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Изменение 18
Michail Tremopoulos

Предложение за регламент
Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Необходимостта от 
интегрирани отчети относно 
околната среда и икономиката 
възниква поради изключително 
важните функции на околната среда 
за икономическата ефективност и за 
създаването на човешко 
благосъстояние. Тези функции 
включват предоставянето на 
природни ресурси за производствени и 
свързани с потреблението дейности, 
поемането на отпадъци от околната 
среда и услугите, които са свързани с 
околната среда и подпомагат 
живота, както и други удобства за 
човека. Конвенционалните 
национални сметки отчитат тези 
функции само отчасти, като се 
съсредоточават върху пазарните 
транзакции и показатели, които 
отчитат важни фактори за 
създаването на благосъстояние, но 
които не го измерват.

Or.en

Изменение 19
Michail Tremopoulos

Предложение за регламент
Съображение 3 б (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) При все това, устойчивата 
производителност на икономиката 
понастоящем е застрашена от нов 
недостиг на природни ресурси, а 
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стопанските дейности на 
производство и потребление могат да 
навредят на екологичното качество 
като претоварят естествените 
"поглътители" с отпадъци и 
замърсители. Като не отчитат 
индивидуалните и социалните 
разходи, свързани с използването на 
природни ресурси, и деградацията на 
околната среда, конвенционалните 
сметки могат да дадат грешни 
сигнали за напредък до вземащите 
решения, които на свой ред могат да 
насочат обществото по път на 
неустойчиво развитие.

Or.en

Изменение 20
Michail Tremopoulos

Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Въвеждането на икономически 
сметки за околната среда е 
съществено, но не бива да замества 
разработването на алтернативни 
показатели за БВП, които да 
обхванат различни екологични, 
социални и свързани с качеството на 
живот измерения. Комисията следва 
да направи предложения преди 
началото на периода на новата 
многогодишна финансова рамка за 
ограничен набор от синтетични 
показатели, които да се използват 
като допълнение към БВП при 
вземането на решения. Този набор
следва да включва както 
монетаризиран показател (напр.  
коригирани нетни спестявания), така  
и физичен показател (напр. 
екологичен отпечатък, въглероден 
отпечатък или показатели за 
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разделяне) за екологичното измерение, 
както и показатели, които 
интегрират социалното измерение, 
като например оценка на 
неравенствата (напр. индекс на 
Джини), и показател за социалното 
включване и благосъстояние (напр. 
индекс на човешка бедност или индекс 
на социално здраве).

Or.en

Изменение 21
Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 14 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Следва да се създаде програма от 
пилотни проучвания, за да се подобри 
отчитането и качеството на 
данните, да се усъвършенстват 
методиките и да се подготви по-
нататъшното развитие.

заличава се

Or.en

Обосновка

Пилотно проучване би било оправдано, ако настоящият регламент не бъде приет.
Когато регламентът бъде приет, националните статистически институти ще 
могат да подобрят своето отчитане, качеството на данните, методологиите при 
обичайните работни задания, съобразно регламента. Следователно пилотното 
проучване няма добавена стойност и ще доведе до финансиране на националните 
статистически институти от ЕС, което следва да бъде отговорност на държавите-
членки.

Изменение 22
Christa Klaß

Предложение за регламент
Съображение 14 а (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Въвеждането на допълнителни 
изисквания за докладване трябва да 
бъде поставено в зависимост от 
оценка на въздействието. 
Националните правомощия няма да 
бъдат засегнати.

Or.de

Изменение 23
Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Съображение 15 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Комисията, чрез политиките си 
на сътрудничество със съседни трети 
страни, които споделят природни 
ресурси (основно води) с държавите-
членки, насърчава националните 
статистически служби на тези 
страни да представят еквивалентни 
икономически сметки за околната 
среда по отношение на основните 
аспекти на устойчивото развитие и 
допринася за въвеждането на 
съответните методи на отчитане.

Or.el

Обосновка

Сътрудничеството със съответните национални служби в съседни страни е 
необходимо за широкообхватния преглед на икономическите сметки за околната 
среда, включително тези на ЕС.
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Изменение 24
Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 17 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Целесъобразно е да се приемат 
мерките, необходими за прилагането 
на настоящия  регламент в 
съответствие с Решение 1999/468/ЕО 
на Съвета от 28 юни 1999 г. относно 
установяване на условията и реда за 
упражняване на изпълнителните 
правомощия, предоставени на 
Комисията.

