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PR_COD_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum 

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão.)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. Nos actos 
modificativos, as partes transcritas de uma disposição existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de itálico sem negrito
constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo 
assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em 
vista a elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente 
errados ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de 
correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às 
contas económicas do ambiente da União Europeia
(COM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2010)0132),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o n.º 1 do artigo 338.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a Comissão apresentou a 
proposta ao Parlamento (C7-0092/2010),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta os pareceres fundamentados enviados ao seu Presidente pelos 
Parlamentos nacionais sobre a conformidade do projecto de acto com o princípio da 
subsidiariedade,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e o parecer da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 
(A7-0000/2010),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente posição ao Conselho, à Comissão e 
aos parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O Sexto Programa de Acção em 
matéria de Ambiente (6.º PAA) confirmou 
que, para que seja possível desenvolver e 
implementar uma política eficaz, bem 
como, de modo mais geral, para fomentar a 

(2) O Sexto Programa de Acção em 
matéria de Ambiente (6.º PAA) confirmou 
que, para que seja possível desenvolver e 
implementar uma política eficaz, bem 
como, de modo mais geral, para fomentar a 
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participação dos cidadãos, é essencial 
dispor de informações rigorosas sobre o 
estado do ambiente e sobre as principais 
tendências, pressões e determinantes da 
mudança ambiental.

participação dos cidadãos, é essencial 
dispor de informações rigorosas sobre o 
estado do ambiente e sobre as principais 
tendências, pressões e determinantes da 
mudança ambiental. Devem ser 
desenvolvidos instrumentos que permitam 
melhorar a apresentação pública dos 
impactos ambientais da actividade 
económica.

Or. de

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A necessidade de complementar os 
indicadores já existentes com dados que 
contemplem aspectos ambientais e sociais 
a fim de permitir uma elaboração mais 
coerente e abrangente das políticas foi 
reconhecida na Comunicação da Comissão 
COM(2009) 433, de Agosto de 2009, 
intitulada «O PIB e mais além». Para o 
efeito, as contas do ambiente constituem 
um meio de monitorizar as pressões 
exercidas pela economia no ambiente e de 
avaliar de que forma estas pressões 
poderão ser mitigadas. Em conformidade 
com os princípios do desenvolvimento 
sustentável e com a intenção de obter uma 
economia com baixas emissões de carbono, 
consagrados na Estratégia de Lisboa e em 
várias iniciativas importantes, torna-se 
cada vez mais imperativo desenvolver um 
quadro de dados que reúna, de forma 
coerente, aspectos ambientais e aspectos 
económicos.

(4) A necessidade de complementar os 
indicadores já existentes com dados que 
contemplem aspectos ambientais e sociais 
a fim de permitir uma elaboração mais 
coerente e abrangente das políticas foi 
reconhecida na Comunicação da Comissão 
COM(2009) 433, de Agosto de 2009, 
intitulada «O PIB e mais além». As contas 
do ambiente descrevem a interacção entre 
a economia, os agregados familiares e o 
meio ambiente.  As contas do ambiente 
proporcionam mais informação que as 
contas puramente económicas.  
Constituem uma importante base de dados 
para as decisões em matéria de política 
ambiental e devem ser utilizadas para 
efeitos da elaboração de avaliações de 
impacto da Comissão. Em conformidade 
com os princípios do desenvolvimento 
sustentável e com a intenção de obter uma 
economia com baixas emissões de carbono, 
consagrados na Estratégia de Lisboa 2020 
e em várias iniciativas importantes, torna-
se cada vez mais imperativo desenvolver 
um quadro de dados que reúna, de forma 
coerente, aspectos ambientais e aspectos 
económicos.
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Or. de

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) As contas satélite permitem alargar a 
capacidade analítica da contabilidade 
nacional a determinadas áreas de interesse 
social – como as pressões sobre o ambiente 
resultantes da actividade humana –, de 
forma flexível, sem sobrecarregar ou 
perturbar o sistema central.

(7) As contas satélite permitem alargar a 
capacidade analítica da contabilidade 
nacional a determinadas áreas de interesse 
social – como as pressões sobre o ambiente 
resultantes da actividade humana –, de 
forma flexível, sem sobrecarregar ou 
perturbar o sistema central. Os 
Estados-Membros devem colocar os dados 
recolhidos relativos às contas económicas 
do ambiente à disposição de todos os 
cidadãos, de forma periódica e 
compreensível, por exemplo, através  da 
sua publicação conjunta com o PIB.

