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PR_COD_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].



PR\830779EL.doc 3/20 PE448.872v01-00

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ......5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ....................................................................................................19



PE448.872v01-00 4/20 PR\830779EL.doc

EL



PR\830779EL.doc 5/20 PE448.872v01-00

EL

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικοοικονομικούς λογαριασμούς.
(COM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM2010/0132),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 338 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0092/2010),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις που διεβίβασαν τα εθνικά κοινοβούλια 
στον Πρόεδρό του σχετικά με τη συμφωνία του σχεδίου νομοθετικής πράξης με την αρχή 
της αναλογικότητας,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και 
Νομισματικής Πολιτικής (A7-0000/2010),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στο έκτο πρόγραμμα δράσης για το 
περιβάλλον επιβεβαιώνεται ότι αξιόπιστες 
πληροφορίες για την κατάσταση του 
περιβάλλοντος καθώς και για τις 
καθοριστικής σημασίας τάσεις, πιέσεις και 

(2) Στο έκτο πρόγραμμα δράσης για το 
περιβάλλον επιβεβαιώνεται ότι αξιόπιστες 
πληροφορίες για την κατάσταση του 
περιβάλλοντος καθώς και για τις 
καθοριστικής σημασίας τάσεις, πιέσεις και 
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κινητήριες δυνάμεις για την 
περιβαλλοντική αλλαγή είναι πρωταρχικής 
σημασίας παράγοντες για την ανάπτυξη 
μιας αποτελεσματικής πολιτικής, την 
εφαρμογή της και, γενικότερα, την 
ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών.

κινητήριες δυνάμεις για την 
περιβαλλοντική αλλαγή είναι πρωταρχικής 
σημασίας παράγοντες για την ανάπτυξη 
μιας αποτελεσματικής πολιτικής, την 
εφαρμογή της και, γενικότερα, την 
ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών. 
Πρέπει να αναπτυχθούν μέσα
προκειμένου να ενισχυθεί η
ευαισθητοποίηση του κοινού στο ζήτημα 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
οικονομικής δραστηριότητας.

Or. de

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η ανάγκη να συμπληρωθούν οι ήδη 
υφιστάμενοι δείκτες με στοιχεία που 
ενσωματώνουν περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές πτυχές έτσι ώστε να καταστεί 
δυνατή μια πιο συνεκτική και σφαιρική 
χάραξη πολιτικής αναγνωρίστηκε στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής COM (2009) 
433, της 20ής Αυγούστου 2009, σχετικά με 
το ΑΕγχΠ και πέρα από αυτό. Προς το 
σκοπό αυτό, οι περιβαλλοντικοί 
λογαριασμοί προσφέρουν μέσα 
παρακολούθησης των πιέσεων που 
ασκούνται από την οικονομία στο 
περιβάλλον και διερεύνησης του τρόπου 
με τον οποίο θα μπορούσαν να 
αμβλυνθούν οι πιέσεις αυτές. Σύμφωνα με 
τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και την 
κινητήρια δύναμη για την επίτευξη 
οικονομίας χαμηλής εκπομπής διοξειδίου 
του άνθρακα, που εντάσσονται στη 
στρατηγική της Λισαβόνας και διάφορες 
σημαντικές πρωτοβουλίες, η ανάπτυξη 
πλαισίου στοιχείων το οποίο περιλαμβάνει 
σταθερά περιβαλλοντικά θέματα 
παράλληλα με τα οικονομικά γίνεται 

(4) Η ανάγκη να συμπληρωθούν οι ήδη 
υφιστάμενοι δείκτες με στοιχεία που 
ενσωματώνουν περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές πτυχές έτσι ώστε να καταστεί 
δυνατή μια πιο συνεκτική και σφαιρική 
χάραξη πολιτικής αναγνωρίστηκε στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής COM (2009) 
433, της 20ής Αυγούστου 2009, σχετικά με 
το ΑΕγχΠ και πέρα από αυτό. Οι 
περιβαλλοντικοί λογαριασμοί 
καταδεικνύουν την αλληλεπίδραση 
μεταξύ οικονομίας, ιδιωτικών 
νοικοκυριών και περιβάλλοντος. Οι
περιβαλλοντικοί λογαριασμοί έχουν
μεγαλύτερο ενημερωτικό χαρακτήρα απ' 
ό,τι οι αμιγώς εθνικοί λογαριασμοί. 
Αποτελούν μια σημαντική βάση
δεδομένων για περιβαλλοντικές 
αποφάσεις και πρέπει να λαμβάνονται υπ' 
όψιν κατά την πραγματοποίηση 
εκτιμήσεων επιπτώσεων από την 
Επιτροπή. Σύμφωνα με τις αρχές της 
βιώσιμης ανάπτυξης και την κινητήρια 
δύναμη για την επίτευξη οικονομίας 
χαμηλής εκπομπής διοξειδίου του 



