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Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo įstatymo galią turinčio akto projekto 
pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams pagrįstą 
nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka subsidiarumo 
principo.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles Teisės reikalų komitetas atsakingas už 
subsidiarumo principo laikymąsi.

Pridedama susipažinti Švedijos Karalystės Riksdago pagrįsta nuomonė dėl minėto pasiūlymo.
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Švedijos Karalystės Riksdago pagrįsta nuomonė

Komisijos pasiūlyme dėl Direktyvos dėl energijos vartojimo efektyvumo (COM(2011) 370) 
nustatytas svarbus tikslas, t. y. užsibrėžta pasiekti ES tikslą iki 2020 m. sutaupyti 20 proc. 
energijos. Švedijos nuomone, priemonės, kuriomis siekiama skatinti efektyviai vartoti 
energiją, taip pat yra svarbus būdas bendriems energetikos politikos tikslams pasiekti, pvz., 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir užtikrinti didesnį energijos 
tiekimo saugumą bei konkurencingumą. Šis pasiūlymas dėl direktyvos yra labai plataus 
masto, be to, į jį įtraukta įvairių plataus užmojo siūlomų priemonių. Kadangi, kaip matyti iš 
Komisijos prognozių, kyla pavojus nepasiekti pirmiau minėtų tikslų, Riksdagas iš esmės 
negali nekreipti dėmesio į Komisijos sprendimą siūlyti naujas ir platesnio užmojo priemones.
Tačiau tai, kad nemažai į šį pasiūlymą dėl direktyvos įtrauktų priemonių neatitinka 
subsidiarumo principo, nepadeda veiksmingai didinti energijos vartojimo efektyvumo.
Riksdago nuomone, nederėtų pritarti išsamiai ES lygmeniu nustatomai administracinei 
kontrolei, pagal kurios nuostatas norint ekonomiškai pasiekti nustatytus tikslus negalima 
priimti prie vietos ir regiono aplinkybių pritaikytų sprendimų. Taip pat nepriimtina tai, kad į 
pasiūlymą dėl direktyvos, kuri apskritai laikoma atitinkančia subsidiarumo principą, taip pat 
leidžiama įtraukti skyrius, kuriuose nepakankamai atsižvelgiama į šį principą. Tai pasakytina 
apie, pvz., reikalavimą suderinti ir kiekybiškai įvertinti valstybės valdomų pastatų renovavimo 
normas, taip pat apie reikalavimą, kad nacionaliniai šildymo ir vėsinimo planai būtų fizinio 
planavimo sistemos pagrindas.
Apskritai, inter alia, atsižvelgdamas į subsidiarumo principo taikymo šiame pasiūlyme 
tikrinimo rezultatus, kurie pateikti Pramonės ir prekybos komiteto parengtame pranešime 
Nr. 2011/12:NU8, Riksdagas mano, kad šis pasiūlymas dėl direktyvos neatitinka subsidiarumo 
principo.


