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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него. 

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕС) № 691/2011 относно европейските икономически 
сметки за околната среда
(COM(2013)0247 – C7-0120/2013 – 2013/0130(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2013)0247),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338, параграф 1 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0120/2013),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните (A7-0000/2013),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Съгласно Решение № xxx на 
Европейския парламент и на Съвета от 
xxx 2013 г. за установяване на Седма 
програма на Общността за действие за 
околната среда надеждната информация 
относно основните тенденции, 

(1) Съгласно Решение № xxx на 
Европейския парламент и на Съвета от 
xxx 2013 г. за установяване на Седма 
програма на Общността за действие за 
околната среда надеждната информация 
относно основните тенденции, 
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неотложните проблеми и двигателите за 
промени в околната среда, е от основно 
значение за разработването на 
ефективна политика, за нейното 
изпълнение и за предоставянето на 
права на гражданите в по-общ план.
Следва да бъдат разработени 
инструменти за повишаване на 
обществената осведоменост относно 
въздействието на стопанските дейности 
върху околната среда.

неотложните проблеми и двигателите за 
промени в околната среда, е от основно 
значение за разработването на 
ефективна политика, за нейното 
изпълнение и за предоставянето на 
права на гражданите в по-общ план.
Следва да бъдат разработени 
инструменти за повишаване на 
обществената осведоменост относно 
въздействието на стопанските дейности 
върху околната среда. Важно е
данните да се представят в 
разбираема и достъпна форма и да се 
публикуват заедно с
конвенционалните икономически
данни, като БВП.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Приложение
Регламент (ЕС) № 691/2011
Приложение IV – раздел 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да отговори на нуждите на 
потребителите от пълни и актуални 
набори от данни, веднага след като 
бъдат налице достатъчно данни от 
държавите, Комисията (Евростат) 
изготвя оценки за общите стойности за
ЕС-27 за основните агрегати на този 
модул. При възможност Комисията
(Евростат) изготвя и публикува оценки 
за данни, които не са били предадени от 
държавите членки в срока, указан в 
точка 2.

3. За да отговори на нуждите на 
потребителите от пълни и актуални 
набори от данни, веднага след като 
бъдат налице достатъчно данни от 
държавите, Комисията (Евростат) 
изготвя оценки за общите стойности за
ЕС-28 за основните агрегати на този 
модул. При възможност Комисията
(Евростат) изготвя и публикува оценки 
за данни, които не са били предадени от 
държавите членки в срока, указан в 
точка 2.

Or. en
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Изменение 3

Предложение за регламент
Приложение
Регламент (ЕС) № 691/2011
Приложение IV – раздел 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Първата референтна година е 
годината, през която настоящият 
регламент влиза в сила.

4. Първата референтна година е 
годината след годината на влизане в 
сила на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Приложение
Регламент (ЕС) № 691/2011
Приложение IV – раздел 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При първото предаване на данни 
държавите членки включват годишни 
данни от 2013 г. до първата референтна 
година.

5. При първото предаване на данни 
държавите членки включват годишни 
данни от 2014 г. до първата референтна 
година.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Приложение
Регламент (ЕС) № 691/2011
Приложение V – раздел 4 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да отговори на нуждите на 
потребителите от пълни и актуални 
набори от данни, веднага след като 
бъдат налице достатъчно данни от 
държавите, Комисията (Евростат) 

3. За да отговори на нуждите на 
потребителите от пълни и актуални 
набори от данни, веднага след като 
бъдат налице достатъчно данни от 
държавите, Комисията (Евростат) 



PE521.527v01-00 8/12 PR\1005797BG.doc

BG

изготвя оценки за общите стойности за
ЕС-27 за основните агрегати на този 
модул. При възможност Комисията
(Евростат) изготвя и публикува оценки 
за данни, които не са били предадени от 
държавите членки в срока, указан в 
точка 2.

изготвя оценки за общите стойности за
ЕС-28 за основните агрегати на този 
модул. При възможност Комисията
(Евростат) изготвя и публикува оценки 
за данни, които не са били предадени от 
държавите членки в срока, указан в 
точка 2.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Приложение
Регламент (ЕС) № 691/2011
Приложение V – раздел 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Първата референтна година е 
годината, през която настоящият 
регламент влиза в сила.

4. Първата референтна година е 
годината след годината на влизане в 
сила на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Приложение
Регламент (ЕС) № 691/2011
Приложение V – раздел 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При първото предаване на данни 
държавите членки включват годишни 
данни от 2013 г. до първата референтна 
година.

5. При първото предаване на данни 
държавите членки включват годишни 
данни от 2014 г. до първата референтна 
година.

