fínsky parlament Eduskunta môže v lehote stanovenej v tomto protokole 
poslať predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko 
s uvedením dôvodov, pre ktoré je presvedčený, že daný návrh nie je v súlade so zásadou 
subsidiarity.

V súlade s článkom 30 ods. 3 rokovacieho poriadku fínskeho parlamentu Eduskunta sa 
dokumenty, ktoré fínskemu parlamentu Eduskunta predložia inštitúcie Európskeho parlamentu 
a ktoré obsahujú návrh legislatívneho aktu, zaznamenávajú tak, ako ich prijal Veľký výbor, 
ktorý ich predloží príslušným osobitným výborom a zákonodarnému zboru ostrovov Alandy 
s cieľom umožniť týmto orgánom predložiť Veľkému výboru stanovisko k návrhu 
legislatívneho aktu so zreteľom na zásadu subsidiarity v zmysle článku 5 Zmluvy o Európskej 
únii (ZEÚ). Podľa článku 30 ods. 4 môže Eduskunta na základe návrhu Veľkého výboru 
rozhodnúť o predložení odôvodneného stanoviska, ako sa uvádza v článku 6 protokolu č. 2 
o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality. Rozhodnutie fínskeho parlamentu 
Eduskunta a správa Veľkého výboru budú predložené inštitúciám Európskej únie.

Dňa 8. júla 2011 Veľký výbor na svojom zasadnutí zaregistroval pod číslom TS 15/2011 vp 
prijatie dokumentu týkajúceho sa subsidiarity a postúpil ho Hospodárskemu výboru a Výboru 
pre životné prostredie. Dňa 14. septembra 2011 Veľký výbor rozhodol, že je potrebné vec 
preskúmať so zreteľom na zásadu subsidiarity stanovenú v článku 5 ZEÚ, a fínskemu 
parlamentu Eduskunta predložil na posúdenie správu o zlučiteľnosti návrhu so zásadou 
subsidiarity. Odôvodnené stanovisko bude predložené príslušným orgánom do 30. septembra 
2011.

Zákonodarný zbor ostrovov Alandy predložil svoje stanovisko Veľkému výboru vo svojom 
oznámení z 19. septembra 2011, v ktorom predniesol svoje pripomienky týkajúce sa 
vhodnosti návrhu smernice, pokiaľ ide o subsidiaritu. Úvahy zákonodarného zboru ostrovov 
Alandy sa uvádzajú ďalej v dokumente.

Administratívne rozdelenie
Dokument vytvoril úrad procedurálneho oddelenia.
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Experti
Vo výbore predstúpili:
- Erkki Virtanen, stály tajomník, a Heikki Väisänen, vedúci pracovník, ministerstvo práce 

a hospodárstva
- Hannele Pokka, stála tajomníčka, a Teppo Lehtinen, generálny poradca pre výstavbu 

a plánovanie, ministerstvo životného prostredia
- Päivi Leino-Sandberg, generálny poradca, právne veci, ministerstvo spravodlivosti.

Odkazy

Dňa 15. septembra 2011 Výbor pre životné prostredie, odkazujúc na odôvodnenie uvedené vo 
svojom stanovisku YmVL 3/11 vp navrhol, aby Veľký výbor preskúmal návrh smernice vo 
vzťahu k subsidiarite stanovenej v článku 5 ZEÚ. Dňa 20. septembra 2011 Výbor pre obchod, 
odkazujúc na odôvodnenie uvedené vo svojom stanovisku TaVL 8/2011 vp navrhol, aby 
Veľký výbor preskúmal návrh smernice vo vzťahu k subsidiarite.

SPRÁVA VLÁDY
Návrh

Cieľom návrhu smernice je dosiahnuť 20 % úspory primárnej energie do roku 2020. Návrh 
obsahuje jednotlivé opatrenia aj rozsiahle programy opatrení na zlepšenie energetickej 
účinnosti v členských štátoch.

