
CM\878756HU.doc PE473.705v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Jogi Bizottság

30.9.2011

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

(73/2011)

Tárgy: A Svéd Királyság Riksdagjának indokolással ellátott véleménye az 
energiahatékonyságról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslatról
(COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

A szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük a Svéd Királyság Riksdagjának a fentebb 
megjelölt javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

A svéd parlament indokolással ellátott véleménye

Az energiahatékonyságról szóló irányelvre vonatkozó bizottsági javaslat (COM(2011) 370) 
fontos célkitűzést tartalmaz: az EU által 2020-ra kitűzött 20%-os energiamegtakarítási cél 
elérésének biztosítását. Svéd szempontból a hatékony energiafelhasználás is fontos eszközül 
szolgál az energiapolitika átfogó céljainak – mint például a kevesebb üvegházhatású gáz 
kibocsátásának, a nagyobb ellátásbiztonság és az erősebb versenyképesség – eléréséhez. Az 
irányelvre irányuló javaslat igen átfogó, és több ambiciózus intézkedési javaslatot tartalmaz. 
Mivel a Bizottság előrejelzései alapján fennáll annak a veszélye, hogy az említett célt nem 
sikerül teljesíteni, a svéd parlament alapvetően megérti, hogy a Bizottság új és sokkal 
mélyrehatóbb intézkedéseket javasol.
A jobb energiahatékonyság érdekében tett erőfeszítéseknek mindazonáltal nem kedvez, hogy 
az irányelv tervezetében javasolt intézkedések közül több nem egyeztethető össze a 
szubszidiaritás elvével. A svéd parlament véleménye szerint nem fogadható el az a részletes, 
uniós szintű adminisztratív irányítás, amely a célkitűzések költséghatékony megvalósítása 
érdekében nem ad teret a helyi és regionális viszonyokhoz igazított megoldásoknak. Szintén 
nem helyeselhető az, hogy egy irányelvre vonatkozó javaslat, amely a maga teljes egészében 
„tiszteletben tartandó” tényezőnek tartja a szubszidiaritás elvét, egyúttal olyan elemeket
tartalmazzon, amelyek nem veszik kielégítő mértékben figyelembe az említett elvet. Ez 
érvényes például a középületek harmonizált és mennyiségileg meghatározott épületfelújítási 
hányadával kapcsolatos követelményre, valamint arra, hogy a nemzeti fűtési és hűtési terv 
biztosítson kereteket a területfejlesztési terveknek.

Összességében – és a jelenlegi javaslat szubszidiaritás elvével való összeegyeztethetőségének 
vizsgálatát követően, amelyet a gazdasági bizottság 2011/12:NU8. számú véleménye tartalmaz 
– a svéd parlament véleménye szerint az irányelvre irányuló javaslat nem áll összhangban a 
szubszidiaritás elvével.


