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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis).
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa 
keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta
(KOM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2010)0132);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 338 lõiget 1, 
mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0092/2010);

– võttes arvesse ELi toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi presidendile riikide parlamentide esitatud põhjendatud 
arvamusi õigusakti eelnõu vastavuse kohta subsidiaarsuse põhimõttele;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja majandus-
ja rahanduskomisjoni arvamust (A7-0000/2010),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning riikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kuuendas keskkonnaalases 
tegevusprogrammis kinnitati, et 
keskkonnaseisundi ning 
keskkonnamuutuste peamiste 
suundumuste, mõju ja põhjuste kohta tuleb 
anda usaldusväärset teavet, et oleks 
võimalik arendada tõhusat poliitikat ja seda 
rakendada ning üldiselt suurendada 

(2) Kuuendas keskkonnaalases 
tegevusprogrammis kinnitati, et 
keskkonnaseisundi ning 
keskkonnamuutuste peamiste 
suundumuste, mõju ja põhjuste kohta tuleb 
anda usaldusväärset teavet, et oleks 
võimalik arendada tõhusat poliitikat ja seda 
rakendada ning üldiselt suurendada 
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kodanike mõjuvõimu. kodanike mõjuvõimu. Tuleb välja töötada 
vahendid, mille abil anda üldsusele 
majandustegevuse keskkonnamõjust 
paremini teada.

Or. de

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Komisjoni 2009. aasta augusti teatises 
KOM(2009) 433, milles käsitletakse SKPd 
ja muid näitajaid, on tunnustatud vajadust 
täiendada olemasolevaid näitajaid 
andmetega, mis hõlmavad keskkonna- ja 
sotsiaalaspekte, et oleks võimalik 
kujundada ühtsemat ja terviklikumat 
poliitikat. Siinkohal on keskkonnaalane 
arvepidamine vahend, mille abil jälgida 
majandustegevusest tulenevat 
keskkonnakoormust, ning uurida, kuidas
seda leevendada. Pidades silmas Lissaboni
strateegias ja mitmesugustes tähtsates 
algatustes sisalduva säästva arengu 
põhimõtet ja eesmärki saavutada vähe 
süsihappegaasiheiteid tekitav majandus, on 
üha olulisem välja töötada andmesüsteem, 
mis hõlmaks paralleelselt majandus- ja 
keskkonnaküsimusi.

(4) Komisjoni 2009. aasta augusti teatises 
KOM(2009) 433, milles käsitletakse SKPd 
ja muid näitajaid, on tunnustatud vajadust 
täiendada olemasolevaid näitajaid 
andmetega, mis hõlmavad keskkonna- ja 
sotsiaalaspekte, et oleks võimalik 
kujundada ühtsemat ja terviklikumat 
poliitikat. Keskkonnaalane arvepidamine
kirjeldab majanduse, kodumajapidamiste 
ja keskkonna vastastikust mõju. 
Keskkonnaalane arvepidamine annab 
rohkem teavet kui rahvamajanduse 
arvepidamine. Keskkonnaalane 
arvepidamine annab keskkonnapoliitiliste 
ostuste tegemiseks olulisi andmeid ja seda 
tuleks kasutada komisjoni mõjuhinnangu 
koostamisel. Pidades silmas Euroopa 
2020. aasta strateegias ja mitmesugustes 
tähtsates algatustes sisalduva säästva 
arengu põhimõtet ja eesmärki saavutada 
vähe süsihappegaasiheiteid tekitav 
majandus, on üha olulisem välja töötada 
andmesüsteem, mis hõlmaks paralleelselt 
majandus- ja keskkonnaküsimusi.

Or. de
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Satelliitarvepidamine võimaldab 
rahvamajanduse arvepidamise 
analüüsivõimalusi paindlikult laiendada 
nii, et see hõlmaks ka teatavaid 
sotsiaalküsimusi, nagu inimtegevusest 
tulenev keskkonnakoormus, ilma 
kesksüsteemi üle koormamata või selles 
tõrkeid tekitamata.