Hlavnými opatreniami sú záväzky týkajúce sa verejného sektora, stanovené v článkoch 4 a 5 
navrhovanej smernice. Každý rok sa renovujú tri percentá celkovej podlahovej plochy vo 
vlastníctve verejných orgánov. Miera 3 % sa týka alebo je zameraná na budovy s celkovou 
úžitkovou podlahovou plochou nad 250 m2, ktoré sú vo vlastníctve verejných orgánov 
a nespĺňajú národné minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť. Takisto je potrebné 
poukázať na systémy záväzku energetickej účinnosti, ustanovené v článku 6. Návrh smernice 
obsahuje okrem iného systém merania a predkladania správ pre energetické podniky. Návrh 
takisto obsahuje ustanovenia týkajúce sa územného plánovania a využitia pôdy.

V článku 10 návrhu sa stanovuje, že členské štáty do 1. januára 2014 stanovia národný plán 
vykurovania a chladenia pre rozvoj potenciálu na použitie vysoko účinnej kogenerácie 
a účinného diaľkového vykurovania a chladenia. Uvedený plán bude obsahovať opis dopytu 
po vykurovaní a chladení a prognózu, ako sa tento stav zmení v najbližších 10 rokoch. 
Súčasťou plánu musí byť mapa územia štátu, ktorá bude obsahovať informácie o miestach, 
v ktorých je v súčasnosti nevyhnutné vykurovanie alebo chladenie (obce, mestské 
aglomerácie a priemyselné zóny), o súčasnej a plánovanej infraštruktúre diaľkového 
vykurovania a chladenia a o potenciálnych miestach zabezpečujúcich vykurovanie 
a chladenie (zariadenia na výrobu elektriny, spaľovne odpadu, súčasné a plánované 
kogeneračné zariadenia). Okrem toho plán bude obsahovať odhadovaný dopyt po vykurovaní 
a chladení, ktorý by bolo možné uspokojiť vysoko účinnou kogeneráciou a ostatnými 
zariadeniami produkujúcimi odpadové teplo (spaľovacie generátory, spaľovne odpadov 
a priemyselné zariadenia produkujúce odpadové teplo), ktoré by bolo možné v budúcnosti 
využívať. Členské štáty takisto prostredníctvom svojich regulačných rámcov zabezpečia, aby 
sa tieto plány zohľadnili v miestnych a regionálnych rozvojových plánoch vrátane mestského 
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a vidieckeho územného plánovania.

S cieľom zvýšiť účinnú kogeneráciu a účinné diaľkové vykurovanie a chladenie sa v článku 10 
návrhu stanovujú požiadavky týkajúce sa vybudovania nových zariadení na výrobu elektriny 
a výrobných a priemyselných zariadení produkujúcich veľké množstvá odpadového tepla. 
Podľa článku 10 ods. 3 všetky nové termálne zariadenia na výrobu elektrickej energie 
s celkovým tepelným príkonom vyšším ak 20 MW budú zachytávať všetko odpadové teplo 
a budú umiestnené na mieste, kde je možné použiť toto odpadové teplo. V požiadavkách sa 
stanovuje, že teplo sa bude zachytávať pomocou vysoko účinnej kogeneračnej jednotky. 
Požiadavka využitia odpadového tepla sa týka takisto nových a podstatne renovovaných 
priemyselných zariadení. Na využitie odpadového tepla z priemyselných zariadení je 
nevyhnutné vybudovať prepravnú sieť pre diaľkové vykurovanie a ak je to potrebné, sieť 
diaľkového vykurovania. Požiadavka využiť odpadové teplo sa v zásade týka zariadení na 
výrobu elektrickej energie a priemyselných zariadení, ktoré sa nachádzajú v určitej 
vzdialenosti od miest, ktoré toto teplo využívajú a v určitej oblasti majú vymedzenú rozlohu.

Z článku 10 ods. 5 vyplýva, že vnútroštátne predpisy týkajúce sa územného plánovania budú 
v súlade s požiadavkami týkajúcimi sa vybudovania nových zariadení na výrobu elektrickej 
energie. Právne predpisy budú takisto v súlade s národnými plánmi vykurovania a chladenia. 
Členské štáty musia v súvislosti s plánovaním zabezpečiť, aby sa nové kogeneračné jednotky 
alebo priemyselné zariadenia produkujúce odpadové teplo umiestňovali v lokalitách, kde je 
možné zachytiť maximum vyprodukovaného odpadového tepla a využiť ho na uspokojenie 
dopytu, a aby sa nové obytné zóny alebo nové priemyselné zariadenia, ktoré spotrebúvajú 
teplo, nachádzali na miestach, na ktorých sa čo najväčšia časť ich dopytu po teple uspokojí 
dostupným odpadovým teplom. Takisto sa musia umiestňovať tak, aby bolo možné napojiť 
ich na miestnu sieť diaľkového vykurovania alebo chladenia. V prílohách VII a VIII, ktoré sú 
súčasťou návrhu a týkajú sa článku 10, sa podrobne uvádzajú požiadavky týkajúce sa 
miestneho plánovania.