PR\830779EL.doc 7/20 PE448.872v01-00

EL

συνεχώς πιο επιτακτική. άνθρακα, που εντάσσονται στη στρατηγική 
Ευρώπη 2020 και διάφορες σημαντικές 
πρωτοβουλίες, η ανάπτυξη πλαισίου 
στοιχείων το οποίο περιλαμβάνει σταθερά 
περιβαλλοντικά θέματα παράλληλα με τα 
οικονομικά γίνεται συνεχώς πιο 
επιτακτική.

Or. de

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι δορυφορικοί λογαριασμοί 
καθιστούν δυνατή την επέκταση της 
αναλυτικής ικανότητας για επιλεγμένους 
τομείς κοινωνικής ανησυχίας, όπως οι 
πιέσεις που ασκούνται στο περιβάλλον οι 
οποίοι οφείλονται στις δραστηριότητες του 
ανθρώπου, με ευέλικτο τρόπο, χωρίς να 
επιβαρύνει υπερβολικά ή να διαταράσσει 
το κεντρικό σύστημα.

(7) Οι δορυφορικοί λογαριασμοί 
καθιστούν δυνατή την επέκταση της 
αναλυτικής ικανότητας για επιλεγμένους 
τομείς κοινωνικής ανησυχίας, όπως οι 
πιέσεις που ασκούνται στο περιβάλλον οι 
οποίοι οφείλονται στις δραστηριότητες του 
ανθρώπου, με ευέλικτο τρόπο, χωρίς να 
επιβαρύνει υπερβολικά ή να διαταράσσει 
το κεντρικό σύστημα. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να καθιστούν προσβάσιμα στο 
κοινό, τακτικά και κατά τρόπο 
κατανοητό, τις πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στους 
περιβαλλοντικοοικονομικούς 
λογαριασμούς, για παράδειγμα με την από 
κοινού δημοσίευσή τους με το ΑΕγχΠ. 

Or. de

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Επειδή οι διάφορες σειρές 
περιβαλλοντικοοικονομικών λογαριασμών 

(13) Επειδή οι διάφορες σειρές 
περιβαλλοντικοοικονομικών λογαριασμών 
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βρίσκονται υπό εξέλιξη και σε διαφορετικά 
στάδια ωριμότητας, πρέπει να εγκριθεί μια 
δομή σε ενότητες για να παρέχει την 
κατάλληλη ευελιξία.

βρίσκονται υπό εξέλιξη και από κράτος 
μέλος σε κράτος μέλος σε διαφορετικά 
στάδια ωριμότητας, πρέπει να εγκριθεί μια 
δομή σε ενότητες για να παρέχει την 
κατάλληλη ευελιξία και να καθιστά 
δυνατή την ταχεία θέσπιση νέων 
ενοτήτων.

Or. de

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
ώστε να χορηγήσει παρεκκλίσεις στα 
κράτη μέλη όταν απαιτούνται σημαντικές 
προσαρμογές στα εθνικά συστήματα 
στατιστικής τους.

(15) Η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
ώστε να χορηγήσει χρονικά περιορισμένες
παρεκκλίσεις στα κράτη μέλη όταν 
απαιτούνται σημαντικές προσαρμογές στα 
εθνικά συστήματα στατιστικής τους.

