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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 
č. 691/2011 o evropských environmentálních hospodářských účtech
(COM(2013)0247 – C7-0120/2013 – 2013/0130(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2013)0247),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 338 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0120/2013),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
(A7-0000/2013),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož 
i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady č. xxx ze dne xxx 2013 o sedmém 
akčním programu Společenství pro životní 
prostředí uvádí, že spolehlivé informace 
o klíčových trendech, působících faktorech 
a příčinách environmentálních změn jsou 
zásadní pro tvorbu efektivní politiky, její 
provádění a obecněji pro větší zapojení 
občanů. Je třeba vyvinout nástroje, které by 
zvýšily informovanost veřejnosti o vlivu 
hospodářské činnosti na životní prostředí.

(1) Rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady č. xxx ze dne xxx 2013 o sedmém 
akčním programu Společenství pro životní 
prostředí uvádí, že spolehlivé informace 
o klíčových trendech, působících faktorech 
a příčinách environmentálních změn jsou 
zásadní pro tvorbu efektivní politiky, její 
provádění a obecněji pro větší zapojení 
občanů. Je třeba vyvinout nástroje, které by 
zvýšily informovanost veřejnosti o vlivu 
hospodářské činnosti na životní prostředí.
Je důležité, aby byly údaje zveřejňovány 
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tak, aby byly srozumitelné a přístupné, 
a spolu s obvyklými ekonomickými údaji, 
jako je například HDP.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Příloha
Nařízení (EU) č. 691/2011
Příloha IV – oddíl 4 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aby bylo vyhověno požadavkům 
uživatele na úplné a aktuální soubory 
údajů, vypracuje Komise (Eurostat) co 
nejdříve poté, kdy budou k dispozici 
dostatečné údaje pro jednotlivé země, 
odhady celkových hlavních souhrnných 
ukazatelů tohoto modulu za EU-27.
Kdykoliv je to možné, Komise (Eurostat) 
vypracuje a zveřejní odhady údajů, které 
členské státy nepředaly ve lhůtách 
stanovených v bodě 2.

3. Aby bylo vyhověno požadavkům 
uživatele na úplné a aktuální soubory 
údajů, vypracuje Komise (Eurostat) co 
nejdříve poté, kdy budou k dispozici 
dostatečné údaje pro jednotlivé země, 
odhady celkových hlavních souhrnných 
ukazatelů tohoto modulu za EU-28.
Kdykoliv je to možné, Komise (Eurostat) 
vypracuje a zveřejní odhady údajů, které 
členské státy nepředaly ve lhůtách 
stanovených v bodě 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Příloha
Nařízení (EU) č. 691/2011
Příloha IV – oddíl 4 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Prvním referenčním rokem je rok vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

4. Prvním referenčním rokem je rok
následující po roku, kdy toto nařízení
vstoupilo v platnost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Příloha
Nařízení (EU) č. 691/2011
Příloha IV – oddíl 4 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Při prvním předání údajů členské státy 
poskytnou také roční údaje za období od 
roku 2013 do prvního referenčního roku.

5. Při prvním předání údajů členské státy 
poskytnou také roční údaje za období od 
roku 2014 do prvního referenčního roku.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Příloha
Nařízení (EU) č. 691/2011
Příloha V – oddíl 4 – bod 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aby bylo vyhověno požadavkům 
uživatele na úplné a aktuální soubory 
údajů, vypracuje Komise (Eurostat) co 
nejdříve poté, kdy budou k dispozici 
dostatečné údaje pro jednotlivé země, 
odhady celkových hlavních souhrnných 
ukazatelů tohoto modulu za EU-27.
Kdykoliv je to možné, Komise (Eurostat) 
vypracuje a zveřejní odhady údajů, které 
členské státy nepředaly ve lhůtách 
stanovených v bodě 2.

3. Aby bylo vyhověno požadavkům 
uživatele na úplné a aktuální soubory 
údajů, vypracuje Komise (Eurostat) co 
nejdříve poté, kdy budou k dispozici 
dostatečné údaje pro jednotlivé země, 
odhady celkových hlavních souhrnných 
ukazatelů tohoto modulu za EU-28.
Kdykoliv je to možné, Komise (Eurostat) 
vypracuje a zveřejní odhady údajů, které 
členské státy nepředaly ve lhůtách 
stanovených v bodě 2.

Or. en
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Příloha
Nařízení (EU) č. 691/2011
Příloha V – oddíl 4 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Prvním referenčním rokem je rok vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

4. Prvním referenčním rokem je rok
následující po roku, kdy toto nařízení
vstoupilo v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Příloha
Nařízení (EU) č. 691/2011
Příloha V – oddíl 4 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Při prvním předání údajů členské státy 
poskytnou také roční údaje za období od 
roku 2013 do prvního referenčního roku.