Or. de

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Dado que os diferentes conjuntos de 
contas económicas do ambiente se 
encontram ainda em fase de 
desenvolvimento e têm diferentes níveis de 
maturidade, há que adoptar uma estrutura 
modular que garanta a necessária 
flexibilidade.

(13) Dado que os diferentes conjuntos de 
contas económicas do ambiente se 
encontram ainda em fase de 
desenvolvimento e os seus  níveis de 
maturidade diferem de um Estado-
membro para outro, há que adoptar uma 
estrutura modular que garanta a necessária 
flexibilidade e permita a rápida 
incorporação de outros módulos.

Or. de
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A Comissão deve poder conceder 
derrogações aos Estados-Membros quando 
for necessário efectuar adaptações de 
grande envergadura aos respectivos 
sistemas estatísticos nacionais.

(15) A Comissão deve poder conceder 
derrogações temporariamente limitadas
aos Estados-Membros quando for 
necessário efectuar adaptações de grande 
envergadura aos respectivos sistemas 
estatísticos nacionais.

Or. de

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece um 
quadro comum para a recolha, a 
compilação, a transmissão e a avaliação 
das contas económicas do ambiente da 
União Europeia para efeitos da criação 
deste tipo de contas enquanto contas 
satélite do SEC 95, fornecendo uma 
metodologia, normas comuns, definições, 
classificações e regras contabilísticas 
destinadas a ser usadas na compilação 
das referidas contas.

O presente regulamento estabelece um 
quadro comum para a recolha, a 
compilação, a transmissão e a avaliação 
das contas económicas do ambiente da 
União Europeia para efeitos da criação 
deste tipo de contas enquanto contas 
satélite do SEC 95, nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 2223/96 do 
Conselho, de 23 de Junho de 1996, 
relativo ao sistema europeu de contas 
nacionais e regionais da Comunidade (a 
seguir referido como "SEC95"), a fim de 
proporcionar meios para acompanhar a 
pressão exercida pela economia sobre o 
ambiente e de explorar as formas como 
esta poderá ser reduzida.

Or. en

Justificação

Trata-se de clarificar o objectivo do regulamento (ver também o considerando 4).
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Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em conformidade com o artigo 9.º, a 
Comissão adopta actos delegados com o 
objectivo de adaptar os módulos à 
evolução ambiental, económica e técnica,
bem como de prestar orientação 
metodológica.

3. Em conformidade com o artigo 9.º, a 
Comissão adopta actos delegados com o 
objectivo de adaptar os módulos à 
evolução ambiental, económica e de outros 
factores.

Or. en

Justificação

A delegação de competências deverá limitar-se à adaptação dos módulos e não abranger a 
introdução de novos módulos, uma vez que tal implica novas propostas legislativas através 
do processo legislativo ordinário. A referência à orientação metodológica na proposta do 
COM não é clara e deverá ser suprimida. É mais adequado incluir essa referência no 
artigo 5.º.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A título prioritário, a Comissão deverá, 
em cooperação com os Estados-Membros, 
desenvolver os seguintes módulos para 
inclusão no âmbito do presente 
regulamento: 
- Receitas e despesas da protecção 
ambiental (RDPA)/Contas de despesas da 
protecção ambiental (CDPA), Sector dos 
bens e serviços ambientais (SBSA);
- Contas da energia;
- Transferências ligadas ao ambiente 
(subvenções) e Contas de despesas da 
utilização e gestão de recursos (CDUGR);
- Contas da água e Contas de resíduos;



PE448.872v01-00 10/19 PR\830779PT.doc

PT

- Contas da floresta.

Or. en

Justificação

Segundo o Eurostat, estes módulos já estão a ser desenvolvidos. A fim de dar segurança de 
planeamento aos Estados-Membros e aos serviços nacionais de estatística, importa indicar 
que dados adicionais serão requeridos no futuro.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão elabora um programa de 
estudos-piloto a realizar pelos 
Estados-Membros a título voluntário para 
melhorar o reporte e a qualidade dos dados, 
estabelecer séries cronológicas longas e 
desenvolver a metodologia.

1. A Comissão elabora um programa de 
estudos-piloto a realizar pelos 
Estados-Membros a título voluntário para 
melhorar o reporte e a qualidade dos dados, 
estabelecer séries cronológicas longas e 
desenvolver a metodologia. O programa 
inclui a introdução dos novos módulos de 
contas do ambiente referidos no artigo 
3º-A.