Or. de

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινό 
πλαίσιο για τη συλλογή, την κατάρτιση, τη 
διαβίβαση και την αξιολόγηση των 
ευρωπαϊκών περιβαλλοντικοοικονομικών 
λογαριασμών με στόχο τη δημιουργία 
περιβαλλοντικοοικονομικών λογαριασμών 
ως δορυφορικών λογαριασμών στο 
πλαίσιο του ΕΣΛ 95 με την παροχή 
μεθοδολογίας, κοινών προτύπων, 
ορισμών, διευκρινίσεων και κανόνων 
λογιστικής, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν 
για την κατάρτιση 
περιβαλλοντικοοικονομικών 

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινό 
πλαίσιο για τη συλλογή, την κατάρτιση, τη 
διαβίβαση και την αξιολόγηση των 
ευρωπαϊκών περιβαλλοντικοοικονομικών 
λογαριασμών με στόχο τη δημιουργία 
περιβαλλοντικοοικονομικών λογαριασμών 
ως δορυφορικών λογαριασμών σύμφωνα 
με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 2223/96 του 
Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 1996 
σχετικά με το ευρωπαϊκό σύστημα των 
εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής 
αποκαλούμενο ΕΣΛ 95) προκειμένου να 
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λογαριασμών. παράσχει ένα μέσο παρακολούθησης των 
επιβαρύνσεων που προκαλεί η οικονομία 
στο περιβάλλον και διερεύνησης των 
δυνατοτήτων για την καταπολέμησή 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σαφέστερη ανάπτυξη του στόχου του κανονισμού (βλ. επίσης αιτιολογική σκέψη 4).

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εγκρίνει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 9 με στόχο την προσαρμογή των 
ενοτήτων στις περιβαλλοντικές, 
οικονομικές και τεχνικές εξελίξεις, καθώς 
και την παροχή μεθοδολογικής 
καθοδήγησης.

3. Η Επιτροπή εγκρίνει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 9 με στόχο την προσαρμογή των 
ενοτήτων στις περιβαλλοντικές, 
οικονομικές και άλλες εξελίξεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκχώρηση αρμοδιότητας πρέπει να περιορισθεί στην προσαρμογή των ενοτήτων και δεν
πρέπει να συμπεριλάβει τη θέσπιση νέων ενοτήτων, δεδομένου ότι αυτό θα καθιστούσε 
απαραίτητη την υποβολή μιας νέας νομοθετικής πρότασης σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία. Η αναφορά σε μεθοδολογική καθοδήγηση στην πρόταση της Επιτροπής είναι 
ασαφής και πρέπει να διαγραφεί. Θα ήταν σκοπιμότερο μια τέτοια αναφορά να ενσωματωθεί 
στο άρθρο 5.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή αναπτύσσει ως
προτεραιότητα, σε συνεργασία με τα
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κράτη μέλη, τις ακόλουθες ενότητες 
προκειμένου αυτές να υπαχθούν στο 
πεδίο εφαρμογής του κανονισμού:
- δαπάνες και έσοδα για την 
περιβαλλοντική προστασία 
(EPER)/λογαριασμοί για την 
περιβαλλοντική προστασία και τις 
περιβαλλοντικές δαπάνες (EPEA), τομέας 
περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών 
(EGSS)·
- ενεργειακοί λογαριασμοί·
- μεταφορές σχετιζόμενες με το 
περιβάλλον (ενισχύσεις) και χρήση πόρων 
και λογαριασμοί δαπανών διαχείρισης 
(RUMEA)·
- λογαριασμοί ύδατος και λογαριασμοί 
αποβλήτων·
- λογαριασμοί δασών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ενότητες αυτές βρίσκονται σύμφωνα με τη Eurostat σε στάδιο επεξεργασίας. Προκειμένου να
παρασχεθεί ασφάλεια σχεδιασμού στα κράτη μέλη και τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες, πρέπει 
να αναφερθούν τα επιπλέον δεδομένα που θα απαιτηθούν στο μέλλον.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή καταρτίζει πρόγραμμα για 
πιλοτικές μελέτες που πρέπει να 
πραγματοποιηθούν από τα κράτη μέλη σε 
εθελοντική βάση, προκειμένου να 
αναπτυχθεί η ποιότητα αναφοράς και 
στοιχείων, να δημιουργηθούν 
μακροχρόνιες σειρές στοιχείων και να 
αναπτυχθεί η μεθοδολογία.