Stanovisko vlády

Vláda vyjadrila svoje stanovisko týkajúce sa návrhu smernice v oznámení U 25/2011 vp. 
Vláda podporuje cieľ zlepšiť energetickú účinnosť. Je potrebné prijať ďalšie opatrenia na 
dosiahnutie cieľov v oblasti energetickej účinnosti. Pozitívny aspekt návrhu je, že členské 
štáty budú môcť samy stanoviť ciele týkajúce sa energetickej účinnosti na rok 2020. Návrh 
však obsahuje mnoho povinných opatrení, ktoré predstavujú administratívne problémy alebo
sú finančne náročné, pokiaľ ide o úspory energie, na dosiahnutie ktorých sú zamerané. 
Niektoré povinné opatrenia majú takisto vplyv na opatrenia v oblasti hospodárnosti, ktoré sa 
už vo Fínsku uplatňujú. Okrem toho časové plány vykonávania opatrení sú nereálne prísne. 
Vláda považuje za dôležité, že členské štáty majú dostatočnú pružnosť pri výbere opatrení. 
Vzhľadom na vysokú úroveň dlhu verejného sektora v Európe by sa mali v smernici 
zdôrazniť opatrenia, ktoré sa rýchlo ukážu ako hospodárne.

Vláda sa takisto domnieva, že návrh smernice v predloženej forme nie je zlučiteľný so
zásadou subsidiarity, s odkazom na článok 10 a príslušné prílohy. Vláda sa domnieva, že ciele 
smernice je možné dostatočne dosiahnuť na úrovni členských štátov. Napríklad by bolo 
možné na úrovni Únie stanoviť všeobecnejšiu požiadavku, aby sa na základe toho navrhli 
vnútroštátne úpravy v súvislosti s plánovaním, zavedením pravidiel upravujúcich umiestnenie 
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zariadení, ktoré vyžadujú vykurovanie a chladenie, a kogeneračných jednotiek 
a priemyselných zariadení. Vo Fínsku by bol podľa zákona o využívaní pôdy a územnom 
plánovaní a v závislosti od okolností v súvislosti s takým plánom nevyhnutný plán využívania 
pôdy, hlavný plán alebo podrobný miestny plán. Vláda vyjadrila názor, že na dosiahnutie 
cieľov stanovených v smernici nie je nevyhnutné stanoviť členským štátom povinnosť 
predložiť orgánom Únie návrhy umiestnenia miest vyžadujúcich vykurovanie alebo 
chladenie, alebo umiestnenia kogeneračných zariadení, ako napríklad elektrární 
a priemyselných zariadení. Vláda takisto vyjadrila výhrady k prílohe VII, ktorá sa týka článku 
10, lebo veľmi podrobne stanovuje požiadavky na plánovanie.

Vyhlásenie zákonodarného zboru ostrovov Alandy

Výbor pre autonómiu zákonodarného zboru ostrovov Alandy vo svojom oznámení Veľkému 
výboru z 19. septembra 2011 vyjadril v mene zákonodarného zboru toto stanovisko:

„Výbor pre autonómiu podporuje cieľ dosiahnuť úspory energie, ktorý stanovila EÚ na rok 
2020. Výbor sa zároveň domnieva, že návrh Komisie obsahuje ustanovenia, ktoré sú príliš 
podrobné, aby bolo možné vhodne a hospodárnym spôsobom dosiahnuť ciele účinnosti v celej 
EÚ. Lepšie výsledky by sa dosiahli s opatreniami uplatňovanými na vnútroštátnej, regionálnej 
a miestnej úrovni. Okrem toho sa v článku 10 smernice stanovujú požiadavky týkajúce sa 
plánovania. Výbor sa domnieva, že stanovenie takých požiadaviek na úrovni EÚ nie je 
realizovateľné, lebo existujú veľké klimatické rozdiely. Na tejto úrovni by sa mali stanoviť 
iba všeobecné ciele týkajúce sa požiadaviek na dosiahnutie úspor.

