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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne.
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner.
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning 
(EU) nr. 691/2011 om europæiske miljøøkonomiske regnskaber
(COM(2013)0247 – C7-0120/2013 – 2013/0130(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2013)0247),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 338, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0120/2013),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A7-0000/2013),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. XXX af XXX 2013 om 
fastlæggelse af Fællesskabets syvende 
miljøhandlingsprogram fastsættes det, at 
pålidelige oplysninger om de vigtigste 
udviklingstendenser, belastninger og 
faktorer, som bevirker miljøændringer, er 

(1) I Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. XXX af XXX 2013 om 
fastlæggelse af Fællesskabets syvende 
miljøhandlingsprogram fastsættes det, at 
pålidelige oplysninger om de vigtigste 
udviklingstendenser, belastninger og 
faktorer, som bevirker miljøændringer, er 
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af stor betydning for udformningen af en 
effektiv politik, dens gennemførelse og 
borgernes myndiggørelse generelt. Der bør 
udvikles instrumenter med henblik på at 
øge befolkningens bevidsthed om de 
miljømæssige konsekvenser af økonomisk 
aktivitet. 

af stor betydning for udformningen af en 
effektiv politik, dens gennemførelse og 
borgernes myndiggørelse generelt. Der bør 
udvikles instrumenter med henblik på at 
øge befolkningens bevidsthed om de 
miljømæssige konsekvenser af økonomisk 
aktivitet. Det er vigtigt, at oplysningerne 
stilles til rådighed i en forståelig og 
tilgængelig form og offentliggøres 
sammen med de konventionelle 
økonomiske oplysninger, såsom BNP.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Bilag
Forordning (EU) nr. 691/2011
Bilag IV – afdeling 4 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med henblik på at opfylde brugernes 
behov for fuldstændige og aktuelle datasæt 
udarbejder Kommissionen (Eurostat), så 
snart der er tilstrækkelige landedata til 
rådighed, et samlet skøn for EU-27 for 
dette moduls vigtigste aggregater. 
Kommissionen (Eurostat) udarbejder og 
offentliggør om muligt skøn for data, som 
medlemsstaterne ikke har indberettet inden 
for den frist, der er fastsat i punkt 2. 

3. Med henblik på at opfylde brugernes 
behov for fuldstændige og aktuelle datasæt 
udarbejder Kommissionen (Eurostat), så 
snart der er tilstrækkelige landedata til 
rådighed, et samlet skøn for EU-28 for 
dette moduls vigtigste aggregater. 
Kommissionen (Eurostat) udarbejder og 
offentliggør om muligt skøn for data, som 
medlemsstaterne ikke har indberettet inden 
for den frist, der er fastsat i punkt 2. 

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Bilag
Forordning (EU) nr. 691/2011
Bilag IV – afdeling 4 – punkt 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det første referenceår er det år, i hvilket 
denne forordning træder i kraft. 

4. Det første referenceår er året efter året 
for forordningens ikrafttræden. 

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Bilag
Forordning (EU) nr. 691/2011
Bilag IV – afdeling 4 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ved den første dataindberetning skal 
medlemsstaterne medsende årlige data fra 
2013 frem til det første referenceår. 

5. Ved den første dataindberetning skal 
medlemsstaterne medsende årlige data fra 
2014 frem til det første referenceår. 

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Bilag
Forordning (EU) nr. 691/2011
Bilag V – afdeling 4 – punkt 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med henblik på at opfylde brugernes 
behov for fuldstændige og aktuelle datasæt 
udarbejder Kommissionen (Eurostat), så 
snart der er tilstrækkelige landedata til 
rådighed, et samlet skøn for EU-27 for 
dette moduls vigtigste aggregater. 
Kommissionen (Eurostat) udarbejder og 
offentliggør om muligt skøn for data, som 
medlemsstaterne ikke har indberettet inden 
for den frist, der er fastsat i punkt 2.

3. Med henblik på at opfylde brugernes 
behov for fuldstændige og aktuelle datasæt 
udarbejder Kommissionen (Eurostat), så 
snart der er tilstrækkelige landedata til 
rådighed, et samlet skøn for EU-28 for 
dette moduls vigtigste aggregater. 
Kommissionen (Eurostat) udarbejder og 
offentliggør om muligt skøn for data, som 
medlemsstaterne ikke har indberettet inden 
for den frist, der er fastsat i punkt 2.

Or. en
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Bilag
Forordning (EU) nr. 691/2011
Bilag V – afdeling 4 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det første referenceår er det år, i hvilket 
denne forordning træder i kraft.

4. Det første referenceår er året efter året 
for forordningens ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Bilag
Forordning (EU) nr. 691/2011
Bilag V – afdeling 4 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ved den første dataindberetning skal 
medlemsstaterne medsende årlige data fra 
2013 frem til det første referenceår.