(7) Satelliitarvepidamine võimaldab 
rahvamajanduse arvepidamise 
analüüsivõimalusi paindlikult laiendada 
nii, et see hõlmaks ka teatavaid 
sotsiaalküsimusi, nagu inimtegevusest 
tulenev keskkonnakoormus, ilma 
kesksüsteemi üle koormamata või selles 
tõrkeid tekitamata. Liikmesriigid peaksid 
keskkonnaalase arvepidamise käigus 
kogutud andmed korrapäraselt ja 
arusaadaval kujul nt koos SKP 
avaldamisega kodanikele teatavaks 
tegema.

Or. de

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Kuna keskkonnamajandusliku 
arvepidamise süsteeme töötatakse parajasti 
välja ja nad on erinevas arengujärgus, 
tuleks luua piisavalt paindlik 
modulaarstruktuur.

(13) Kuna keskkonnamajandusliku 
arvepidamise süsteeme töötatakse parajasti 
välja ja nad on liikmesriigiti erinevas 
arengujärgus, tuleks luua piisavalt paindlik
ja lisamoodulite kiiret integreerimist 
võimaldav modulaarstruktuur.

Or. de
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Komisjonile tuleks anda õigus teha 
liikmesriikidele erandeid, kui nende 
riiklikes statistikasüsteemides on vaja teha 
suuri kohandusi.

(15) Komisjonile tuleks anda õigus teha 
liikmesriikidele ajaliselt piiratud erandeid, 
kui nende riiklikes statistikasüsteemides on 
vaja teha suuri kohandusi.

Or. de

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega luuakse Euroopa 
keskkonnamajandusliku arvepidamise 
kogumise, koostamise, edastamise ja 
hindamise ühine raamistik, et luua 
keskkonnamajandusliku arvepidamise 
kontod ESA 95 satelliitarvepidamise 
kontodena; selleks töötatakse välja 
meetodid, ühised standardid, määratlused, 
liigitus ja raamatupidamiseeskirjad, mida 
tuleb kasutada keskkonnamajandusliku 
arvepidamise koostamisel.

Käesoleva määrusega luuakse Euroopa 
keskkonnamajandusliku arvepidamise 
kogumise, koostamise, edastamise ja 
hindamise ühine raamistik, et luua 
keskkonnamajandusliku arvepidamise 
kontod satelliitarvepidamise kontodena
vastavalt nõukogu 25. juuni 1996. aasta 
määrusele (EÜ) 2223/96 ühenduses 
kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja 
regionaalse arvepidamise süsteemi kohta 
(edaspidi: ESA 95), et oleks võimalik 
jälgida majandustegevusest tulenevat 
keskkonnakoormust, ning uurida, kuidas 
seda vähendada.

Or. en

Selgitus

Määruse eesmärgi selgemaks muutmine (vt ka põhjendust 4).
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 9 
vastu delegeeritud õigusakte, et kohandada 
mooduleid keskkonna, majanduse ja
tehnika arenguga ning anda juhtnööre 
meetodite kohta.

3. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 9 
vastu delegeeritud õigusakte, et kohandada 
mooduleid keskkonna, majanduse ja muu
arenguga.

Or. en

Selgitus

Delegeerimine peaks piirduma moodulite korrigeerimisega ja mitte hõlmama uute moodulite 
kasutuselevõtmist, sest selleks oleks vaja uut õigusakti ettepanekut kooskõlas seadusandliku 
tavamenetlusega. Komisjoni ettepanekus olev viide meetodeid puudutavatele juhtnööridele on 
ebaselge ja see tuleks välja jätta. Kohasem on lisada selline viide artiklisse 5.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikidega koostöös töötab 
komisjon määruse kohaldusalasse 
lisamiseks kõigepealt välja järgmised 
moodulid: 
− keskkonnakaitsekulu ja -tulu / 
keskkonnakaitse ja kuluarvestus, 
keskkonnakaupade ja -teenuste sektor;
− energiaalane arvepidamine;
− keskkonnaalaste ülekannete (toetuste), 
ressursside kasutamise ja juhtimiskulude 
arvepidamine;
− veekasutuse arvepidamine ja 
jäätmemajanduse arvepidamine;
− metsamajanduse arvepidamine.