1. Η Επιτροπή καταρτίζει πρόγραμμα για 
πιλοτικές μελέτες που πρέπει να 
πραγματοποιηθούν από τα κράτη μέλη σε 
εθελοντική βάση, προκειμένου να 
αναπτυχθεί η ποιότητα αναφοράς και 
στοιχείων, να δημιουργηθούν 
μακροχρόνιες σειρές στοιχείων και να 
αναπτυχθεί η μεθοδολογία. Το πρόγραμμα
περιλαμβάνει τη θέσπιση νέων 
περιβαλλοντικών λογαριασμών για τις 
ενότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3α.

2. Τα αποτελέσματα των πιλοτικών 2. Τα αποτελέσματα των πιλοτικών 
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ερευνών αξιολογούνται και δημοσιεύονται 
από την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα 
πλεονεκτήματα της διαθεσιμότητας των 
στοιχείων σε σχέση με το κόστος της 
συλλογής και την αντίστοιχη επιβάρυνση. 
Με βάση τα πορίσματα των πιλοτικών 
αυτών μελετών, η Επιτροπή εκδίδει τις 
αναγκαίες κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 9.

ερευνών αξιολογούνται και δημοσιεύονται 
από την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα 
πλεονεκτήματα της διαθεσιμότητας των 
στοιχείων σε σχέση με το κόστος της 
συλλογής και την αντίστοιχη επιβάρυνση. 
Με αυτή τη βάση, η Επιτροπή εκδίδει τις 
αναγκαίες κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 9.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι πιλοτικές μελέτες πρέπει να χρησιμοποιηθούν και για τη θέσπιση περιβαλλοντικών
λογαριασμών για νέες ενότητες προκειμένου να αποκτηθεί εγκαίρως εμπειρία στη
χρησιμοποίηση του μέσου αυτού, λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο να επεκταθεί το πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη συλλέγουν τα αναγκαία 
στοιχεία για την παρακολούθηση των 
χαρακτηριστικών των ενοτήτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2.

1. Σύμφωνα με τα παραρτήματα του 
κανονισμού αυτού τα κράτη μέλη 
συλλέγουν τα αναγκαία στοιχεία για την 
παρακολούθηση των χαρακτηριστικών των 
ενοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2.).

2. Τα κράτη μέλη, βασιζόμενα στην αρχή 
της απλούστευσης των διοικητικών 
διαδικασιών, συλλέγουν τα αναγκαία 
στοιχεία συνδυάζοντας τις διαφορετικές 
πηγές που αναφέρονται παρακάτω:

2. Τα κράτη μέλη, βασιζόμενα στην αρχή 
της απλούστευσης των διοικητικών 
διαδικασιών, συλλέγουν τα αναγκαία 
στοιχεία συνδυάζοντας τις διαφορετικές 
πηγές που αναφέρονται παρακάτω:

(α) έρευνες· (α) έρευνες·

(β) διαδικασίες για στατιστικές εκτιμήσεις, 
όταν ορισμένα χαρακτηριστικά δεν έχουν 
παρατηρηθεί για όλες τις μονάδες.

(β) διαδικασίες για στατιστικές εκτιμήσεις, 
όταν ορισμένα χαρακτηριστικά δεν έχουν 
παρατηρηθεί για όλες τις μονάδες.

(γ) διοικητικές πηγές. (γ) διοικητικές πηγές.

3. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 3. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
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Επιτροπή και παρέχουν αναλυτικά 
στοιχεία σχετικά με τις μεθόδους που 
χρησιμοποίησαν και την ποιότητα των 
στοιχείων από τις πηγές που 
απαριθμούνται στην παράγραφο 2.

Επιτροπή και παρέχουν αναλυτικά 
στοιχεία σχετικά με τις μεθόδους και τις 
πηγές που χρησιμοποίησαν.

3a. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει μέσω 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 9 και υπό τους όρους που 
προβλέπουν τα άρθρα 10 και 11, κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις προκειμένου να 
παράσχει μεθοδολογική καθοδήγηση 
ώστε να καταστεί ευκολότερη η 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις σχετικά με τη συλλογή δεδομένων πρέπει να καταστούν σαφέστερες στις 
παραγράφους 1 και 2.

Η διαγραφή της αναφοράς στην ποιότητα των στοιχείων στην παράγραφο 3 οφείλεται στο 
γεγονός ότι τα ζητήματα της ποιότητας ρυθμίζονται στο άρθρο 7.