заличава се

Or.en

Обосновка

В съответствие с Договора от Лисабон делегираните правомощия на Комисията 
следва да се прилагат в съответствие с чл. 290 от ДФЕС, а не със системата на 
комитология. Съобразно системата на делегираните актове няма правна структура 
за включването на комисията.

Изменение 25
Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 19 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Проведени са консултации с 
Комитета на Европейската 
статистическа система,

заличава се

Or.en

Обосновка

В съответствие с Договора от Лисабон делегираните правомощия на Комисията 
следва да се прилагат в съответствие с чл. 290 от ДФЕС, а не със системата на 
комитология. Съобразно системата на делегираните актове няма правна структура 
за включването на комисията.
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Изменение 26
Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Член 3 a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
Развитие на нови модули

Като приоритет Комисията, в 
сътрудничество с държавите-членки, 
разработва следните модули за 
включване в приложното поле на 
настоящия регламент:
- разходи и приходи по опазване на 
околната среда (EPER)/сметки за 
опазване и разходи за околната среда 
(EPEA), сектор на екологични стоки и 
услуги (EGSS);
- енергийни сметки;
- свързани с околната среда 
трансфери (субсидии) и сметки за 
разходи по използване и управление на 
ресурсите (RUMEA);
- сметки за вода (качествени и 
количествени) и за отпадъци;
- сметки за горско стопанство.

Or.el

Обосновка

Според Евростат тези модули вече се разработват.  За да се предостави сигурност в 
планирането за държавите-членки и националните статистически служби, следва да 
се посочи какви допълнителни данни ще бъдат изисквани в бъдеще.  Сметките за вода 
следва да представляват не само количествени, но също и качествени данни, така че 
наличието на замърсители във водата да може да се вземе под внимание.
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Изменение 27
Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Член 3 а - тире 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- сметки за биоразнообразието.

Or.el

Обосновка

Сметките за биоразнообразие представляват неотменима част от сметките за 
околната среда и са от основно значение за постигането на целите на Европейския 
съюз за опазване на биоразнообразието.

Изменение 28
Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Член 3 а - тире 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- сметки за почвите, при 
възможност.

Or.el

Обосновка

Качествените и количествени данни по отношение на почвите, които са природен 
ресурс, трябва да се включат в сметките за околната среда.

Изменение 29
Michail Tremopoulos

Предложение за регламент
Член 3 a (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
Развитие на нови модули

Като приоритет Комисията, в 
сътрудничество с държавите-членки, 
разработва следните модули за 
включване в приложното поле на 
настоящия регламент до края на 2014 
г.:
- разходи и приходи по опазване на 
околната среда (EPER)/сметки за 
опазване и разходи за околната среда 
(EPEA), сектор на екологични стоки и 
услуги (EGSS);
- енергийни сметки;
- свързани с околната среда 
трансфери (субсидии) и сметки за 
разходи по използване и управление на 
ресурсите (RUMEA);
- сметки за вода и за отпадъци;
- сметки за горско стопанство; както 
и
- сметки за услугите, предлагани от 
екосистемите.

Or.en

Обосновка

Изменението се базира на изменение 8 на докладчика, като добавя времева рамка за 
новите модули и нов модул за отчитане за услугите, предлагани от екосистемите.

Изменение 30
Catherine Soullie

Предложение за регламент
Член 3 a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
Развитие на нови модули
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Като приоритет Комисията, в 
сътрудничество с държавите-членки 
и при условие, че необходимите 
методологии са установени и че е 
налице достатъчно търсене от 
потребителите, взема под внимание 
разработването на следните модули 
за включване в приложното поле на 
настоящия регламент:
- разходи и приходи по опазване на 
околната среда (EPER)/сметки за 
опазване и разходи за околната среда 
(EPEA), сектор на екологични стоки и 
услуги (EGSS);
- енергийни сметки;
- свързани с околната среда 
трансфери (субсидии) и сметки за 
разходи по използване и управление на 
ресурсите (RUMEA);
- сметки за отпадъци и за горското 
стопанство.

