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(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos aplinkos 
ekonominių sąskaitų
(COM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2010)0132),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 338 
straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0092/2010),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Parlamento pirmininkui pateiktas pagrįstas nacionalinių parlamentų 
nuomones dėl teisės akto projekto atitikties subsidiarumo principui,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A7-0000/2010),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Šeštojoje Bendrijos aplinkosaugos 
veiksmų programoje patvirtinama, kad 
patikima informacija apie aplinkos būklę ir 
pagrindines tendencijas, sunkumus ir 
aplinkos kaitos varomąsias jėgas yra labai 
svarbi formuojant veiksmingą politiką, ją 
įgyvendinant ir apskritai didinant piliečių 
vaidmenį.

(2) Šeštojoje Bendrijos aplinkosaugos 
veiksmų programoje patvirtinama, kad 
patikima informacija apie aplinkos būklę ir 
pagrindines tendencijas, sunkumus ir 
aplinkos kaitos varomąsias jėgas yra labai 
svarbi formuojant veiksmingą politiką, ją 
įgyvendinant ir apskritai didinant piliečių 
vaidmenį. Turėtų būti sukurtos priemonės 
siekiant padidinti visuomenės žinias apie 



ekonominės veiklos poveikį aplinkai.

Or. de

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Poreikis esamus rodiklius papildyti 
aplinkos ir socialinius aspektus 
sujungiančiais duomenimis, kad 
formuojama politika būtų nuoseklesnė ir 
visapusiškesnė, įtvirtintas 2009 m. 
rugpjūčio mėn. Komisijos komunikate 
COM(2009) 433 dėl BVP ir kitų rodiklių.
Šiuo tikslu aplinkos sąskaitomis būtų 
padedama stebėti ekonomikos poveikį 
aplinkai ir tirti, kaip jį būtų galima 
mažinti. Laikantis tvaraus vystymosi 
principų ir siekiant sukurti mažai anglies 
dvideginio į aplinką išskiriančių 
technologijų ekonomiką, ko siekiama
Lisabonos strategija ir įvairiomis kitomis 
pagrindinėmis iniciatyvomis, itin svarbu 
sukurti duomenų sistemą, į kurią kartu su 
ekonominiais rodikliais būtų nuosekliai 
įtraukiami aplinkos rodikliai.

(4) Poreikis esamus rodiklius papildyti 
aplinkos ir socialinius aspektus 
sujungiančiais duomenimis, kad 
formuojama politika būtų nuoseklesnė ir 
visapusiškesnė, įtvirtintas 2009 m. 
rugpjūčio mėn. Komisijos komunikate 
COM(2009) 433 dėl BVP ir kitų rodiklių.
Aplinkos sąskaitose parodoma 
ekonomikos, namų ūkių ir aplinkos 
veiksnių sąveika.  Aplinkos sąskaitos yra 
labiau informatyvios nei vien tik 
nacionalinės sąskaitos. Jos yra svarbi 
duomenų bazė priimant su aplinka 
susijusius sprendimus ir į jas turėtų būti 
atsižvelgiama Komisijai rengiant poveikio 
įvertinimus. Laikantis tvaraus vystymosi 
principų ir siekiant sukurti mažai anglies 
dvideginio į aplinką išskiriančių 
technologijų ekonomiką, ko siekiama 
strategija „Europa 2020“ ir įvairiomis 
kitomis pagrindinėmis iniciatyvomis, itin 
svarbu sukurti duomenų sistemą, į kurią 
kartu su ekonominiais rodikliais būtų 
nuosekliai įtraukiami aplinkos rodikliai.

Or. de

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Satelitinės sąskaitos suteikia galimybę 
lanksčiai, be papildomų centrinės sistemos 
sunkumų ar trikdžių išplėsti nacionalinės 

(7) Satelitinės sąskaitos suteikia galimybę 
lanksčiai, be papildomų centrinės sistemos 
sunkumų ar trikdžių išplėsti nacionalinės 
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apskaitos analitinius pajėgumus įtraukiant 
pasirinktas socialinį susirūpinimą 
keliančias sritis, kaip antai žmonių veiklos 
keliamą pavojų aplinkai.

apskaitos analitinius pajėgumus įtraukiant 
pasirinktas socialinį susirūpinimą 
keliančias sritis, kaip antai žmonių veiklos 
keliamą pavojų aplinkai. Valstybės narės 
surinktus aplinkos ekonominių sąskaitų 
duomenis reguliariai ir suprantama 
forma turėtų pateikti piliečiams, pvz., juos 
paskelbti kartu su BVP.