Η Επιτροπή πρέπει να παράσχει μεθοδολογική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή του
άρθρου αυτού, προκειμένου να καταστήσει δυνατή τη συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων υψηλής 
ποιότητας.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εξουσίες για την έκδοση των κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 3 και άρθρο 4 
παράγραφος 2 ανατίθενται στην Επιτροπή 
για αόριστη χρονική περίοδο.

1. Οι εξουσίες για την έκδοση των κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 3 και άρθρο 5, 
παράγραφος 3, στοιχείο α) ανατίθενται 
στην Επιτροπή για χρονικό διάστημα 
πέντε ετών μετά την έναρξη εφαρμογής 
του κανονισμού αυτού. Η Επιτροπή 
συντάσσει έκθεση σχετικά με τις 
εκχωρούμενες αρμοδιότητες το αργότερο 
έξι μήνες πριν από τη λήξη του χρονικού 
διαστήματος των πέντε ετών. Η 
εκχώρηση αρμοδιοτήτων παρατείνεται 
αυτομάτως κατά χρονικά διαστήματα 
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ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο την 
ανακαλέσουν σύμφωνα με το άρθρο10.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπό το φως των διατάξεων του άρθρου 290 παράγραφοι 1 και 2 ΣΛΕΕ πρέπει να ορισθεί
ρητώς, ότι η διάρκεια της εκχώρησης αρμοδιοτήτων ανέρχεται σε πέντε χρόνια και ότι το
χρονικό αυτό διάστημα θα παραταθεί αυτομάτως για πέντε ακόμη χρόνια, εκτός εάν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο την ανακαλέσει.

Ο στόχος της ειδικής έκθεσης για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαφέρει από την έκθεση 
αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 11α. Η προθεσμία υποβολής (πέντε έτη) είναι ωστόσο η 
ίδια και για τις δύο εκθέσεις προκειμένου να διευκολυνθεί η Επιτροπή να ανταποκριθεί στην 
υποχρέωση υποβολής εκθέσεων.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφοι 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ανάθεση εξουσιών που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 3 και 4
παράγραφος 2 μπορούν ανακληθούν από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

1. Η ανάθεση εξουσιών που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 3 και 5
παράγραφος 3, στοιχείο α) μπορούν 
ανακληθούν ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

2. Το θεσμικό όργανο που άρχισε 
εσωτερική διαδικασία για τη λήψη 
απόφασης όσον αφορά την ανάκληση των 
εξουσιών ενημερώνει τον άλλο νομοθέτη
και την Επιτροπή το αργότερο ένα μήνα
πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, 
επισημαίνοντας τις κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις που θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν αντικείμενο ανάκλησης και 
τις αιτίες για την εν λόγω ανάκληση.

2. Το θεσμικό όργανο που άρχισε 
εσωτερική διαδικασία για τη λήψη 
απόφασης όσον αφορά την ανάκληση των 
εξουσιών προσπαθεί να ενημερώσει το
άλλο θεσμικό όργανο και την Επιτροπή 
εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος πριν 
από τη λήψη της τελικής απόφασης, 
επισημαίνοντας τις κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις που θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν αντικείμενο ανάκλησης και 
τις αιτίες για την εν λόγω ανάκληση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι αλλαγές και οι προσαρμογές αποσκοπούν να ευθυγραμμίσουν τη διάταξη αυτή με την
τυποποιημένη διατύπωση που χρησιμοποιεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με τον λεγόμενο φάκελο για τα κατοικίδια ζώα.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφοι 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο μπορεί να εκφράσει 
αντιρρήσεις σχετικά με την κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη εντός περιόδου δύο 
μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης. 
Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου η εν 
λόγω περίοδος μπορεί να παραταθεί κατά 
ένα μήνα.

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο μπορεί να εκφράσει 
αντιρρήσεις σχετικά με την κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη εντός περιόδου δύο 
μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης. 
Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου η εν 
λόγω περίοδος μπορεί να παραταθεί κατά 
δύο μήνες.

