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Subject: Zviedrijas Riksdāga pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvai par energoefektivitāti un ar ko atceļ Direktīvas 20004/8/EK 
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(COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

Saskaņā ar 6. pantu Protokolā Nr. 2 par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu dalībvalstu parlamenti astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīva akta projekta 
iesniegšanas var vērsties pie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāja(-as) ar 
pamatotu atzinumu, kurā izklāstīti iemesli, kāpēc, viņuprāt, attiecīgais priekšlikums/projekts 
neatbilst subsidiaritātes principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošanas jautājumi ir 
Juridiskās komitejas kompetencē.

Jūsu informācijai pielikumā pievienots Zviedrijas Riksdāga pamatots atzinums par minēto 
priekšlikumu.
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PIELIKUMS

Zviedrijas Riksdāga pamatots atzinums

Komisijas priekšlikums Direktīvai par energoefektivitāti (KOM(2011) 370) paredz svarīga 
uzdevuma izpildi, proti, nodrošināt, ka tiek sasniegts ES mērķis līdz 2020. gadam panākt
enerģijas ietaupījumu par 20 %. Zviedrija uzskata, ka, lai sasniegtu enerģētikas politikā 
izvirzītos visaptverošos mērķus, piemēram, samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā arī 
uzlabotu energoapgādes drošību un konkurētspēju, ir jāīsteno energoefektivitātes pasākumi. 
Direktīvas projekts ir ļoti apjomīgs un ietver vairākus augsta līmeņa pasākumus. Tā kā pēc 
Komisijas aplēsēm pastāv risks, ka iepriekš minētais mērķis netiks sasniegts, Riksdāgs būtībā 
izprot to, ka Komisija ierosina jaunus, vērienīgākus pasākumus.
Tomēr sekmīgu darbu energoefektivitātes uzlabošanā kavē tas, ka vairāki direktīvas projektā 
ierosinātie pasākumi neatbilst subsidiaritātes principam. Riksdāgs uzskata, ka nav pieņemama 
detalizēta administratīvā pārvaldība ES līmenī, ar ko netiek pieļauti vietējiem un reģionāliem 
apstākļiem pielāgoti risinājumi, kas izmaksu ziņā lietderīgā veidā labvēlīgi ietekmētu mērķu 
izpildi. Turklāt nav pieņemami, ka direktīvas projektā, kura sakarā uzskata, ka kopumā 
subsidiaritātes princips tiek „ievērots”, ir tādas daļas, kas liecina, ka iepriekš minētais princips 
nav ņemts vērā pietiekamā līmenī. Tas, piemēram, attiecas uz prasībām par publiskām
struktūrām piederošu ēku saskaņotu un kvantificētu renovāciju un uz to, ka valsts 
siltumapgādes un dzesēšanas plānos ir jāparedz noteikumi teritoriālajai plānošanai.

Kopumā un ņemot vērā izvērtējumu attiecībā uz subsidiaritātes principa piemērošanu 
attiecīgajā priekšlikumā, izvērtējums sniegts Riksdāga rūpniecības komisijas atzinumā 
2011/12:NU8 — Riksdāgs uzskata, ka direktīvas projekts neatbilst subsidiaritātes principam.


