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Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.

Jäsenille lähetetään tiedoksi Ruotsin kuningaskunnan valtiopäivien perusteltu lausunto edellä 
mainitusta ehdotuksesta.
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Ruotsin valtiopäivien perusteltu lausunto

Komission ehdotuksella (KOM(2011) 370) direktiiviksi energiatehokkuudesta on tärkeä 
pyrkimys, nimittäin varmistaa, että EU:n tavoite 20 prosentin energiansäästöstä vuoteen 2020 
mennessä saavutetaan. Ruotsin näkökulmasta toimet energiankäytön tehostamiseksi ovat 
tärkeitä keinoja myös energiapolitiikan yleisten tavoitteiden saavuttamisessa, kuten 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä sekä toimitusvarmuuden ja kilpailukyvyn 
parantamisessa. Direktiiviluonnos on hyvin laaja ja sisältää useita merkittäviä toimenpide-
ehdotuksia. Koska edellä mainittua tavoitetta ei komission ennusteiden mukaan saavuteta, 
valtiopäivien mielestä on pohjimmiltaan ymmärrettävää, että komissio ehdottaa uusia ja 
tehokkaampia toimenpiteitä.

Energiatehokkuuden parantamista ei kuitenkaan edistä se, että useat direktiiviluonnoksessa 
esitetyistä toimenpiteistä eivät ole toissijaisuusperiaatteen mukaisia. Sellaista EU:n tason 
yksityiskohtaista ohjausta, joka ei salli ratkaisujen sovittamista paikallisiin tai alueellisiin 
oloihin tavoitteiden saavuttamiseksi kustannustehokkaasti, ei valtiopäivien mielestä voida 
hyväksyä. Ei voi myöskään olla hyväksyttävää, että direktiiviehdotukseen, jonka katsotaan 
kokonaisuudessaan "kunnioittavan" toissijaisuusperiaatetta, voidaan samanaikaisesti 
sisällyttää osia, joissa mainittua periaatetta ei noudateta tyydyttävästi. Tämä koskee 
esimerkiksi vaatimusta yhdenmukaistetusta ja määrällisesti määritetystä julkisten rakennusten 
saneerausasteesta ja sitä, että aluesuunnittelulle asetetaan puitteet kansallisissa lämmitys- ja 
jäähdytyssuunnitelmissa.

Valtiopäivät katsovat kaiken kaikkiaan ja elinkeinovaliokunnan lausunnossa 2011/12:NU8 
esitetyn toissijaisuusperiaatteen toteutumista kyseisessä ehdotuksessa koskevan tarkastelun 
perusteella, että direktiiviehdotus ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen.