2. Αν κατά τη λήξη της εν λόγω περιόδου, 
ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο δεν εξέφρασαν αντιρρήσεις 
σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση πράξη 
ή, αν πριν από την εν λόγω ημερομηνία, 
τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και 
το Συμβούλιο ενημέρωσαν την Επιτροπή 
ότι έχουν αποφασίσει να μην εκφράσουν 
αντιρρήσεις, η κατ' εξουσιοδότηση πράξη
τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία που 
αναφέρεται στις διατάξεις της.

2. Αν κατά τη λήξη της εν λόγω περιόδου, 
ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο δεν εξέφρασαν αντιρρήσεις 
σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση πράξη 
αυτή δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία που 
αναφέρεται σε αυτήν.

Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε 
εφαρμογή πριν από τη λήξη της περιόδου
αυτής, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα 
την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να 
εκφράσουν αντιρρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αλλαγές και οι προσαρμογές αποσκοπούν να ευθυγραμμίσουν τη διάταξη αυτή με την
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τυποποιημένη διατύπωση που χρησιμοποιεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με τον λεγόμενο φάκελο για τα κατοικίδια ζώα.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11a
Έκθεση και επανεξέταση

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ανά
τριετία έκθεση σχετικά με την εφαρμογή 
του κανονισμού. Η έκθεση αυτή αξιολογεί
ιδίως την ποιότητα των διαβιβασθέντων
σύμφωνα με το άρθρο 6 δεδομένων, τις
μεθόδους συλλογής δεδομένων, τη
διοικητική επιβάρυνση και τη
χρησιμότητα των στατιστικών αυτών 
στοιχείων, ιδίως σε σχέση με τους 
στόχους που έχουν τεθεί στο άρθρο 1. 
Επιπλέον αξιολογεί τις δυνατότητες για
την εισαγωγή περιβαλλοντικών
λογαριασμών για τις νέες ενότητες που 
αναφέρονται στο άρθρο 3α.  
Η έκθεση συνοδεύεται, ενδεχομένως, από
προτάσεις:
- για την εισαγωγή περιβαλλοντικών 
λογαριασμών για νέες ενότητες·
- που αποσκοπούν στην περαιτέρω
βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων
και των μεθόδων συλλογής δεδομένων 
και συνεπώς στη βελτίωση της 
καταγραφής και συγκρισιμότητας 
δεδομένων και στη μείωση της 
γραφειοκρατικής επιβάρυνσης για τις 
επιχειρήσεις και τη διοίκηση.

Η πρώτη έκθεση θα υποβληθεί ως την 
31η Δεκεμβρίου 2013.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν προβλέπει ρήτρα επανεξέτασης καθώς και υποχρέωση της
Επιτροπής να υποβάλλει σε τακτική βάση μια συνολική έκθεση σχετικά με την κτηθείσα κατά 
την εφαρμογή του κανονισμού εμπειρία. Στην έκθεση αυτή πρέπει επίσης να αξιολογούνται και
οι δυνατότητες εισαγωγής περιβαλλοντικών λογαριασμών για νέες ενότητες (βλ. άρθρο 3α 
(νέο)).

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – τμήμα 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της έκθεσης
σύμφωνα με το 11α, εξετάζει εάν οι 
προαιρετικές πληροφορίες μπορεί να 
αντικατασταθούν από υποχρεωτικές 
εκθέσεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αφ' ης στιγμής δημιουργηθούν οι δομές για τη συλλογή των δεδομένων, δεν υπάρχει πλέον
λόγος να εξαιρούνται οι προαιρετικές πληροφορίες από τις υποχρεωτικές εκθέσεις.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – τμήμα 5 – πίνακας A – σημείο 3 – υποσημείο 3.10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.10a Μη χρησιμοποιηθείσα 
εξόρυξη/εσοδεία και εκσκαφή***
3.10a.1 μη χρησιμοποιηθείσα εσοδεία 
βιόμαζας***

3.10a.2 1 μη χρησιμοποιηθείσα εξόρυξη 
μεταλλευμάτων***

3.10a.3 1 μη χρησιμοποιηθείσα εξόρυξη
μη μεταλλικών ανόργανων ουσιών***

3.10a.4 1 μη χρησιμοποιηθείσα εξόρυξη
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ορυκτών ενεργειακών υλικών/φορέων***

3.10a.5 1 μη χρησιμοποιηθέντα υλικά
εκσκαφής και μη χρησιμοποιηθείσα ιλύς 
βυθοκόρησης***