Or.en

Обосновка

Добавянето на нови модули няма да бъде автоматично прието от държавите-членки.
Необходимо е да базираме добавянето на нови сметки на търсенето от страна на 
потребителите и да подобрим функционирането на традиционните сметки като 
първа стъпка. Като втора стъпка, като условие за новите сметки следва да се 
въведат подходящи методологии в националните статистически служби . Наред с 
това, сметките за вода изглеждат ненужни, тъй като водата е отделно вещество и 
ще се нуждае от отделна правна рамка.

Изменение 31
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4
Пилотни проучвания

заличава се
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1. Комисията съставя програма за 
пилотни проучвания, които да се 
извършват на доброволни начала от 
държавите-членки, с цел да се 
подобри качеството на отчитането 
и на данните, да се установят 
дългосрочни периоди и да се 
разработи методология.
2. Резултатите от пилотните 
проучвания се оценяват и публикуват 
от Комисията, като се отчитат 
предимствата от наличието на 
данни спрямо разходите за тяхното 
събиране и тежестта върху 
респондентите. Въз основа на 
заключенията от пилотните 
проучвания Комисията приема 
необходимите делегирани актове 
съгласно член 9.

Or.en

Обосновка

Пилотно проучване би било оправдано, ако настоящият регламент не бъде приет.
Когато регламентът бъде приет, националните статистически институти ще 
могат да подобрят своето отчитане, качеството на данните, методологиите при 
обичайните работни задания, съобразно регламента. Следователно пилотното 
проучване няма добавена стойност и ще доведе до финансиране на националните 
статистически институти от ЕС, което следва да бъде отговорност на държавите-
членки.

Изменение 32
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията съставя програма за 
пилотни проучвания, които да се 
извършват на доброволни начала от 
държавите-членки, с цел да се подобри 
качеството на отчитането и на данните, 
да се установят дългосрочни периоди и 

1. Комисията съставя програма за 
пилотни проучвания, които да се 
извършват на доброволни начала от 
държавите-членки, с цел да се подобри 
качеството на отчитането и на данните, 
да се установят дългосрочни периоди и 
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да се разработи методология. да се разработи методология. Това ще 
гарантира, че респондентите няма да 
бъдат допълнително натоварвани 
административно или финансово.

Or.de

Изменение 33
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Резултатите от пилотните проучвания 
се оценяват и публикуват от Комисията, 
като се отчитат предимствата от 
наличието на данни спрямо разходите за 
тяхното събиране и тежестта върху 
респондентите. Въз основа на 
заключенията от пилотните проучвания 
Комисията приема необходимите 
делегирани актове съгласно член 9.

2. Резултатите от пилотните проучвания 
се оценяват и публикуват от Комисията, 
като се отчитат предимствата от 
наличието на данни спрямо разходите за 
тяхното събиране и тежестта върху 
респондентите. При оценяването тя 
гарантира, че респондентите няма да 
се натоварват допълнително 
административно или финансово. 
Въз основа на заключенията от 
пилотните проучвания Комисията 
приема необходимите делегирани 
актове съгласно член 9.

Or.de

Изменение 34
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки събират 
необходимите данни за мониторинг на 
характеристиките на модулите, 
посочени в член 3, параграф 2.

1. Държавите-членки събират 
необходимите данни за мониторинг на 
характеристиките на модулите, 
посочени в член 3, параграф 2, на 
национално и регионално равнище по 
целесъобразност.
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Or.en

Обосновка

Регионалните данни са също толкова важни колкото националните. Показателите в 
регионите от една и съща страна могат да се различават в значителна степен, 
докато разглеждане само на национално агрегирано равнище може да разкрие друго 
положение, което не отговаря на особеностите на някои райони. Съобразно принципа 
на субсидиарност данните следва да се публикуват на регионално и местно равнище, с 
цел да бъдат подкрепени с решения за надеждна политика. На равнището на ЕС 
данните са полезни с цел идентифициране на групи от региони и евентуални 
повтарящи се характеристики.

Изменение 35
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предават на 
Комисията (Евростат) данните, 
определени в приложенията, в 
посочените в тях срокове.

1. Държавите-членки предават на 
Комисията (Евростат) данните, 
определени в приложенията, в 
посочените в тях срокове.

Националните правомощия не са 
засегнати.

Or.de

Изменение 36
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Данните се предават в подходящ 
технически формат, който се определя 
съгласно процедурата по регулиране, 
посочена в член 12, параграф 2.

2. Данните се предават в подходящ
технически формат, който се определя 
от Комисията чрез делегирани актове 
съгласно член 9.