Toto stanovisko bude doručené Veľkému výboru fínskeho parlamentu Eduskunta 
s oznámením, že vyhlásenie zákonodarného zboru ostrovov Alandy sa môže doručiť orgánom 
Európskej únie spolu s vyhlásením fínskeho parlamentu Eduskunta.“

NÁZORY VÝBORU

Posúdenie zlučiteľnosti návrhu smernice so zásadou subsidiarity

Veľký výbor konštatuje, že zásada subsidiarity je stanovená v článku 5 ods. 3 ZEÚ. V tomto 
ustanovení sa uvádza: „Podľa zásady subsidiarity koná Únia v oblastiach, ktoré nepatria do jej 
výlučnej právomoci, len v takom rozsahu a vtedy, ak ciele zamýšľané touto činnosťou nemôžu 
členské štáty uspokojivo dosiahnuť na ústrednej úrovni alebo na regionálnej a miestnej úrovni, 
ale z dôvodov rozsahu alebo účinkov navrhovanej činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na 
úrovni Únie.“ V ustanoveniach článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity 
a proporcionality sa uvádza, že národný parlament môže orgánom Únie poslať odôvodnené 
stanovisko s uvedením dôvodov, pre ktoré je presvedčený, že daný návrh nie je v súlade so 
zásadou proporcionality. Rozsah pôsobnosti subsidiarity sa v dôsledku toho obmedzuje na 
právomoci a týka sa primeranejšej úrovne rozhodovania. Z uvedenej skutočnosti vyplýva, že 
Veľký výbor sa zameria viac na otázku subsidiarity ako na obsah návrhu.

V súvislosti s uvedenou zásadou Veľký výbor konštatuje, že účel subsidiarity je upraviť 
uplatnenie právomoci Únie: právomoc, ktorú na ňu preniesla Európska únia vo vzťahu 
k cieľu, prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa musia byť najmä vecou voľného uváženia 
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členských štátov. Je nevyhnutné, aby Únia konala, iba ak je to pre ňu nevyhnutné a ak týmto 
konaním môže podporiť dosiahnutie cieľa účinnejšie, ako je možné prostredníctvom konania 
členských štátov alebo regionálnych alebo miestnych orgánov.

Veľký výbor berie do úvahy poznámku Výboru pre obchod, že cieľ 20 % úspor primárnej 
energie pre rok 2020 stanovila Európska rada vo svojich záveroch v roku 2007, a preto je 
tvrdenie Komisie, že tento cieľ nie je možné dosiahnuť, v tejto fáze predčasné. Veľký výbor 
sa preto domnieva, že neexistuje dôkaz, že prostredníctvom vnútroštátnych opatrení nie je 
možné uspokojivo dosiahnuť ciele EÚ v oblasti energetickej účinnosti a že sú preto 
nevyhnutné povinné opatrenia stanovené v návrhu smernice.

Veľký výbor považuje za veľmi dôležitý cieľ uvedený v smernici, a to vytvoriť trvalo 
udržateľné štruktúry, ktoré by zahŕňali otázku zmeny klímy. Výbor však súhlasí s názorom 
Výboru pre životné prostredie, že existuje toľko opatrení na dosiahnutie cieľov energetickej 
účinnosti, že neexistujú dôvody na obmedzenie niektorých opatrení a na ustanovenie 
ostatných za povinné na úrovni EÚ. Výbor spolu s vládou odkazuje v tejto súvislosti najmä na 
článok 10 návrhu smernice, o ktorom sa domnieva, že je v rozpore so zásadou subsidiarity. 
Výbor sa domnieva, že z rovnakých dôvodov je možné spochybniť článok 10 a príslušné 
prílohy VII a VIII.