Or. de

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Kadangi įvairūs aplinkos ekonominių 
sąskaitų rinkiniai dar tik rengiami ir yra 
nevienodai išvystyti, turėtų būti nustatyta 
reikiamo lankstumo suteikianti modulinė 
struktūra.

(13) Kadangi atskirose valstybėse narėse
įvairūs aplinkos ekonominių sąskaitų 
rinkiniai dar tik rengiami ir yra nevienodai 
išvystyti, turėtų būti nustatyta reikiamo 
lankstumo suteikianti modulinė struktūra,
kuri užtikrintų ir galimybę greitai pradėti 
taikyti papildomus modelius.

Or. de

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Komisijai turi būti suteikta teisė 
valstybėms narėms taikyti nukrypti 
leidžiančias nuostatas, kai jų nacionalinėms 
statistikos sistemoms būtini esminiai 
pakeitimai.

(15) Komisijai turi būti suteikta teisė 
valstybėms narėms laikinai taikyti 
nukrypti leidžiančias nuostatas, kai jų 
nacionalinėms statistikos sistemoms būtini 
esminiai pakeitimai.

Or. de



Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente nustatoma bendra 
Europos aplinkos ekonominių sąskaitų 
rinkimo, rengimo, perdavimo ir vertinimo 
sistema siekiant, kad aplinkos ekonominės 
sąskaitos taptų ESS 95 satelitinėmis 
sąskaitomis, nurodant aplinkos 
ekonominėms sąskaitoms rengti skirtus 
metodus, bendruosius standartus, 
apibrėžtis, klasifikatorius ir apskaitos 
taisykles.

Šiame reglamente nustatoma bendra 
Europos aplinkos ekonominių sąskaitų 
rinkimo, rengimo, perdavimo ir vertinimo 
sistema siekiant, kad aplinkos ekonominės 
sąskaitos taptų satelitinėmis sąskaitomis 
pagal 1996 m. birželio 23 d. Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 2223/96 dėl Europos 
nacionalinių ir regioninių sąskaitų 
sistemos Bendrijoje (toliau – ESS 95), ir 
siekiant užtikrinti ekonomikos poveikio 
aplinkai stebėsenos ir tyrimo, kaip šį 
poveikį būtų galima sumažinti, priemones.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinamas Reglamento tikslas (taip pat žr. 4 konstatuojamąją dalį).

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija priima deleguotuosius teisės 
aktus pagal 9 straipsnį siekiant suderinti 
modulius su aplinkos, ekonomikos ir 
technikos raida ir teikti metodinius 
nurodymus.

3. Komisija priima deleguotuosius teisės 
aktus pagal 9 straipsnį siekiant suderinti 
modulius su aplinkos, ekonomikos ir kitų 
sričių raida.

Or. en

Pagrindimas

Deleguotus įgaliojimus reikėtų apriboti modulių derinimu, jie neturėtų apimti teisės rengti 
naujus modulius, kadangi tam reikėtų pateikti naują teisėkūros pasiūlymą pagal įprastą 
teisėkūros procedūrą. Komisijos pasiūlyme paminėti metodiniai nurodymai nesuteikia 
aiškumo ir juos reikėtų išbraukti. Tikslingiau juos paminėti 5 straipsnyje. 
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, visų pirma parengs 
šiuos modulius, kad juos būtų galima 
įtraukti į šio reglamento taikymo sritį: 
– aplinkos apsaugos išlaidos ir pajamos 
(angl. EPER) / aplinkos apsaugos ir 
išlaidų sąskaitos (angl. EPEA), 
ekologiškų prekių ir paslaugų sektorius 
(angl. EGSS);
– energijos sąskaitos;
– su aplinka susiję pervedimai (subsidijos) 
ir išteklių naudojimo ir valdymo išlaidų 
sąskaitos (angl. RUMEA);
– vandens sąskaitos ir atliekų sąskaitos;
– miškų sąskaitos.