2. Os resultados dos estudos-piloto são 
avaliados e publicados pela Comissão, 
tendo em conta as vantagens da 
disponibilidade dos dados relativamente 
aos custos da recolha e aos encargos de 
resposta. Com base nas conclusões dos 
estudos-piloto, a Comissão adopta os actos 
delegados necessários, em conformidade 
com o artigo 9.º.

2. Os resultados destes estudos-piloto são 
avaliados e publicados pela Comissão, 
tendo em conta as vantagens da 
disponibilidade dos dados relativamente 
aos custos da recolha e aos encargos de 
resposta. Com base nesses estudos, a 
Comissão adopta os actos delegados 
necessários, em conformidade com o 
artigo 9.º.

Or. de

Justificação

Os estudos-piloto devem ser igualmente utilizados para introduzir novos módulos de contas 
do ambiente, de modo a reunir experiências precoces, necessárias à utilização desses 
instrumentos, na perspectiva do eventual alargamento do âmbito de aplicação do 
Regulamento.



PR\830779PT.doc 11/19 PE448.872v01-00

PT

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros recolhem os dados 
necessários à observação das 
características dos módulos a que se refere 
o artigo 3.º, n. º 2.

1. De acordo com os anexos ao presente 
regulamento, os Estados-Membros 
recolhem os dados necessários à 
observação das características dos módulos 
a que se refere o artigo 3.º, n. º 2.

2. Os Estados-Membros, aplicando o 
princípio da simplificação administrativa, 
recolhem os dados necessários combinando 
as diferentes fontes a seguir especificadas:

2. Os Estados-Membros, aplicando o 
princípio da simplificação administrativa, 
recolhem os dados necessários combinando 
as diferentes fontes a seguir especificadas:

(a) inquéritos; (a) inquéritos;

(b) processos de estimativa estatística, 
sempre que algumas das características não 
tenham sido observadas para todas as 
unidades;

(b) processos de estimativa estatística, 
sempre que algumas das características não 
tenham sido observadas para todas as 
unidades;

(c) fontes administrativas. (c) fontes administrativas.

3. Os Estados-Membros informam a 
Comissão e fornecem informações 
pormenorizadas sobre os métodos 
utilizados e sobre a qualidade dos dados 
provenientes das fontes enumeradas no 
n.º 2.

3. Os Estados-Membros informam a 
Comissão e fornecem informações 
pormenorizadas sobre os métodos e as 
fontes utilizadas.

3-A. A Comissão pode adoptar, nos 
termos do artigo 9.º e nas condições 
enunciadas nos artigos 10.º e 11.º, actos 
delegados destinados a prestar orientação 
metodológica para facilitar a aplicação do 
presente artigo.

Or. en

Justificação

Os requisitos em matéria de recolha de dados devem ser clarificados nos n.ºs 1 e 2.

No n.º 3, a supressão da referência à qualidade deve-se ao facto que os aspectos relativos a 
esta última estão estabelecidos no artigo 7.º.
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A Comissão deve prestar orientação metodológica sobre a aplicação deste artigo, a fim de 
facilitar recolhas de dados de alta qualidade e a comparabilidade entre os dados.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os poderes para adoptar os actos 
delegados a que se referem o artigo 3.º, 
n.º 3, e o artigo 4.º, n.º 2, são conferidos à 
Comissão por um período de tempo 
indefinido.

1. Os poderes para adoptar os actos 
delegados a que se referem o artigo 3.º, 
n.º 3, e o artigo5.º, n.º3-A, são conferidos à 
Comissão por um período de cinco anos a 
contar da data de entrada em vigor do 
presente regulamento. A Comissão deve 
apresentar um relatório sobre os poderes 
delegados, o mais tardar, até 6 meses 
antes da expiração do período de 5 anos. 
A delegação de poderes é 
automaticamente prorrogada por períodos 
de igual duração, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho a 
revoguem nos termos do artigo 10.º.

Or. en

Justificação

Nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 290.º do TFUE, é essencial estabelecer explicitamente que 
a duração da delegação de poderes será de 5 anos e que este período será automaticamente 
prorrogado por períodos sucessivos de 5 anos, a menos que o Parlamento Europeu ou o 
Conselho revoguem essa delegação de poderes.

A finalidade do relatório específico da delegação de poderes é diferente da do relatório de 
avaliação previsto no artigo 11.º-A. Não obstante, o prazo para a sua apresentação (5 anos) 
é o mesmo para ambos os relatórios, a fim de facilitar as tarefas de prestação de informação 
da Comissão.  