Or. en
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Selgitus

Need moodulid on Eurostati andmeil juba väljatöötamisel. Liikmesriikidele ja riikide 
statistikaametitele kavandamiskindluse tagamiseks tuleks välja tuua, milliseid andmeid 
tulevikus veel nõudma hakatakse.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon koostab kava, milles 
käsitletakse prooviuuringuid, mida 
liikmesriigid teevad vabatahtlikkuse alusel, 
et parandada aruandluse ja andmete 
kvaliteeti, töötada välja pikad aegread ja 
arendada metoodikat.

1. Komisjon koostab kava, milles 
käsitletakse prooviuuringuid, mida 
liikmesriigid teevad vabatahtlikkuse alusel, 
et parandada aruandluse ja andmete 
kvaliteeti, töötada välja pikad aegread ja 
arendada metoodikat. Kava hõlmab artiklis 
3 a nimetatud uute keskkonnaalase 
arvepidamise moodulite kasutuselevõttu.

2. Komisjon hindab prooviuuringute 
tulemusi ja avaldab need, võttes arvesse 
andmete kogumisest saadavat kasu 
võrreldes andmekogumisega seotud 
kulutuste ja vastajate koormusega.
Kõnealuste prooviuuringute järelduste
põhjal võtab komisjon kooskõlas artikliga 
9 vastu vajalikud delegeeritud õigusaktid.

2. Komisjon hindab nende prooviuuringute 
tulemusi ja avaldab need, võttes arvesse 
andmete kogumisest saadavat kasu 
võrreldes andmekogumisega seotud 
kulutuste ja vastajate koormusega. Selle
põhjal võtab komisjon kooskõlas artikliga 
9 vastu vajalikud delegeeritud õigusaktid.

Or. de

Selgitus

Prooviuuringuid tuleks kasutada ka uute keskkonnaalase arvepidamise moodulite 
kasutuselevõtmiseks, et koguda varakult teavet selle vahendi käsitlemise kohta, pidades silmas 
määruse kohaldusala võimalikku laiendamist.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koguvad vajalikud 1. Liikmesriigid koguvad kooskõlas 
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andmed artikli 3 lõikes 2 osutatud 
moodulite näitajate vaatlemiseks.

määruse lisaga vajalikud andmed artikli 3 
lõikes 2 osutatud moodulite näitajate 
vaatlemiseks.

2. Liikmesriigid koguvad halduskorra 
lihtsustamise põhimõtet kohaldades 
vajalikke andmeid, kasutades allpool 
täpsustatud eri allikate kombinatsiooni:

2. Liikmesriigid koguvad halduskorra 
lihtsustamise põhimõtet kohaldades 
vajalikke andmeid, kasutades allpool 
täpsustatud eri allikate kombinatsiooni:

a) uuringud; a) uuringud;

b) statistilised hindamismenetlused, kus 
mõningaid näitajaid ei ole kõigi üksuste 
puhul vaadeldud;

b) statistilised hindamismenetlused, kus 
mõningaid näitajaid ei ole kõigi üksuste 
puhul vaadeldud;

c) haldusallikad. c) haldusallikad.

3. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
kasutatud meetoditest ja lõikes 2 loetletud
allikatest saadud andmete kvaliteedist ning 
esitavad nende kohta üksikasjaliku teabe.

3. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
kasutatud meetoditest ja kasutatud
allikatest ning esitavad nende kohta 
üksikasjaliku teabe.

3 a. Komisjon võib artikli 9 kohase ning 
artiklite 10 ja 11 tingimustele vastava 
delegeerimise abil võtta vastu delegeeritud 
õigusaktid meetodeid puudutavate 
juhtnööride andmiseks käesoleva artikli 
kohaldamise hõlbustamiseks.

Or. en

Selgitus

Kogumist puudutavaid nõudeid lõigetes 1 ja 2 tuleks täpsustada.

Kvaliteedile viitamine lõikes 3 tuleks välja jätta, sest kvaliteediküsimused on sätestatud 
artiklis 7.