5. Ved den første dataindberetning skal 
medlemsstaterne medsende årlige data fra 
2014 frem til det første referenceår.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Bilag
Forordning (EU) nr. 691/2011
Bilag VI – afdeling 4 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med henblik på at opfylde brugernes 
behov for fuldstændige og aktuelle datasæt 
udarbejder Kommissionen (Eurostat), så 
snart der er tilstrækkelige landedata til 
rådighed, et samlet skøn for EU-27 for 

3. Med henblik på at opfylde brugernes 
behov for fuldstændige og aktuelle datasæt 
udarbejder Kommissionen (Eurostat), så 
snart der er tilstrækkelige landedata til 
rådighed, et samlet skøn for EU-28 for 



PR\1005797DA.doc 9/11 PE521.527v01-00

DA

dette moduls vigtigste aggregater. 
Kommissionen (Eurostat) udarbejder og 
offentliggør om muligt skøn for data, som 
medlemsstaterne ikke har indberettet inden 
for den frist, der er fastsat i punkt 2.

dette moduls vigtigste aggregater. 
Kommissionen (Eurostat) udarbejder og 
offentliggør om muligt skøn for data, som 
medlemsstaterne ikke har indberettet inden 
for den frist, der er fastsat i punkt 2.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Bilag
Forordning (EU) nr. 691/2011
Bilag VI – afdeling 4 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det første referenceår er det år, i hvilket 
denne forordning træder i kraft. 

4. Det første referenceår er året efter året 
for forordningens ikrafttræden. 

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Bilag
Forordning (EU) nr. 691/2011
Bilag VI – afdeling 4 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ved den første dataindberetning skal 
medlemsstaterne medsende årlige data fra 
2013 frem til det første referenceår. 

5. Ved den første dataindberetning skal 
medlemsstaterne medsende årlige data fra 
2014 frem til det første referenceår. 

Or. en
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BEGRUNDELSE

Fra og med 2003 har miljøregnskaber været på dagsordenen i Den Europæiske Union, 
eftersom BNP alene ikke længere blev anset for at være en tilstrækkelig indikator for måling 
af fremskridt og folks velfærd i verden. 

I juni 2006 opfordrede Det Europæiske Råd Den Europæiske Union og dens medlemsstater til 
at udvide de klassiske nationalregnskaber til at omfatte de centrale aspekter af en bæredygtig 
udvikling, og at supplere de nationale regnskaber med fuldt overensstemmende, integrerede 
miljøøkonomiske regnskaber.

I august 2008 offentliggjorde Kommissionen sin meddelelse om "BNP og mere: Måling af 
fremskridt i en verden i forandring (KOM(2009)433)", hvori den gav udtryk for sin intention 
om at udvikle stærke værktøjer til at måle fremskridt i forhold til at levere sociale, 
økonomiske og miljømæssige mål på en bæredygtig måde. Behovet for at spore 
forbindelserne mellem miljøet og økonomien, måle, hvilke indvirkninger økonomien har på 
miljøet, og hvordan miljøet bidrager til økonomien, var allerede blevet meget tydeligt.

I april 2010 foreslog Europa-Kommissionen for første gang forordningen om europæiske 
miljøregnskaber, som efterfølgende blev vedtaget og trådte i kraft i juli 2011 som forordning 
691/2011, der indførte de første tre moduler: luftemissionsregnskaber, miljøafgifter og 
materialestrømsregnskaber. På daværende tidspunkt blev disse tre nye moduler blot set som et 
første skridt i retning af et stærkt instrument for miljøregnskab. I artikel 10 i forordningen 
udtrykte Parlamentet aktiv støtte til indsættelsen af en liste over nye mulige moduler som 
prioriteter for fremtidig udvikling. 

Efter forordningens ikrafttræden begyndte Eurostat sammen med medlemsstaterne at udføre 
pilotforsøg, specielt i forhold til de første tre moduler, der var anført i artikel 10 i 
forordningen: miljøbeskyttelsesudgifter, sektoren for miljøvenlige varer og tjenesteydelser og 
fysiske energistrømsregnskaber. De nåede frem til den konklusion, at disse var de mest modne 
moduler set ud fra et konceptuelt synspunkt, og foreslog derfor en udvidelse af forordning 
691/2011 til disse nye moduler. 

Ordføreren glæder sig over det forslag, som Kommissionen har fremsat, og mener, at de nye 
konti vil bidrage til yderligere udvikling af mere omfattende indikatorer for bedre offentlig 
debat og politisk beslutningstagning. På grund af de finansielle og personalemæssige 
begrænsninger, som de nationale statistiske kontorer står over for i øjeblikket, er det vigtigt at 
fokusere på at forbedre kvaliteten og fremme brugen af de allerede eksisterende moduler og 
dem, som Kommissionen har bragt op med det nuværende forslag. Det er vigtigt, at den ekstra 
administrative byrde holdes nede på det nødvendige. 

Efter høring af flere tjenester med ansvar for indsamling af oplysninger, blev det klart, at 
nogle medlemsstater endnu ikke var klar til denne nye øvelse og ønskede at udsætte 
anvendelsen med et år. Ordføreren kan godt tilslutte sig dette, hvis det er til gavn for 
kvaliteten af de oplysninger, som medlemsstaterne fremsender til Eurostat.

Ordføreren kan kun tilskynde til, at Kommissionen og de nationale myndigheder i højere grad 
anvender miljøregnskabsoplysningerne med henblik på at få udviklet målrettede politikker, 
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der er i stand til at bidrage til Unionens politiske prioriteringer om grøn vækst og 
ressourceeffektivitet.