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.ºs 1 e 2

Texto da Comissão Alteração

1. A delegação de poderes referida no 1. A delegação de poderes referida no o 
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artigo 3.º, n.º 3, e no artigo 4.º, n.º 2, pode 
ser revogada pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho.

n.º 3 e o n.º 3 no artigo 5.º, n.º 3-A, pode 
ser revogada em qualquer altura pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho.

2. A instituição que tiver dado início a um 
procedimento interno para decidir se a 
delegação de poderes deve ou não ser 
revogada deve informar o outro legislador 
e a Comissão, o mais tardar um mês antes 
da adopção da decisão final, indicando 
quais os poderes delegados susceptíveis de 
ser revogados e os motivos da eventual 
revogação.

2. A instituição que tiver dado início a um 
procedimento interno para decidir se a 
delegação de poderes deve ou não ser 
revogada deve fazer os possíveis por 
informar o outro legislador e a Comissão, 
num prazo aceitável, antes da adopção da 
decisão final, indicando quais os poderes 
delegados susceptíveis de ser revogados e 
os motivos da eventual revogação.

Or. en

Justificação

As emendas e adaptações são introduzidas para conformar a presente disposição com a 
linguagem normalizada que o Parlamento Europeu e o Conselho adoptaram no chamado 
"pets file".

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 11 - n.ºs 1 e 2

Texto da Comissão Alteração

1. O Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem formular objecções a um acto 
delegado no prazo de dois meses a contar 
da data de notificação. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, este 
prazo pode ser prorrogado por mais um 
mês.

1. O Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem formular objecções a um acto 
delegado no prazo de dois meses a contar 
da data de notificação. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, este 
prazo pode ser prorrogado por mais 
dois meses.

2. Se, no termo deste prazo, nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
tiverem formulado objecções ao acto 
delegado ou se, antes dessa data, o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
tiverem informado a Comissão de que 
decidiram não formular objecções, o acto 
delegado entra em vigor na data prevista 
nas suas disposições.

2. Se, no termo deste prazo, nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
tiverem formulado objecções ao acto 
delegado, este será publicado no Jornal 
Oficial da União Europeia e entrará em 
vigor na data nele estabelecida.

O acto delegado poderá ser publicado no 
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Jornal Oficial da União Europeia e entrar 
em vigor antes da expiração desse período 
se o Parlamento Europeu e o Conselho 
tiverem entretanto informado a Comissão 
da sua intenção de não formularem 
objecções.

Or. en

Justificação

As emendas e adaptações são introduzidas para conformar a presente disposição com a 
linguagem normalizada que o Parlamento Europeu e o Conselho adoptaram no chamado 
"pets file".

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A
Relatórios e revisão

A Comissão apresentará, de três em três 
anos, um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a 
implementação do regulamento. Esse 
relatório apresentará, nomeadamente, 
uma avaliação sobre a qualidade dos 
dados transmitidos a que se refere o artigo 
6.º, sobre os métodos de recolha de dados, 
o ónus administrativo e a utilidade dessas 
estatísticas, em particular para a 
realização dos objectivos estabelecidos no 
artigo 1.º. O referido relatório apresentará 
também uma avaliação das possibilidades 
de introduzir novos módulos de contas 
ambientais, como referidos no artigo 3.º.

Se adequado, o relatório será 
acompanhado de propostas para: 
- introduzir novos módulos de contas 
ambientais;
- melhorar a qualidade dos dados e os 
métodos de recolha de dados, de forma a 
melhorar a cobertura e a comparabilidade 
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dos dados, bem como a reduzir o ónus 
administrativo sobre as empresas e a 
administração.

O primeiro relatório será apresentado até 
31 de Dezembro de 2013.

Or. en

Justificação

Na proposta constante no COM, falta uma cláusula de revisão que inclua a obrigação de a 
Comissão apresentar regularmente um relatório global sobre a experiência adquirida com a 
implementação do regulamento. O referido relatório deverá avaliar igualmente as 
possibilidades de introduzir novos módulos de contas ambientais (ver o artigo 3.º-A (novo)).

Alteração 15

Proposta de regulamento
Anexo III– secção 5 – subponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No quadro do relatório nos termos do 
artigo 11.°-A, a Comissão examina se os 
dados facultativos podem ser substituídos 
por obrigações em matéria de 
apresentação de informações.

Or. de

Justificação

Uma vez estabelecidas as estruturas para a recolha de dados, deixa de se justificar a 
exclusão dos dados facultativos das obrigações em matéria de apresentação de informações. 