Veľký výbor konštatuje, že zo súčasného znenia článku 10 vyplýva, že v národných plánoch 
vykurovania a chladenia je nevyhnutné uviesť umiestnenie miest, ktoré vyžadujú vykurovanie 
alebo chladenie, a zariadení s kombinovanou výrobou vrátane elektrární a priemyselných 
zariadení. V príslušných prílohách sa takisto stanovujú podrobné požiadavky vo vzťahu 
k miestnemu plánovaniu. Veľký výbor sa domnieva, že plánované činnosti Spoločenstva nie 
sú výhodné na dosiahnutie cieľov smernice v porovnaní s činnosťami na úrovni členských 
štátov alebo na miestnej úrovni.

Veľký výbor sa domnieva, že článok 10 a jeho prílohy neobsahujú také cezhraničné prvky, 
ktoré by miestne a regionálne orgány členských štátov nemohli uspokojivo a účinne riadiť na 
úrovni členského štátu. Výbor sa domnieva, že plán rôznych činností vrátane umiestnenia 
miest vyžadujúcich vykurovanie alebo chladenie a kombinovaných miest, ako napríklad 
elektrární a priemyselných zariadení, sa vzhľadom na svoju povahu vhodnejšie vykonáva na 
miestnej a regionálnej úrovni. Veľký výbor sa takisto ako Výbor pre životné prostredie 
domnieva, že riadenie týchto otázok na úrovni EÚ nie je ani účinné, ani účelné. Veľký výbor 
konštatuje, že vplyv na ostatné oblasti činnosti a ich vzájomná súčinnosť sa lepšie spravujú na 
miestnej a regionálnej úrovni a že dôležité premenné ako urbanizácia a zariadenia na 
kombinovanú výrobu energie majú miestnu alebo regionálnu povahu a rozsah a lepšie sa 
k nim pristupuje na miestnej úrovni.

Veľký výbor konštatuje, že návrh smernice je potrebné vytvoriť tak, aby sa mohli ciele 
energetickej účinnosti a záväzky plánovania, ktoré obsahuje, vykonávať čo najúčinnejšie 
a najpružnejšie. Taký prístup by bol takisto v súlade so zásadou proporcionality, stanovenou 
v článku 5 ods. 4 ZEÚ, podľa ktorého obsah a forma činnosti Únie neprekračuje rámec toho, 
čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov zmlúv.

Veľký výbor pripomína, že Únia ešte nevykonala právomoc, ktorá na ňu bola prenesená 
v zmluvách v súvislosti s plánovaním, v súlade s článkom 10 návrhu smernice. Je nevyhnutné 
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uvažovať o otázke, či existuje vôľa vo všeobecnosti vykonávať na úrovni Únie právomoc 
týkajúcu sa plánovania a ako by sa mal preformulovať článok 10, aby smernica umožňovala 
uplatňovanie vnútroštátnych opatrení na dosiahnutie cieľov energetickej účinnosti, ktoré sú 
účinnejšie ako opatrenia, ktoré sa v súčasnosti navrhujú na úrovni Únie. Podľa názoru výboru 
by zásada subsidiarity nebola prekážkou prijatia všeobecnejšej požiadavky na úrovni Únie, 
týkajúcej sa národných plánov stanovujúcich umiestnenie miest, ktoré vyžadujú vykurovanie 
a chladenie, a zariadení na kombinovanú výrobu energie. Vo Fínsku by sa podľa zákona 
o využívaní pôdy a územnom plánovaní a v závislosti od okolností uvedený plán označil ako 
plán využívania pôdy, hlavný plán alebo podrobný miestny plán.

