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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre právne veci

30.9.2011

OZNÁMENIE POSLANCOM
(73/2011)

Vec: Odôvodnené stanovisko Parlamentu Švédskeho kráľovstva (Riksdag) k návrhu 
smernice Európskeho parlamentu a Rady o energetickej účinnosti a o zrušení 
smernice 2004/8/ES a smernice 2006/32/ES
(KOM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

Podľa článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčení, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 
v pôsobnosti Výboru pre právne veci.

V prílohe sa nachádza odôvodnené stanovisko Parlamentu Švédskeho kráľovstva (Riksdag) 
k uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA

Odôvodnené stanovisko švédskeho Riksdagu

Návrh smernice o energetickej účinnosti (KOM(2011)0370) predložený Komisiou má 
dôležitý zámer, a to zabezpečiť dosiahnutie cieľa EÚ týkajúceho sa úspor energie o 20 % do 
roku 2020. Opatrenia na zaistenie efektívneho využívania energie sú z pohľadu Švédska tiež 
dôležitým prostriedkom na dosiahnutie hlavných cieľov energetickej politiky, ako aj na 
zníženie emisií skleníkových plynov, dosiahnutie väčšej bezpečnosti zásobovania a zvýšenej 
konkurencieschopnosti. Návrh smernice je veľmi široký a obsahuje mnoho rozsiahlych 
návrhov opatrení. Keďže podľa prognóz Komisie existuje riziko, že sa uvedený cieľ 
nedosiahne, Riksdag v podstate chápe krok Komisie navrhnúť nové a reštriktívnejšie 
opatrenia.

Úspešnosti krokov pri dosahovaní lepšej energetickej účinnosti však neprospieva skutočnosť, 
že mnoho opatrení uvedených v návrhu smernice nie je v súlade so zásadou subsidiarity.
Podrobné administratívne opatrenia na úrovni EÚ, ktoré neumožňujú riešenia prispôsobené 
miestnym a regionálnym pomerom v záujme dosiahnutia nákladovej účinnosti, by sa podľa 
Riksdagu nemali prijať. Je takisto neprijateľné, aby návrh smernice, ktorý ako celok 
„rešpektuje“ zásadu subsidiarity, zároveň obsahoval časti, z ktorých vyplýva, že uvedená 
zásada sa uspokojivo nezohľadňuje. Týka sa to napríklad požiadavky na harmonizovanú 
a kvantifikovanú mieru renovácie budov vo vlastníctve verejných orgánov a požiadavky, aby 
národné plány pre vykurovanie a chladenie stanovili rámec pre územné plánovanie.
Celkovo sa Riksdag na základe preskúmania uvedeného v správe hospodárskeho výboru 
2011/12:NU8, ktoré sa týka uplatňovania zásady subsidiarity v súčasnom návrhu, domnieva, 
že návrh smernice nie je v súlade so zásadou subsidiarity.