3.10a.5.1 1 μη χρησιμοποιηθέντα
προϊόντα εκσκαφής σε οικοδομικές 
εργασίες***

3.10a.5.2 Ιλύς βυθοκόρησης***

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη των μη χρησιμοποιηθέντων εξορύξεων είναι σύμφωνη με τις μεθοδολογικές 
κατευθυντήριες γραμμές της Eurostat (2001) και του OECD (2008). Ορισμένα κράτη μέλη
συλλέγουν ήδη τα δεδομένα που αφορούν μη χρησιμοποιηθείσες εξορύξεις. Με τον κανονισμό
πρέπει να επιταχυνθεί η καθιέρωση και εναρμόνιση της πρακτικής αυτής σε επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – τμήμα 5 – πίνακας B – σημείο 3 – υποσημείο 3.10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.10a Μη χρησιμοποιηθείσα 
εξόρυξη/εσοδεία και εκσκαφή***
3.10a.1 μη χρησιμοποιηθείσα εσοδεία 
βιόμαζας***

3.10a.2 1 μη χρησιμοποιηθείσα εξόρυξη 
μεταλλευμάτων***

3.10a.3 1 μη χρησιμοποιηθείσα εξόρυξη
μη μεταλλικών ανόργανων ουσιών***

3.10a.4 1 μη χρησιμοποιηθείσα εξόρυξη
ορυκτών ενεργειακών υλικών/φορέων***

3.10a.5 1 μη χρησιμοποιηθέντα υλικά
εκσκαφής και μη χρησιμοποιηθείσα ιλύς 
βυθοκόρησης***

3.10a.5.1 1 μη χρησιμοποιηθέντα
προϊόντα εκσκαφής σε οικοδομικές 
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εργασίες***

3.10a.5.2 Ιλύς βυθοκόρησης***

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη των μη χρησιμοποιηθέντων εξορύξεων είναι σύμφωνη με τις μεθοδολογικές 
κατευθυντήριες γραμμές της Eurostat (2001) και του OECD (2008). Ορισμένα κράτη μέλη
συλλέγουν ήδη τα δεδομένα που αφορούν μη χρησιμοποιηθείσες εξορύξεις. Με τον κανονισμό
πρέπει να επιταχυνθεί η καθιέρωση και εναρμόνιση της πρακτικής αυτής σε επίπεδο ΕΕ.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στα συμπεράσματά του, τον Ιούνιο του 2006, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να επεκτείνουν τους εθνικούς λογαριασμούς σε 
θεμελιώδεις πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης 
Σεπτεμβρίου 2009 με τίτλο «ΑΕΠ και πέρα από αυτό: η μέτρηση της προόδου σε έναν 
μεταβαλλόμενο κόσμο» (COM/2009/433) πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο αυτό. Στην 
ανακοίνωση αυτή προτείνεται μια σειρά μεσοβραχυπρόθεσμων μέτρων για την ανάπτυξη πιο 
ολοκληρωμένων δεικτών που θα παράσχουν μια περισσότερο αξιόπιστη βάση πληροφοριών 
για την πραγματοποίηση ενός καλύτερου δημόσιου διαλόγου και μιας αποτελεσματικότερης 
λήψης αποφάσεων. 
Η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικοοικονομικούς 
λογαριασμούς αποτελεί πολύτιμη συμβολή στην πολιτική αυτή προσπάθεια. 

Η τεκμηριωμένη αξιολόγηση της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής είναι δυνατή μόνο 
εφόσον υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα. Η υποχρεωτική συλλογή δεδομένων από τα κράτη 
μέλη αποτελεί συνεπώς ένα απαραίτητο βήμα. Τα μέχρι τούδε διαθέσιμα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο δεδομένα για το περιβάλλον θα πρέπει να εμπλουτισθούν μεσοπρόθεσμα με 
πρόσθετες πληροφορίες προκειμένου να βελτιωθούν οι δυνατότητες πολιτικής αξιολόγησης.  
Η ανακύκλωση και η πρόληψη των απορριμμάτων, των ατμοσφαιρικών εκπομπών και της 
κλιματικής αλλαγής καθώς και η βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή θα καταστεί δυνατόν 
να ελεγχθούν αποτελεσματικότερα, εφόσον διατίθενται δεδομένα υψηλής ποιότητος όσον 
αφορά την αλληλεξάρτηση περιβάλλοντος και οικονομικής δραστηριότητας. Τα δεδομένα 
αυτά μπορούν να καταγραφούν στο πλαίσιο περιβαλλοντικών λογαριασμών, γεγονός ωστόσο 
το οποίο καθιστά απαραίτητη τη συνεργασία όλων των κρατών μελών και την πλήρη 
εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ. 