Or.en
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Изменение 37
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При прилагането на посочените в 
параграф 1 критерии за качество по 
отношение на данните, които попадат в 
обхвата на настоящия регламент, 
условията, структурата и 
периодичността на отчетите за качество 
се определят в съответствие с 
процедурата по регулиране, посочена в 
член 12, параграф 2.

3. При прилагането на посочените в 
параграф 1 критерии за качество по 
отношение на данните, които попадат в 
обхвата на настоящия регламент, 
условията, структурата и 
периодичността на отчетите за качество 
се определят от Комисията чрез 
делегирани актове в съответствие с 
член 9.

Or.en

Изменение 38
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 7 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7a
Осъществимост и ефективност

Комисията установява 
осъществимостта и ефективността 
на икономическите сметки за 
околната среда.

Or.de

Изменение 39
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По време на посочените в 
приложенията преходни периоди 
Комисията може да предоставя на 
държавите-членки дерогации в 
съответствие с процедурата по 
регулиране, посочена в член 12, 
параграф 2, доколкото са необходими 
значителни корекции съответствие на 
националните статистически системи.

1. По време на посочените в 
приложенията преходни периоди 
Комисията може да предоставя на 
държавите-членки дерогации, чрез 
делегирани актове  в съответствие с 
член 9, доколкото са необходими 
значителни корекции съответствие на 
националните статистически системи.

Or.en

Изменение 40
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Посочените в член 3, параграф 3 и в 
член 4, параграф 2 правомощия за 
приемане на делегирани актове се 
предоставят на Комисията за 
неограничен период от време.

1. Посочените в член 3, параграф 3 
правомощия за приемане на делегирани 
актове се предоставят на Комисията за 
неограничен период от време.

Or.en

Обосновка

В съответствие със заличаването на чл. 4.

Изменение 41
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейският парламент или Съветът 
могат да отменят посоченото в член 3, 
параграф 3 и в член 4, параграф 2

1. Европейският парламент или Съветът 
могат да отменят посоченото в член 3, 
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делегиране на правомощия. параграф 3 делегиране на правомощия.

Or.en

Обосновка

В съответствие със заличаването на чл. 4.

Изменение 42
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 12 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12
Комитет

заличава се

1. Комисията се подпомага от 
Комитета на Европейската 
статистическа система.
2. При позоваване на настоящия 
параграф, се прилагат членове 5 и 7 
от Решение 1999/468/ЕО, като се 
вземат предвид разпоредбите на член 
8 от него.
Периодът, установен в член 5, 
параграф 6 от посоченото решение, се 
определя на три месеца.

Or.en

Обосновка

В съответствие с Договора от Лисабон делегираните правомощия на Комисията 
следва да се прилагат в съответствие с чл. 290 от ДФЕС, а не със системата на 
комитология. Съобразно системата на делегираните актове няма правна структура 
за включването на комисията.
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Изменение 43
Jo Leinen

Предложение за регламент
Приложение I – раздел 4 – точка 2 а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. С цел да се удовлетвори 
потребността на потребителите от 
своевременно предоставяни данни, 
Евростат изготвя прогнози ("now-
casts") за данни, които държавите-
членки не са представили в рамките 
на 12 месеца след края на 
референтната година.

Or.en

Обосновка

Потребителите се нуждаят от своевременни данни. Своевременността е спомената 
в Дейност II от Плана за действие "Отвъд БВП" и като един от осемте качествени 
критерии за официалната статистика.

Изменение 44
Jo Leinen

Предложение за регламент
Приложение II – раздел 4 – точка 2 а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. С цел да се удовлетвори 
потребността на потребителите от 
своевременно предоставяни данни, 
Евростат изготвя прогнози ("now-
casts") за данни, които държавите-
членки не са представили в рамките 
на 12 месеца след края на 
референтната година.

Or.en
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Обосновка

Потребителите се нуждаят от своевременни данни. Своевременността е спомената 
в Дейност II от Плана за действие "Отвъд БВП" и като един от осемте качествени 
критерии за официалната статистика.