Or. en

Pagrindimas

Kaip teigia Eurostatas, šie moduliai jau rengiami. Siekiant valstybėms narėms ir 
nacionaliniams statistikos biurams suteikti galimybę planuoti veiklą, reikėtų nurodyti, kokių 
duomenų bus prašoma ateityje.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija parengia programą, pagal kurią 
valstybės narės savanoriškai galės atlikti 
bandomuosius tyrimus ataskaitų teikimo ir 
duomenų kokybei gerinti, ilgalaikei sekai 
nustatyti ir metodams parengti.

1. Komisija parengia programą, pagal kurią 
valstybės narės savanoriškai galės atlikti 
bandomuosius tyrimus ataskaitų teikimo ir 
duomenų kokybei gerinti, ilgalaikei sekai 
nustatyti ir metodams parengti. Programa 
apima 3a straipsnyje nurodytų naujų 
aplinkos sąskaitų modulių diegimą.

2. Bandomųjų tyrimų rezultatus vertina ir 
skelbia Komisija, atsižvelgdama į 

2. Šių bandomųjų tyrimų rezultatus vertina 
ir skelbia Komisija, atsižvelgdama į 



galimybės naudotis duomenimis naudą, 
palyginti su jų rinkimo sąnaudomis ir 
tokios prievolės našta. Remdamasi šių 
bandomųjų tyrimų išvadomis, Komisija 
priima reikiamus deleguotuosius teisės 
aktus pagal 9 straipsnį.

galimybės naudotis duomenimis naudą, 
palyginti su jų rinkimo sąnaudomis ir 
tokios prievolės našta. Remdamasi šiomis
išvadomis, Komisija priima reikiamus 
deleguotuosius teisės aktus pagal 
9 straipsnį

Or. de

Pagrindimas

Bandomaisiais tyrimais turėtų būti naudojamasi ir pradedant taikyti naujus aplinkos sąskaitų 
modulius, kad atsižvelgiant į galimą reglamento taikymo srities išplėtimą ankstyvu etapu būtų 
galima įgyti patirties taikant šias priemones.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės renka 3 straipsnio 
2 dalyje nurodytiems modulių rodikliams 
stebėti reikalingus duomenis.

1. Kaip nurodyta šio reglamento 
prieduose, valstybės narės renka 
3 straipsnio 2 dalyje nurodytiems modulių 
rodikliams stebėti reikalingus duomenis.

2. Valstybės narės reikalingus duomenis 
renka taikydamos administracinio 
supaprastinimo principą ir naudodamosi 
įvairiais šaltiniais:

2. Valstybės narės reikalingus duomenis 
renka taikydamos administracinio 
supaprastinimo principą ir naudodamosi 
įvairiais šaltiniais:

a) tyrimais; a) tyrimais;

b) statistinio apskaičiavimo procedūromis, 
jeigu nebuvo stebimi tam tikri visų vienetų 
rodikliai;

b) statistinio apskaičiavimo procedūromis, 
jeigu nebuvo stebimi tam tikri visų vienetų 
rodikliai;

c) administraciniais šaltiniais. c) administraciniais šaltiniais.

3. Valstybės narės išsamiai informuoja 
Komisiją apie taikytus metodus ir 
duomenų, gautų iš šio straipsnio 2 dalyje 
nurodytų šaltinių, kokybę.

3. Valstybės narės informuoja Komisiją ir 
pateikia išsamią informaciją apie
naudotus metodus ir šaltinius.

3a. Komisija, atsižvelgdama į 9 straipsnį ir 
laikydamasi 10 ir 11 straipsniuose 
nurodytų sąlygų, gali priimti 
deleguotuosius teisės aktus, kuriais 
siekiama užtikrinti metodinius 
nurodymus, kad būtų lengviau taikyti šį 
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straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

1 ir 2 dalyje turėtų būti paaiškinti duomenų rinkimo reikalavimai.

3 dalyje išbraukiamas kokybės paminėjimas, nes kokybės klausimai aptariami 7 straipsnyje.

Komisija turėtų užtikrinti metodinius nurodymus, kaip taikyti šį straipsnį siekiant palengvinti 
kokybiškų ir palyginamų duomenų rinkimą.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įgaliojimai priimti 3 straipsnio 3 dalyje 
ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytus 
deleguotuosius teisės aktus Komisijai 
suteikiami neribotam laikotarpiui.