Komisjon peaks andma käesoleva artikli kohaldamise meetodeid puudutavaid juhtnööre, mis 
hõlbustaksid kvaliteetsete ja võrreldavate andmete kogumist.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse määramata ajaks 1. Komisjonile antakse viieks aastaks 
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õigus võtta vastu artikli 3 lõikes 3 ja artikli
4 lõikes 2 osutatud delegeeritud õigusakte.

pärast käesoleva määruse jõustumist
õigus võtta vastu artikli 3 lõikes 3 ja artikli
5 lõikes 3 a osutatud delegeeritud 
õigusakte. Komisjon esitab delegeeritud 
volituste kohta aruande hiljemalt 6 kuud 
enne 5-aastase ajavahemiku lõppu. 
Volituste delegeerimist pikendatakse 
automaatselt sama kestusega 
ajavahemikeks, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu selle 
kooskõlas artikliga 10 tagasi võtab.

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 lõigete 1 ja 2 kohaselt tuleb selgesõnaliselt 
sätestada, et volitused delegeeritakse viieks aastaks ja et seda ajavahemikku pikendatakse 
automaatselt veel viieks aastaks, kui Euroopa parlament ega nõukogu delegeerimist tagasi ei 
võta.

Spetsiaalse volituste delegeerimist käsitleva aruande eesmärk erineb artiklis 11 a sätestatud 
hindamisaruandest. Kehtivusaeg (5 aastat) on mõlema puhul sama, et komisjonil oleks 
lihtsam oma aruandekohustusi täita.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 ja lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 3 lõikes 3 ja artikli 4 lõikes 2
osutatud delegeerimise tagasi võtta.

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 3 lõikes 3 ja artikli 5 lõikes 3 a
osutatud delegeerimise igal ajal tagasi 
võtta.

2. Institutsioon, kes on algatanud 
sisemenetluse, et otsustada, kas 
delegeerimine tuleks tagasi võtta, teatab 
sellest teisele seadusandjale ja komisjonile
hiljemalt üks kuu enne lõpliku otsuse 
tegemist, nimetades delegeeritud õigused, 
mille suhtes võidakse kohaldada 
tagasivõtmist, ning tagasivõtmise põhjused.

2. Institutsioon, kes on algatanud 
sisemenetluse, et otsustada, kas 
delegeerimine tuleks tagasi võtta, teatab 
sellest teisele institutsioonile ja 
komisjonile mõistliku aja jooksul enne 
lõpliku otsuse tegemist, nimetades 
delegeeritud õigused, mille suhtes võidakse 
kohaldada tagasivõtmist, ning 
tagasivõtmise põhjused.

Or. en
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Selgitus

Muudatuste eesmärk on viia see säte kooskõlasse standardkeelega, mida Euroopa Parlament 
ja nõukogu nn lemmiklooma-toimikute puhul kasutavad.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 ja lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Parlament või nõukogu võivad 
kahe kuu jooksul alates teatamiskuupäevast 
esitada delegeeritud õigusaktile 
vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel võib kõnealust perioodi 
pikendada ühe kuu võrra.

1. Euroopa Parlament või nõukogu võivad 
kahe kuu jooksul alates teatamiskuupäevast 
esitada delegeeritud õigusaktile 
vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel võib kõnealust perioodi 
pikendada kahe kuu võrra.

2. Kui pärast selle tähtaja möödumist ei ole 
Euroopa Parlament ega nõukogu 
delegeeritud õigusaktile vastuväiteid 
esitanud või kui nad on enne seda 
kuupäeva komisjonile teatanud, et nad on 
otsustanud vastuväiteid mitte esitada,
jõustub delegeeritud õigusakt selles
sätestatud kuupäeval.

2. Kui pärast selle tähtaja möödumist ei ole 
Euroopa Parlament ega nõukogu 
delegeeritud õigusaktile vastuväiteid 
esitanud, avaldatakse see Euroopa Liidu 
Teatajas ning see jõustub õigusaktis
sätestatud kuupäeval.

Delegeeritud õigusakti võib avaldada 
Euroopa Liidu Teatajas ja see võib 
jõustuda enne nimetatud tähtaja lõppu, 
kui nii Euroopa Parlament kui ka 
nõukogu on komisjonile teatanud, et nad 
ei kavatse vastuväiteid esitada

Or. en

Selgitus

Muudatuste eesmärk on viia see säte kooskõlasse standardkeelega, mida Euroopa Parlament 
ja nõukogu nn lemmiklooma-toimikute puhul kasutavad.
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
Aruanne ja läbivaatamine

Komisjon esitab määruse rakendamise 
aruande Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule iga kolme aasta järel. 
Aruandes hinnatakse eelkõige artikli 6 
kohaselt edastatud andmete kvaliteeti, 
andmete kogumise meetodeid, 
halduskoormust ja statistika kasulikkust 
eelkõige seoses artiklis 1 sätestatud 
eesmärkidega. Aruandes hinnatakse ka 
artiklis 3 a osutatud uute keskkonnaalase 
arvepidamise moodulite kasutuselevõtu 
võimalusi.

