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Věc: Odůvodněné stanovisko parlamentu Švédského království 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 parlamentu Švédského 
království (Riksdag) týkající se výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

Odůvodněné stanovisko švédského parlamentu (Riksdag)

Důležitým cílem návrhu směrnice o energetické účinnosti (KOM(2011)0370) předloženého 
Komisí je zajistit dosažení cíle EU týkajícího se úspor energie o 20 % do roku 2020. Opatření 
k zajištění účinného využívání energie jsou z hlediska Švédska rovněž důležitým prostředkem 
k dosažení hlavních cílů energetické politiky i ke snížení emisí skleníkových plynů, dosažení 
lepšího zabezpečení dodávek energie a zvýšení konkurenceschopnosti. Návrh směrnice je 
velmi široký a obsahuje řadu rozsáhlých návrhů opatření. Jestliže podle prognóz Komise 
existuje riziko, že uvedeného cíle nebude dosaženo, Riksdag v podstatě chápe krok Komise 
navrhnout nová a restriktivnější opatření.
Úspěšnosti kroků při dosahování lepší energetické účinnosti však brání skutečnost, že mnoho 
opatření uvedených v návrhu směrnice není v souladu se zásadou subsidiarity. Podle 
Riksdagu by se podrobná administrativní opatření na úrovni EU, která neumožňují řešení 
uzpůsobená místním a regionálním podmínkám za účelem dosažení nákladové účinnosti, 
neměla přijímat. Je rovněž nepřijatelné, aby v návrhu směrnice, který jako celek „dodržuje“ 
zásadu subsidiarity, byly současně i části, z nichž vyplývá, že uvedená zásada není dostatečně 
zohledněna. Týká se to například požadavku na harmonizované a kvantifikované tempo 
renovace budov ve vlastnictví veřejných orgánů a požadavku, aby byl ve vnitrostátních 
plánech vytápění a chlazení stanoven rámec pro územní plánování.

Riksdag se na základě přezkumu uvedeného ve zprávě hospodářského výboru 2011/12:NU8, 
který se týká uplatňování zásady subsidiarity v současném návrhu, v zásadě domnívá, že návrh 
směrnice není v souladu se zásadou subsidiarity.


