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Teema: Rootsi Kuningriigi parlamendi (Riksdag) põhjendatud arvamus ettepaneku kohta 
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse 
energiatõhusust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 
2006/32/EÜ
(KOM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 
artiklile 6 võib liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti eelnõu 
edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile ning 
nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta tema 
arvates subsidiaarsuse põhimõttele.

Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.

Teavitamise eesmärgil on teatisele lisatud Rootsi Kuningriigi parlamendi põhjendatud 
arvamus ülalnimetatud ettepaneku kohta.
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Rootsi parlamendi põhjendatud arvamus

Komisjoni ettepanekul võtta vastu direktiiv energiatõhususe kohta (KOM(2011) 370) on 
oluline eesmärk, nimelt kindlustada, et Euroopa Liidu 20% energiasäästu eesmärk aastaks 
2020 saavutataks. Rootsi vaatevinklist on tõhusa energiakasutuse meetmed samuti olulised 
vahendid selleks, et saavutada energiapoliitika üldisi eesmärke, nagu kasvuhoonegaaside heite 
vähendamine, tarnekindluse ja konkurentsivõime suurendamine. Direktiivi projekt on väga 
mahukas ja sisaldab mitmeid kaugeleulatuvate meetmete ettepanekuid. Kuna komisjoni 
prognooside kohaselt on olemas risk, et ülalnimetatud eesmärki ei saavutata, saab parlament 
põhimõtteliselt aru, miks komisjon teeb ettepaneku uute ja põhjalikumate meetmete kohta.
Suurema energiatõhususe jaoks tehtavat edukat tööd ei soosi aga see, et mitmed direktiivi 
projektis välja toodud meetmed ei ühti subsidiaarsuse põhimõttega. Üksikasjalikku 
haldusjuhtimist Euroopa Liidu tasandilt, mis ei luba lahendusi, mis on kohandatud kohalike ja 
piirkondlike tingimustega selleks, et kulutõhusalt eesmärke täita, ei tohiks parlamendi arvates 
heaks kiita. Samuti ei saa olla vastuvõetav, et direktiivi ettepanekus, mis läbi kaalutud 
tervikuna peaks „arvestama” subsidiaarsuse põhimõttega, lubatakse samal ajal lõike, mis 
viitab sellele, et nimetatud põhimõtet ei ole rahuldaval määral silmas peetud. See kehtib 
näiteks avaliku sektori asutustele kuuluvate hoonete harmoniseeritud ja kvantifitseeritud 
renoveerimismäära nõuete kohta ning et riiklikud kütte- ja jahutuskavad peaksid seadma 
raamid ruumilisele planeerimisele.
Kokkuvõtteks –Rootsi parlament on seisukohal, et nimetatud komisjoni direktiivi ettepanek ei 
ole kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega. Parlamendi seisukoha aluseks on 
majanduskomisjoni aruanne 2011/12: NU8.