Aruandele lisatakse vajaduse korral 
järgmised ettepanekud: 
- uute keskkonnaalase arvepidamise 
moodulite kasutuselevõtmine;
- andmete kvaliteedi ja andmete 
kogumise meetodite parandamine 
andmete ulatuse ja võrreldavuse 
parandamise abil ning ettevõtete ja 
ametiasutuste halduskoormuse 
vähendamise kaudu.

Esimene aruanne esitatakse 2013. aasta 
31. detsembriks.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus puudub läbivaatamisklausel, mis kohustaks komisjoni esitama 
määruse rakendamisega saadud kogemuste kohta korrapäraselt üldisi aruandeid. Aruandes 
tuleks hinnata ka keskkonnaalase arvepidamise moodulite kasutuselevõtu võimalusi (vt artiklit 
3 a (uus)).
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa III – jagu 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 11 a nimetatud aruande raames 
kontrollib komisjon, kas vabatahtlikult 
esitatavad andmed on võimalik asendada 
aruandekohustusega.

Or. de

Selgitus

Kui andmete kogumiseks ettenähtud struktuurid on kasutusele võetud, ei ole enam mingit 
põhjust vabatahtlikult esitatavaid andmeid aruandekohustusest välja jätta. 

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa III – jagu 5 – tabel A − punkt 3 − alapunkt 3.10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.10 a. Kasutamata ekstraktsioon / 
viljakoristus ja pinnase kaevandamine***
3.10 a. 1. Biomassi tootmisel kasutamata 
vili***

3.10 a. 2. Maakidest kasutamata 
ekstraktsioon***

3.10 a. 3. Mittemetallmineraalidest 
kasutamata ekstraktsioon***

3.10 a. 4. Fossiilsetest energiaallikatest 
kasutamata ekstraktsioon***

3.10 a. 5. Kasutamata väljakaevatud 
pinnas ja süvendusaines***

3.10 a. 5. 1. Ehitusobjektil väljakaevatud, 
pinnas***

3.10 a. 5. 2. Süvendusaines***
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Or. de

Selgitus

Kasutamata ekstraktsioonide arvestamine vastab Eurostati (2001) ja OECD (2008) 
metoodikadirektiividele. Mõnes liikmesriigis juba kogutakse andmeid kasutamata 
ekstraktsioonide kohta. Määrusega tuleks kiirendada selliste andmete kogumist ja 
arvepidamise ühtlustamist kogu ELis.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa III – jagu 5 – tabel B − punkt 3 − alapunkt 3.10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.10 a. Kasutamata ekstraktsioon / 
viljakoristus ja pinnase kaevandamine*
3.10 a. 1. Biomassi tootmisel kasutamata 
vili*

3.10 a. 2. Maakidest kasutamata 
ekstraktsioon*

3.10 a. 3. Mittemetallmineraalidest 
kasutamata ekstraktsioon*

3.10 a. 4. Fossiilsetest energiaallikatest 
kasutamata ekstraktsioon*

3.10 a. 5. Kasutamata väljakaevatud 
pinnas ja süvendusaines*

3.10 a. 5. 1. Ehitusobjektil väljakaevatud, 
pinnas*

3.10 a. 5. 2. Süvendusaines*

Or. de

Selgitus

Kasutamata ekstraktsioonide arvestamine vastab Eurostati (2001) ja OECD (2008) 
metoodikadirektiividele. Mõnes liikmesriigis juba kogutakse andmeid kasutamata 
ekstraktsioonide kohta. Määrusega tuleks kiirendada selliste andmete kogumist ja 
arvepidamise ühtlustamist kogu ELis.
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SELETUSKIRI