Изменение 45
Michail Tremopoulos

Предложение за регламент
Приложение III – заглавие 

Текст, предложен от Комисията Изменение

МОДУЛ ЗА СМЕТКИ ЗА 
МАТЕРИАЛНИ ПОТОЦИ ВЪВ 
ВСИЧКИ ОТРАСЛИ НА 
ИКОНОМИКАТА

МОДУЛ ЗА СМЕТКИ ЗА 
МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ И ПОТОЦИ 
ВЪВ ВСИЧКИ ОТРАСЛИ НА 
ИКОНОМИКАТА

Or.en

Изменение 46
Michail Tremopoulos

Предложение за регламент
Приложение III – раздел 1 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сметките за материални потоци във 
всички отрасли на икономиката
обхващат всички материали в твърдо, 
газообразно и течно състояние, с 
изключение на въздушни и водни 
потоци, измервани в мерни единици за 
маса за година. Подобно на системата от 
национални сметки, сметките за 
материални потоци по всички отрасли 
на икономиката имат две основни цели. 
Подробно описаните материални потоци 
предоставят богата база от емпирични 
данни за многобройни аналитични 
изследвания. Те се използват и за 
съставянето на различни показатели за 

Сметките за материални запаси и 
сметките за материални потоци във 
всички отрасли на икономиката
обхващат всички материали в твърдо, 
газообразно и течно състояние, с 
изключение на въздушни и водни 
потоци, измервани в мерни единици за 
маса за година. Подобно на системата от 
национални сметки, сметките за 
материални потоци по всички отрасли 
на икономиката имат две основни цели. 
Подробно описаните материални потоци 
предоставят богата база от емпирични 
данни за многобройни аналитични 
изследвания. Те се използват и за 
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материални потоци по всички отрасли 
на икономиката в националните 
икономики.

съставянето на различни показатели за 
материални потоци по всички отрасли 
на икономиката в националните 
икономики. Съчетани с развитието 
на сметките за материални запаси, 
те предоставят важна информация 
за оценка на използването на 
наличните природни ресурси във 
връзка с тяхната наличност и 
възобновяване.

Or.en

Изменение 47
Michail Tremopoulos

Предложение за регламент
Приложение III – раздел 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки предоставят 
статистически данни относно 
изброените в раздел 5 характеристики.

Държавите-членки предоставят 
статистически данни относно 
изброените в раздел 5 характеристики за 
сметките за материални потоци и 
сметките за материални запаси във 
всички отрасли на икономиката по 
целесъобразност.

Or.en

Изменение 48
Jo Leinen

Предложение за регламент
Приложение III – раздел 4 – точка 2 а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. С цел да се удовлетвори 
потребността на потребителите от 
своевременно предоставяни данни, 
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Евростат изготвя прогнози ("now-
casts") за данни, които държавите-
членки не са представили в рамките 
на 12 месеца след края на 
референтната година, на 2-цифрово 
ниво съобразно таблици А и Б.

Or.en

Обосновка

Потребителите се нуждаят от своевременни данни. Своевременността е спомената 
в Дейност II от Плана за действие "Отвъд БВП" и като един от осемте качествени 
критерии за официалната статистика.

Изменение 49
Michail Tremopoulos

Предложение за регламент
Приложение III – раздел 5 – таблица А - точка 1.4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.4 Улов на риба, водни 
растения/животни, лов и беритба

1.4 Улов на риба, водни 
растения/животни, лов и беритба (*)

Or.en

Обосновка

Добавяне на (*) към заглавие 1.4 от отчетните таблици.

Изменение 50
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Приложение III – раздел 5 – таблица А - точка 1.4.1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.4.1 Улов на риба 1.4.1 Улов на риба (*)
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(*) В допълнение, факултативно отчитане на 
нетното нарастване на наличните рибни 
запаси.

Or.en

Изменение 51
Michail Tremopoulos

Предложение за регламент
Приложение III – раздел 5 – таблица А - първа бележка под линия 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(*) В допълнение, факултативно
отчитане на нетното нарастване на 
наличния дървен материал.

(*) В допълнение, отчитане на нетното 
нарастване на наличния материал.

Or.en

Изменение 52
Jo Leinen

Предложение за регламент
Приложение III – раздел 6 – алинея 1 а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да се удовлетвори 
потребността на потребителите от 
пълнота на европейските данни, 
Евростат изготвя и публикува 
прогноза в случаите, в които се 
предоставя преходен период, на 2-
цифрово ниво съобразно таблици А и 
Б.

Or.en

Обосновка

Потребността на потребителите от пълен набор от данни трябва да бъде 
удовлетворена, тъй като това е основната добавена стойност за вземането на 
решения.