Veľký výbor súhlasí s názorom Výboru pre životné prostredie a Výboru pre obchod, že 
mnoho povinných postupov stanovených v návrhu smernice by, aspoň vo Fínsku, 
nepodporovalo hospodárne dosiahnutie stanovených cieľov. Výbor sa domnieva, že opatrenia 
určené na vnútroštátnej úrovni môžu dosiahnuť lepšie výsledky. Veľký výbor zdôrazňuje, že 
je nevyhnutné, aby sa v rámci ďalšej činnosti týkajúcej sa návrhu smernice brali viac do 
úvahy vnútroštátne zásady a miestne podmienky, ako napríklad klíma, energetická účinnosť 
existujúcich budov a vnútroštátny systém plánovania využitia pôdy, množstvo a umiestnenie 
obydlí, štruktúra trhov s energiami, rozsah diaľkového vykurovania a účinná kombinovaná 
výroba tepla a elektrickej energie. Výbor súhlasí s názorom Výboru pre obchod, že 
výsledkom nepružnosti navrhovaného regulačného postupu, ktorý neberie do úvahy 
vnútroštátne podmienky, môže byť takisto vývoj v rozpore s cieľmi smernice. To, čo môže 
byť hospodárne a dôležité v jednom členskom štáte, môže v inom členskom štáte spôsobiť 
ťažkopádnu byrokraciu a odčerpávať zdroje z rozvoja a uplatňovania účinnejších postupov. 
Výbor preto zameriava pozornosť okrem iného na skutočnosť, že vykonávanie návrhu 
Komisie týkajúceho sa národných systémov vykurovania a chladenia spôsobí zdvojenie 
účinného fungovania systému plánovania vo Fínsku, a na základe toho sa sťaží dosiahnutie 
cieľov energetickej účinnosti. Prísne požiadavky navrhované v článku a prílohe VIII, týkajúce 
sa vybudovania elektrární s tepelným príkonom vyšším ako 20 MW, môžu spôsobiť, že pre 
nové kapacity výroby energie bude problematickejšie ako predtým dostať sa na trh.

Nakoniec Veľký výbor, rovnako ako Výbor pre obchod a Výbor pre životné prostredie, 
prostredníctvom všeobecnej poznámky konštatuje, že o viacerých zásadných problémoch 
súvisiacich s návrhom smernice, najmä vo vzťahu k hospodárnosti, nie je možné diskutovať 
v rámci postupu uvedeného v protokole č. 2, ktorý sa podľa zmluvy obmedzuje na 
uplatňovanie zásady subsidiarity. Výbor v tejto súvislosti vydá vyhlásenie, ktoré predloží 
osobitne vláde, v súlade s vnútroštátnym postupom stanoveným v oddiele 96 ústavy. 
V uvedenom vyhlásení výbor takisto vysvetlí, či sa ciele týkajúce sa plánovania, stanovené 
v smernici (článok 10 a prílohy VII a VIII), považujú za osobitný cieľ, pre ktorý by bol
nevyhnutný samostatný právny základ (článok 192 ods. 2 ZFEÚ). Vyhlásenie Veľkého 
výboru, prijaté v súlade s oddielom 96 ústavy, bude osobitne poslané Komisii.

Návrh uznesenia

Veľký výbor navrhuje, aby fínsky parlament Eduskunta schválil toto odôvodnené stanovisko 
v zmysle Protokolu o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality, ktorý je priložený 
k Zmluve o Európskej únii:
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Eduskunta sa domnieva, že článok 10 návrhu smernice Európskej komisie o energetickej 
účinnosti (KOM(2011) 370) v súčasnom znení je v rozpore so zásadou subsidiarity z dôvodov 
uvedených v správe Veľkého výboru SuVM 1/2011 vp.

Helsinki 21. septembra 2011
Výbor, ktorý predložil rozhodnutie týkajúce sa tejto veci, bol zložený takto:

Predsedníčka: Miapetra Kumpula-Natri/Sociálnodemokratická strana
Podpredseda: Antti Kaikkonen/Strana stredu
Podpredsedníčka: Annika Lapintie/Ľavá aliancia
Členovia: Sirkka-Liisa Anttila/Strana stredu
Pietari Jääskeläinen/Praví Fíni
Riitta Myller/Sociálnodemokratická strana
Mauri Pekkarinen/Strana stredu
Tuomo Puumala/Strana stredu
Vesa-Matti Saarakkala/Praví Fíni
Anni Sinnemäki/Zelená liga
Astrid Thors/Švédska ľudová strana

Lenita Toivakka/Národná koaličná strana
Tytti Tuppurainen/Sociálnodemokratická strana
Jan Vapaavuori/Národná koaličná strana
Pia Viitanen/Sociálnodemokratická strana
Peter Östman/Kresťanskí demokrati, náhradník
Anne Holmlund/Národná koaličná strana
Timo Kalli/Strana stredu
Jari Leppä/Strana stredu
Jaana Pelkonen/Národná koaličná strana
Timo Soini/Praví Fíni
Hanna Tainio/Sociálnodemokratická strana.