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
3 straipsnio 3 dalyje ir 5 straipsnio 3a 
dalyje nurodytus deleguotuosius teisės 
aktus penkerių metų laikotarpiui nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos. Komisija 
parengia su deleguotaisiais įgaliojimais 
susijusią ataskaitą ne vėliau kaip likus 
6 mėnesiams iki 5 metų laikotarpio 
pabaigos. Įgaliojimų delegavimas savaime 
pratęsiamas tokios pačios trukmės 
laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai Europos 
Parlamentas arba Taryba jį atšaukia 
pagal 10 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 straipsnio 1 ir 2 dalių 
nuostatas, būtina aiškiai nurodyti, kad įgaliojimų delegavimo trukmė bus penkeri metai ir kad 
šis laikotarpis gali būti kelis kartus savaime pratęsiamas penkeriems metams, nebent Europos 
Parlamentas arba Taryba atšauktų įgaliojimų delegavimą.

Specialios ataskaitos apie įgaliojimų delegavimą paskirtis yra kita nei vertinimo ataskaitos, 
nurodytos 11a straipsnyje. Vis dėlto, siekiant palengvinti Komisijos ataskaitų rengimo 
užduotį, nustatomas vienodas abiejų ataiskaitų pateikimo terminas (5 metai).  



Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 ir 2 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos Parlamentas ir Taryba gali 
atšaukti 3 straipsnio 3 dalyje ir 4 straipsnio 
2 dalyje nurodytą įgaliojimų delegavimą.

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 3 straipsnio 
3 dalyje ir 5 straipsnio 3a nurodytų 
įgaliojimų delegavimą.

2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, 
kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų 
delegavimą, ne vėliau kaip likus vienam 
mėnesiui iki galutinio sprendimo priėmimo 
informuoja kitą teisės aktų leidėją ir 
Komisiją, nurodydama deleguotus 
įgaliojimus, kurie gali būti atšaukti, ir jų 
atšaukimo priežastis.

2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, 
kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų 
delegavimą, likus pakankamai laiko iki 
galutinio sprendimo priėmimo stengiasi 
apie tai informuoti kitą instituciją ir
Komisiją ir nurodyti deleguotus 
įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti, ir jų 
atšaukimo priežastis.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime siekiama suderinti šią nuostatą su standartine formuluote, kurią jau yra priėmę 
Europos Parlamentas ir Taryba.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 ir 2 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
pareikšti prieštaravimus dėl deleguotojo 
teisės akto per du mėnesius nuo pranešimo 
datos. Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis gali būti 
pratęsiamas vienam mėnesiui.

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
pareikšti prieštaravimus dėl deleguotojo 
teisės akto per du mėnesius nuo pranešimo 
datos. Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis gali būti 
pratęsiamas dviem mėnesiams.

2. Jei, pasibaigus šiam laikotarpiui, nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimų dėl deleguotojo 
teisės akto arba jei iki šios datos tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba 
informuoja Komisiją apie savo sprendimą 
nepareikšti prieštaravimų, deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja jame nurodytą dieną.

2. Jeigu praėjus tam laikotarpiui nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų dėl deleguoto 
teisės akto, deleguotas teisės aktas 
skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame 
nurodytą dieną.
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Deleguotasis teisės aktas gali būti 
skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir įsigalioti iki to 
laikotarpio pabaigos, jeigu ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba informavo 
Komisiją, kad nepareikš prieštaravimų.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime siekiama suderinti šią nuostatą su standartine formuluote, kurią jau yra priėmę 
Europos Parlamentas ir Taryba.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Ataskaita ir persvarstymas

Komisija kas treji metai Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia šio 
reglamento įgyvendinimo ataskaitą. Šioje 
ataskaitoje visų pirma vertinama 
perduodamų duomenų, kaip nurodyta 6 
straipsnyje, kokybė, duomenų rinkimo 
metodai, administracinė našta ir šių 
duomenų naudingumas, ypač siekiant 1 
straipsnyje nustatytų tikslų. Joje taip pat 
vertinama galimybė pradėti taikyti naujus 
aplinkos apskaitos modulius, kaip 
nurodyta 3a straipsnyje.