Κατά την άποψή μου η πρόταση της Επιτροπής ανταποκρίνεται κατ’ αρχάς στις απαιτήσεις 
αυτές. Παρ’ όλα αυτά οι επιδιωκόμενοι στόχοι πρέπει να καταστούν σαφέστεροι και να 
καταδειχθούν σαφώς οι προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη των 
περιβαλλοντικοοικονομικών λογαριασμών.

Στόχος και σκοπός

Οι περιβαλλοντικοοικονομικοί λογαριασμοί πρέπει να συμβάλλουν στην αξιολόγηση της 
πολιτικής με τη διάθεση δεδομένων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αποτελέσουν ένα 
σημαντικό θεμέλιο για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της πολιτικής για το περιβάλλον.

Οι σκοποί και οι στόχοι αυτής της πρότασης κανονισμού και η συμβολή της στη στρατηγική 
«ΑΕΠ και πέρα από αυτό» πρέπει να τονισθούν περισσότερο στην πρόταση.

Πεδίο εφαρμογής

Η πρόταση κανονισμού προβλέπει μόνο τη συγκέντρωση και συλλογή δεδομένων όσον 
αφορά τις ατμοσφαιρικές εκπομπές, τους περιβαλλοντικούς φόρους που επιβάλλονται στις 
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διάφορες οικονομικές δραστηριότητες καθώς και τους μακροοικονομικούς λογαριασμούς για 
τη ροή υλικών. Κατά την άποψή μου πρόκειται για ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της 
εκπόνησης λεπτομερών περιβαλλοντικοοικονομικών λογαριασμών, δεδομένου ότι, σύμφωνα 
με τα στοιχεία των αρμόδιων ευρωπαϊκών και εθνικών στατιστικών υπηρεσιών, μόνο στους 
τομείς αυτούς υπάρχουν σήμερα δεδομένα για ολόκληρη την Ευρώπη. Κατά την άποψή μου 
θα πρέπει να εκπονηθούν σε ένα σχέδιο εργασίας νέες ενότητες με προτεραιότητα, για τις 
οποίες οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και για τις οποίες αναμένεται σύντομα να 
υποβληθούν σχετικά δεδομένα.  Η πρακτική χρησιμοποίηση των νέων αυτών ενοτήτων θα 
πρέπει να εξετασθεί στο πλαίσιο πιλοτικών μελετών.  Δεδομένου ότι τα δεδομένα που 
συλλέγονται μπορεί να αποτελέσουν πολύτιμη συμβολή στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της 
πολιτικής για το περιβάλλον, υποστηρίζω την ταχεία εισαγωγή και εφαρμογή των 
προταθεισών ενοτήτων σε επίπεδο ΕΕ.

Επανεξέταση

Η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να περιλαμβάνει μια ρήτρα επανεξέτασης. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να υποβάλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με την κτηθείσα εμπειρία κατά την εφαρμογή 
του κανονισμού.  Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει σχετική εμπειρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο με 
νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις όσον αφορά τους περιβαλλοντικοοικονομικούς 
λογαριασμούς. Είναι συνεπώς σημαντικό να ελέγχεται η ποιότητα και η συγκρισιμότητα των 
δεδομένων προκειμένου να είναι δυνατή η πραγματοποίηση βελτιώσεων και η διασφάλιση 
υψηλής ποιότητας των περιβαλλοντικοοικονομικών λογαριασμών.  Η δέουσα προσοχή πρέπει 
επίσης να δοθεί στην ανάπτυξη νέων ενοτήτων και στην κτηθείσα εμπειρία στο πλαίσιο των 
πιλοτικών μελετών. Η έκθεση για την επανεξέταση πρέπει να θεωρηθεί ως ευκαιρία για την 
προσαρμογή του κανονισμού στις πρόσφατες εξελίξεις και εμπειρίες.  