5. Při prvním předání údajů členské státy 
poskytnou také roční údaje za období od 
roku 2014 do prvního referenčního roku.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Příloha
Nařízení (EU) č. 691/2011
Příloha VI – oddíl 4 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aby bylo vyhověno požadavkům 
uživatele na úplné a aktuální soubory 
údajů, vypracuje Komise (Eurostat) co 
nejdříve poté, kdy budou k dispozici 
dostatečné údaje pro jednotlivé země, 
odhady celkových hlavních souhrnných 

3. Aby bylo vyhověno požadavkům 
uživatele na úplné a aktuální soubory 
údajů, vypracuje Komise (Eurostat) co 
nejdříve poté, kdy budou k dispozici 
dostatečné údaje pro jednotlivé země, 
odhady celkových hlavních souhrnných 
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ukazatelů tohoto modulu za EU-27.
Kdykoliv je to možné, Komise (Eurostat) 
vypracuje a zveřejní odhady údajů, které 
členské státy nepředaly ve lhůtách 
stanovených v bodě 2.

ukazatelů tohoto modulu za EU-28.
Kdykoliv je to možné, Komise (Eurostat) 
vypracuje a zveřejní odhady údajů, které 
členské státy nepředaly ve lhůtách 
stanovených v bodě 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Příloha
Nařízení (EU) č. 691/2011
Příloha VI – oddíl 4 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Prvním referenčním rokem je rok vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

4. Prvním referenčním rokem je rok
následující po roku, kdy toto nařízení
vstoupilo v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Příloha
Nařízení (EU) č. 691/2011
Příloha VI – oddíl 4 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Při prvním předání údajů členské státy 
poskytnou také roční údaje za období od 
roku 2013 do prvního referenčního roku.

5. Při prvním předání údajů členské státy 
poskytnou také roční údaje za období od 
roku 2014 do prvního referenčního roku.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Environmentální účetnictví má Evropská unie na svém programu již od roku 2003, neboť 
samotné HDP přestalo být považováno za dostatečný ukazatel pro měření pokroku a kvality 
života lidí ve světě. 

V červnu 2006 vyzvala Evropská rada Evropskou unii a její členské státy, aby rozšířily 
tradiční vnitrostátní účty o klíčové aspekty udržitelného rozvoje a aby je doplnily 
konsistentními, integrovanými environmentálními hospodářskými účty. 

V srpnu 2008 Evropská komise zveřejnila své sdělení „Překročit HDP – Měření pokroku 
v měnícím se světě (COM(2009)433)“, v němž oznámila svůj záměr vytvořit silné nástroje na 
měření pokroku v naplňování sociálních, hospodářských a environmentálních cílů 
udržitelným způsobem. Nutnost sledovat vztahy mezi životním prostředím a hospodářstvím, 
měřit, jaké dopady má hospodářství na životní prostředí a jaký přínos má životní prostředí pro 
hospodářství, již byla velmi zřejmá. 

V dubnu 2010 Evropská komise poprvé předložila návrh nařízení o evropských 
environmentálních účtech, které bylo následně přijato a vstoupilo v platnost v červenci 2011 
jako nařízení č. 691/2011 a zavádělo první tři moduly: účty emisí do ovzduší, daně související 
s životním prostředím a účty materiálových toků. V té době byly tyto tři nové moduly 
považovány pouze za první krok směrem k vytvoření silného nástroje pro environmentální 
účetnictví. Parlament aktivně prosazoval, aby byl v článku 10 tohoto nařízení uveden seznam 
možných nových modulů, které budou prioritami v rámci dalšího vývoje. 

Po vstupu nařízení v platnost začaly Eurostat a členské státy provádět pilotní testy, zejména 
pokud jde o první tři moduly uvedené v článku 10 tohoto nařízení: výdaje spojené s ochranou 
životního prostředí, sektor environmentálního zboží a služeb a účty fyzických toků energií. 
Dospěly k závěru, že tyto tři moduly jsou nejvyzrálejší z koncepčního hlediska, a proto 
navrhly rozšíření nařízení č. 691/2011 o tyto nové moduly. 

Zpravodajka vítá návrh, který předložila Komise, a je přesvědčena, že tyto nové účty přispějí 
k dalšímu rozvoji komplexnějších ukazatelů pro kvalitnější veřejnou debatu a tvorbu politiky. 
Vzhledem k finančním a personálním omezením, kterým v současnosti čelí vnitrostátní 
statistické úřady, je důležité se soustředit na zlepšení kvality a širší využívání již existujících 
modulů a modulů, které Komise předkládá ve stávajícím návrhu. Je nutné zajistit, aby 
dodatečná administrativní zátěž nepřesahovala nezbytnou míru. 

Po konzultaci s několika subjekty pověřenými sběrem dat se ukázalo, že některé členské státy 
dosud nejsou na tento nový úkol připraveny a chtějí jeho provádění o jeden rok odložit. 
S tímto požadavkem lze souhlasit, je-li to v zájmu kvality dat předkládaných členskými státy 
Eurostatu.

Zpravodajka může pouze vyzvat k širšímu využívání údajů environmentálních účtů ze strany 
Evropské komise a vnitrostátních úřadů s cílem vypracovat vhodně zacílené strategie, které 
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budou schopny přispět k politickým prioritám Unie, a sice k ekologickému růstu a účinnému 
využívání zdrojů. 