Or. en
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Изменение 8

Предложение за регламент
Приложение
Регламент (ЕС) № 691/2011
Приложение VI – раздел 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да отговори на нуждите на 
потребителите от пълни и актуални 
набори от данни, веднага след като 
бъдат налице достатъчно данни от 
държавите, Комисията (Евростат) 
изготвя оценки за общите стойности за
ЕС-27 за основните агрегати на този 
модул. При възможност Комисията
(Евростат) изготвя и публикува оценки 
за данни, които не са били предадени от 
държавите членки в срока, указан в 
точка 2.

3. За да отговори на нуждите на 
потребителите от пълни и актуални 
набори от данни, веднага след като 
бъдат налице достатъчно данни от 
държавите, Комисията (Евростат) 
изготвя оценки за общите стойности за
ЕС-28 за основните агрегати на този 
модул. При възможност Комисията
(Евростат) изготвя и публикува оценки 
за данни, които не са били предадени от 
държавите членки в срока, указан в 
точка 2.

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Приложение
Регламент (ЕС) № 691/2011
Приложение VI – раздел 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Първата референтна година е 
годината, през която настоящият 
регламент влиза в сила.

4. Първата референтна година е 
годината след годината на влизане в 
сила на настоящия регламент.

Or. en
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Изменение 10

Предложение за регламент
Приложение
Регламент (ЕС) № 691/2011
Приложение VI – раздел 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При първото предаване на данни 
държавите членки включват годишни 
данни от 2013 г. до първата референтна 
година.

5. При първото предаване на данни 
държавите членки включват годишни 
данни от 2014 г. до първата референтна 
година.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

От 2003 г. насам екологичното счетоводство присъства в дневния ред на Европейския 
съюз, тъй като БВП сам по себе си вече не се счита за достатъчен показател за 
измерване на напредъка и благосъстоянието на хората по света.

През юни 2006 г. Европейският съвет призова Европейския съюз и неговите държави 
членки да разширят обхвата на класическите национални сметки, така че да включват 
основните аспекти на устойчивото развитие и да допълват националните сметки с 
напълно съвместими и интегрирани икономически сметки за околната среда.

През август 2008 г. Европейската комисия публикува своето съобщение относно
„Отвъд БВП: измерване на напредъка в свят на промени (COM(2009)433)“, в което 
изразява намерението си да разработи силни инструменти за измерване на напредъка
при постигането на социални, икономически и екологични цели по устойчив начин. 
Вече стана много очевидна необходимостта от проследяване на връзките между 
околната среда и икономиката, за да се оцени какво е въздействието на икономиката 
върху околната среда и как околната среда допринася за икономиката. 

През април 2010 г. Европейската комисия за първи път предложи регламента относно 
европейските сметки за околната среда, който впоследствие беше приет и влезе в сила 
през юли 2011 г. като регламент 691/2011, и въведе първите три модула: сметки за 
емисии във въздуха, данъци, свързани с опазването на околната среда, и сметки за 
материалните потоци. По това време тези три нови модула се разглеждаха само като 
първа стъпка към един силен инструмент на екологичното счетоводство. В член 10 от 
регламента Парламентът активно подкрепя включването на списък с евентуални нови 
модули като приоритети за бъдещо развитие. 

След влизането в сила на регламента Евростат, заедно с държавите членки, започнаха 
да осъществяват пилотно тестване, особено във връзка с първите три модула, които са 
изброени в член 10 от регламента: разходи по опазване на околната среда, сектор на 
екологичните стоки и услуги и сметки за физическите енергийни потоци. Те стигнаха 
до извода, че това са най-зрелите модули от концептуална гледна точка и следователно 
предложиха разширяване на обхвата на Регламент 691/2011 с тези нови модули. 

Докладчикът приветства представеното от Комисията предложение и счита, че новите 
сметки ще допринесат за по-нататъшното разработване на по-всеобхватни показатели с 
оглед подобряване на обществения дебат и създаването на политики. Поради 
ограниченията, свързани с финансите и персонала, пред които националните 
статистически институти са изправени за момента, е важно да се акцентира върху 
подобряването на качеството и насърчаването на използването на вече съществуващите 
модули и на тези, които Комисията е представила чрез настоящото предложение. 
Важно е допълнителната административна тежест да се поддържа на равнището на 
необходимото.   



PE521.527v01-00 12/12 PR\1005797BG.doc

BG

След консултация с няколко служби, които отговарят за събирането на данните, стана 
ясно, че някои държави членки все още не са били готови за това ново упражнение и са 
искали да отложат прилагането с една година. Докладчикът е склонна да се съгласи с 
това, ако то е в полза на качеството на данните, предоставяни от държавите членки на 
Евростат.

Докладчикът може само да насърчава по-широкото използване на данните относно 
сметките за околната среда от страна на Европейската комисия и националната 
администрация, за да се разработят добре насочени политики, които са в състояние да 
допринасят за приоритетите на политиката на Съюза за екологосъобразен растеж и 
ефективност на ресурсите. 