Prireikus su pranešimu pateikiami 
pasiūlymai: 
- pradėti taikyti naujus aplinkos 
apskaitos modulius;
- toliau gerinti duomenų kokybę ir 
jų rinkimo metodus, ir šitaip gerinti 
duomenų aprėptį bei palyginamumą ir 
mažinti administracinę naštą verslo 



įmonėms ir administracijai.

Pirmoji ataskaita pateikiama iki 2013 m. 
gruodžio 31 d.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nėra persvarstymo nuostatos, pagal kurią Komisija būtų įpareigota 
reguliariai pateikti bendrą ataskaitą apie patirtį, įgytą įgyvendinant šį reglamentą. Be to, 
šioje ataskaitoje turėtų būti įvertinta galimybė pradėti taikyti naujus aplinkos sąskaitų 
modulius (žr. 3a straipsnį (naujas)).

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 5 skirsnio pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, rengdama 11a straipsnyje 
nurodytą ataskaitą, įvertina, ar 
fakultatyvios informacijos pateikimą 
galima pakeisti įsipareigojimu informuoti.

Or. de

Pagrindimas

Įsteigus už duomenų rinkimą atsakingas institucijas, nelieka pagrindo tam, kad 
įsipareigojimas informuoti neapimtų fakultatyvios informacijos pateikimo. 

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 5 skirsnio A lentelės 3 punkto 3.10 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.10a Nepanaudotos iškasenos ir (arba) 
derlius bei išgaunamos medžiagos***
3.10a.1 Nepanaudotas biomasės 
derlius***

3.10a.2 Nepanaudotos metalų rūdos 
iškasenos***

3.10a.3 Nepanaudotos nemetalų mineralų 
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iškasenos***

3.10a.4 Nepanaudotos iškastinio kuro 
žaliavų ir energijos  nešėjų iškasenos***

3.10a.5 Nepanaudotos iš žemės 
išgaunamos medžiagos ir žemkasių 
iškasos***

3.10a.5.1. Nepanaudotos vykdant statybos 
darbus iš žemės išgaunamos 
medžiagos***

3.10a.5.2. Žemkasių iškasos***

Or. de

Pagrindimas

Nepanaudotų iškasenų įtraukimas atitinka Eurostato 2001 m. ir EBPO 2008 m. metodines 
gaires. Kai kurios valstybės narės jau renka duomenis apie nepanaudotas iškasenas. Šios 
praktikos taikymą ir derinimą ES mastu turėtų paspartinti reglamentas.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 5 skirsnio B lentelės 3 punkto 3.10 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.10a Nepanaudotos iškasenos ir (arba) 
derlius bei išgaunamos medžiagos*
3.10a.1 Nepanaudotas biomasės derlius*

3.10a.2 Nepanaudotos metalų rūdos 
iškasenos*

3.10a.3 Nepanaudotos nemetalų mineralų 
iškasenos*

3.10a.4 Nepanaudotos iškastinio kuro 
žaliavų ir energijos  nešėjų iškasenos*

3.10a.5 Nepanaudotos iš žemės 
išgaunamos medžiagos ir žemkasių 
iškasos*

3.10a.5.1 Nepanaudotos vykdant statybos 



darbus iš žemės išgaunamos medžiagos*

3.10a.5.2 Žemkasių iškasos*

Or. de

Pagrindimas

Nepanaudotų iškasenų įtraukimas atitinka Eurostato 2001 m. ir EBPO 2008 m. metodines 
gaires. Kai kurios valstybės narės jau renka duomenis apie nepanaudotas iškasenas. Šios 
praktikos taikymą ir derinimą ES mastu turėtų paspartinti reglamentas.
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AIŠKINAMOJI DALIS

2006 m. birželio mėn. išvadose Europos Vadovų Taryba ragina Europos Sąjungą ir valstybes 
nares į nacionalines sąskaitas įtraukti pagrindinius tvaraus vystymosi aspektus. Todėl šiomis 
aplinkybėmis reikia atsižvelgti ir į 2009 m. rugsėjo 28 d. Komisijos komunikatą „BVP ir kiti 
rodikliai pažangai kintančiame pasaulyje vertinti“ (COM/2009/0433). Šiame komunikate 
siūlomos priemonės, kurių reikia imtis netrukus ir vidutinės trukmės laikotarpiu siekiant 
nustatyti išsamesnius rodiklius, kurie būtų patikimesnis mokslinis pagrindas geresnėms 
viešoms diskusijoms vykdyti ir tinkamesniems politikos sprendimams priimti.
Svarbus indėlis plėtojant šią politinę koncepciją yra aptariamas Komisijos pasiūlymas dėl 
Europos aplinkos ekonominių sąskaitų.

