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Dotyczy: Uzasadnionej opinii szwedzkiego parlamentu (Riksdagu) na temat wniosku 
dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
efektywności energetycznej i uchylającej dyrektywy 2004/8/WE i 2006/32/WE
(COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości 
i proporcjonalności, każdy parlament krajowy może, w ciągu ośmiu tygodni od dnia 
przekazania projektu aktu ustawodawczego, przedstawić przewodniczącym Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji uzasadnioną opinię określającą powody, dla których uznaje 
on, że dany projekt nie jest zgodny z zasadą pomocniczości.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego Komisja Prawna jest odpowiedzialna 
za przestrzeganie zasady pomocniczości.

Posłowie są proszeni o zapoznanie się z załączoną uzasadnioną opinią Riksdagu w sprawie 
wyżej wymienionego wniosku.
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ZAŁĄCZNIK

Uzasadniona opinia szwedzkiego parlamentu

Wnioskowi Komisji dotyczącemu dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej 
(COM(2011)0370) przyświeca istotny cel, a mianowicie zapewnienie osiągnięcia unijnego 
celu w zakresie oszczędności energii w 2020 r. na poziomie 20%. Z punktu widzenia Szwecji 
środki służące do wspierania wydajnego zużycia energii mogą również posłużyć 
do osiągnięcia ogólnych celów polityki energetycznej, takich jak ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych oraz zwiększenie bezpieczeństwa dostaw i konkurencyjności. Wniosek 
dotyczący dyrektywy jest zakrojony na szeroką skalę i obejmuje różne propozycje 
dalekosiężnych środków. Ponieważ według prognoz Komisji istnieje ryzyko, że powyższy cel 
może nie zostać osiągnięty, Riksdag nie jest zasadniczo nieprzychylny decyzji Komisji 
o zaproponowaniu nowych i bardziej dalekosiężnych środków.
Powodzeniu w wysiłkach na rzecz poprawy efektywności energetycznej nie sprzyja jednak 
brak zgodności szeregu środków uwzględnionych we wniosku dotyczącym dyrektywy 
z zasadą pomocniczości. Zdaniem Riksdagu zgoda na szczegółową kontrolę administracyjną 
na szczeblu UE, która nie dopuszcza rozwiązań dostosowanych do warunków krajowych 
i regionalnych służących osiągnięciu celów w sposób opłacalny, nie byłaby słuszna. Nie do 
przyjęcia jest również to, że wniosek dotyczący dyrektywy, który jako całość ma być zgodny 
z zasadą pomocniczości, może jednocześnie zawierać zapisy, w których zasada ta nie jest 
dostatecznie przestrzegana. Dotyczy to na przykład wymogu zharmonizowanych 
i skwantyfikowanych wskaźników remontu budynków w przypadku budynków należących do 
instytucji publicznych oraz wymogu uznania krajowych planów w zakresie ogrzewania i 
chłodzenia za ramy planowania przestrzennego.

Podsumowując, między innymi w świetle analizy stosowania zasady pomocniczości 
w przedmiotowym wniosku, przedstawionej w sprawozdaniu 2011/12:NU8 Komisji 
Przemysłu i Handlu, Riksdag uważa, że wniosek dotyczący dyrektywy nie jest zgodny 
z zasadą pomocniczości.