2006. aasta juunis kokku tulnud Euroopa Ülemkogu järeldustes kutsuti Euroopa Liitu ja 
liikmesriike üles laiendama rahvamajanduse arvepidamist nii, et see hõlmaks säästva arengu 
peamisi aspekte. Sellega on seotud 28. septembril 2009 esitatud komisjoni teatis „SKP 
täiendamine. Edu mõõtmine muutuvas maailmas” (KOM/2009/0433). Teatises kirjeldatakse 
lühi- ja pikaajalisi meetmeid, mille abil töötada välja kõikehõlmavad näitajad, mis loovad 
usaldusväärse teadmistebaasi parema avaliku arutelu ja asjakohasemate otsuste tegemiseks.
Komisjoni ettepanek Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta on oluline panus 
sellesse poliitilisse algatusse. 

Euroopa keskkonnapoliitikat saab nõuetekohaselt hinnata ainult siis, kui on olemas 
usaldusväärsed andmed. Seetõttu on oluline kohustada liikmesriike neid andmeid koguma. 
Keskkonnaandmeid, mis seni Euroopa tasandil olemas on olnud, tuleb keskpikas perspektiivis 
täiendada lisateabega, et parandada poliitika hindamise võimalusi. Kui keskkonna ja 
majanduse koostoime kohta oleksid olemas kvaliteetsed andmed, oleks jäätmete taaskasutust 
ja jäätmetekke ärahoidmist, õhusaasteainete heitmeid ja kliimamuutust, säästvat tarbimist ja 
tootmist palju parem kontrollida. Kõnealuseid andmeid saab koguda keskkonnaalase 
arvepidamise raames, kuid selles peaksid osalema kõik liikmesriigid ning arvepidamine peaks 
olema ELi tasandil ühtlustatud. 

Raportööri arvates vastab komisjoni ettepanek üldiselt nende nõudmistele. Siiski tuleks peaks 
eesmärk olema selgem ja tuleks välja tuua keskkonnaalase arvepidamise selged väljavaated. 

Eesmärk

Keskkonnaalane arvepidamine peaks aitama poliitikat hinnata, sest tänu sellele on võimalik 
saada andmeid majandustegevuse keskkonnamõju kohta. Vastav teave võib olla oluliseks 
aluseks keskkonnapoliitilistele otsustele. 

Määruse ettepaneku eesmärgid ja tähtsus strateegia „SKP täiendamine” jaoks tuleks seetõttu 
ettepanekus selgemini esile tuua.

Kohaldusala

Määruse ettepanek näeb ette andmete kogumist ainult õhusaasteainete heitmete, 
majandustegevusalast sõltuvate keskkonnamaksude ja kogumajandusliku materjalivoo 
arvepidamise vallas. Raportöör peab seda esimeseks sammuks kõikehõlmava keskkonnaalase 
arvepidamise suunas, sest Euroopa tasandi ja riikide statistikaametite teabe kohaselt on kogu 
Euroopa ulatuses sellised andmed praegu olemas ainult nimetatud valdkondades.
Raportöör on seisukohal, et järgmised prioriteetsed moodulid, mille kallal juba töötatakse ja 
mille jaoks eeldatavalt varsti samuti vastavad andmed esitatakse, tuleks töökavas kindlaks 
teha. Uute moodulite praktilist kasutamist tuleks kontrollida prooviuuringute abil. Et kogutud 
andmed võivad keskkonnapoliitiliste meetmete vastuvõtmisel oluliseks abiks olla, toetab 
raportöör kavandatud moodulite kiiret kasutuselevõtmist ja rakendamist kogu ELis.
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Kontroll

Komisjon ettepanek peaks sisaldama läbivaatamisklauslit. Komisjon peaks määruse 
kohaldamisel saadud kogemustest korrapäraselt aru andma. Seni puuduvad Euroopa tasandil 
kogemused keskkonnaalase arvepidamisega seotud õiguslikult siduvate nõudmiste alal.
Seetõttu on oluline andmete kvaliteeti ja võrreldavust kontrollida, et teha parandusi ja tagada 
keskkonnaalase arvepidamise kvaliteet. Lisaks tuleks prooviuuringute raames vaadelda uute 
moodulite arengut ja kogemusi. Kontrolliaruande alusel tuleks määrust uute suundumuste ja 
kogemustega kohandada.