Europos aplinkos apsaugos politika gali būti deramai įvertinta tik tuomet, jei turima patikimų 
duomenų. Todėl valstybės narės turi įsipareigoti rinkti minėtuosius duomenis. Siekiant 
pagerinti politikos vertinimo galimybes, Europos lygmeniu turimi duomenys apie aplinką 
gana greitai turėtų būti išplėsti įtraukiant papildomą informaciją. Turint geros kokybės aplinką 
ir ekonomiką susiejančių duomenų būtų galima geriau stebėti atliekų perdirbimą ir atliekų 
atsiradimo prevenciją, išlakų kiekį ir klimato kaitą, tausų vartojimą ir gamybą. Šie duomenys 
gali būti renkami taikant aplinkos sąskaitų sistemą, tačiau tam būtina, kad tai darytų kiekviena 
šalis ir kad sistema būtų visapusiškai suderinta ES lygmeniu.

Mano nuomone, šiame Komisijos pasiūlyme tenkinami minėtieji reikalavimai. Tačiau reikėtų 
tiksliau išdėstyti tikslus ir nurodyti aiškias tolesnio aplinkos ekonominių sąskaitų plėtojimo 
gaires.

Tikslai

Aplinkos ekonominės sąskaitos turėtų padėti atlikti politikos vertinimą, visų pirma, kai jose 
pateikiami duomenys apie ekonominės veiklos poveikį aplinkai. Atitinkama informacija gali 
būti svarbus pagrindas priimant su aplinkos apsaugos politika susijusius sprendimus.

Reikėtų aiškiau išdėstyti šio pasiūlymo dėl reglamento tikslus ir indėlį, susijusį su „BVP ir 
kiti rodikliai“ strategija.

Taikymo sritis

Pasiūlyme dėl reglamento numatomas duomenų rinkimas ir kaupimas tik išlakų, mokesčių 
pagal ekonominės veiklos rūšis ir šalies ūkio medžiagų srautų sąskaitų srityse. Mano 
nuomone, tai pirmasis žingsnis siekiant rengti išsamesnes aplinkos ekonomines sąskaitas, nes 
remiantis kompetentingų Europos ir nacionalinių statistikos tarnybų duomenimis tik šiose 
srityse duomenys prieinami Europos mastu.
Manau, kad nauji prioritetiniai moduliai, kurie jau pradėti rengti ir su kuriais susiję duomenys 
greitu laiku turėtų būti pateikti, turėtų būti apibrėžti veiksmų plane. Šių naujų modulių 
taikymas praktikoje turėtų būti patikrintas atliekant bandomuosius tyrimus. Kadangi surinkti 
duomenys gali būti didelė pagalba priimant su aplinkos politika susijusius sprendimus, 
pritarčiau tam, kad greitu laiku siūlomi modeliai būtų įdiegti ir pradėti taikyti ES mastu.



Patikra

Komisijos pasiūlyme turėtų būti numatyta patikros išlyga. Komisija turėtų reguliariai teikti 
pranešimus apie įgyvendinant šį reglamentą įgytą patirtį. Iki šiol nesukaupta Europos lygmens 
patirties, susijusios su aplinkos ekonominių sąskaitų teisiškai privalomais reikalavimais. 
Todėl svarbu patikrinti duomenų kokybę ir palyginamumą, kad būtų galima atlikti 
patobulinimus ir užtikrinti aukštą aplinkos ekonominių sąskaitų kokybę. Be to, vykdant 
bandomuosius tyrimus, reikėtų tinkamai atsižvelgti į naujų modelių kūrimą. Patikros ataskaita 
turėtų būti laikoma galimybe pakoreguoti reglamentą atsižvelgiant į naujus pokyčius ir patirtį.