Alteração 16

Proposta de regulamento
Anexo III – secção 5 –quadro A – ponto 3 – subponto 3.10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3.10-A Extracção/colheita e escavação 
não utilizada***
3.10-A.1 Colheita não utilizada de 
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biomassa*** 

3.10-A.2 Extracção não utilizada em caso 
de minérios***

3.10-A.3 Extracção não utilizada em caso 
de substâncias minerais não metálicas***

3.10-A.4 Extracção não utilizada em caso 
de materiais/vectores de energias 
fósseis***

3.10-A.5 Materiais terrosos escavados e 
materiais de dragagem não utilizados***

3.10-A.5.1 Materiais terrosos escavados 
não utilizados no âmbito de trabalhos de 
engenharia civil ***

3.10-A.5.2 Materiais de dragagem ***

Or. de

Justificação

A tomada em consideração de extracções não recicladas corresponde às directrizes 
metodológicas do Eurostat (2001) e da OCDE (2008).  As extracções não recicladas já são 
registadas por alguns Estados Membros.  Através do Regulamento, deve ser intensificada 
uma introdução e harmonização à escala da UE.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Anexo III – secção 5 –quadro A – ponto 3 – subponto 3.10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3.10-A Extracção/colheita e escavação 
não utilizada*
3.10-A.1 Colheita não utilizada de 
biomassa*

3.10-A.2 Extracção não utilizada em caso 
de minérios*

3.10-A.3 Extracção não utilizada em caso 
de substâncias minerais não metálicas*
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3.10-A.4 Extracção não utilizada em caso 
de materiais/vectores de energias fósseis*

3.10-A.5 Materiais terrosos escavados e 
materiais de dragagem  não utilizados*

3.10-A.5.1 Materiais terrosos escavados 
não utilizados no âmbito de trabalhos de 
engenharia civil *

3.10-A.5.2 Materiais de dragagem *

Or. de

Justificação

A tomada em consideração de extracções não recicladas corresponde às directrizes 
metodológicas do Eurostat (2001) e da OCDE (2008).  As extracções não recicladas já são 
registadas por alguns Estados Membros.  Através do Regulamento, deve ser intensificada 
uma introdução e harmonização à escala da UE.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Nas suas conclusões de Junho de 2006, o Conselho Europeu convidou a UE e os 
Estados-Membros a alargar as contas nacionais aos principais aspectos do 
desenvolvimento sustentável.  É neste contexto que deve ser vista a Comunicação 
apresentada em 28 de Setembro de 2009 pela Comissão, intitulada: "O PIB e mais além: 
Medir o progresso num mundo em mudança" (COM(2009)0433). Esta Comunicação 
propõe medidas a tomar a curto e a médio prazo para desenvolver indicadores globais que 
proporcionem uma base de conhecimentos fiáveis com vista a um melhor debate público 
e a uma tomada de decisão mais pertinente. A presente proposta da Comissão relativa às 
contas económicas do ambiente da União Europeia representa um importante contributo 
para esta abordagem política.

A política ambiental europeia apenas pode ser avaliada de forma aprofundada se os dados 
forem fiáveis.  A obrigação de os Estados Membros recolherem esses dados é, por isso, 
um passo necessário.  Os dados em matéria de ambiente disponíveis até à data devem ser 
enriquecidos a médio prazo com informações adicionais, destinadas a melhorar as 
possibilidades de avaliação das políticas. A reciclagem e a prevenção dos resíduos, as 
emissões para a atmosfera e as alterações climáticas, a par do consumo e da produção 
sustentáveis, seriam passíveis de uma melhor supervisão se se dispusesse de dados de 
qualidade que combinassem o ambiente com a economia. Esses dados podem ser 
recolhidos no quadro das contas do ambiente, para cujo efeito é no entanto  necessária a 
participação de cada Estado-Membro e uma plena harmonização ao nível da UE. 

Na opinião do relator, a presente proposta da Comissão cumpre, em princípio, estes 
requisitos. No entanto, importa clarificar o seu objectivo e indicar perspectivas claras 
para o ulterior desenvolvimento das contas económicas do ambiente. 

Objecto e finalidade

As contas económicas do ambiente devem contribuir para a avaliação das políticas, 
disponibilizando, em particular, dados sobre o impacto ambiental das actividades 
económicas. Essas informações podem constituir um fundamento importante para as 
decisões em matéria de política ambiental. 

O texto deve expressar de forma mais clara o objecto e a finalidade bem como o 
contributo da proposta de Regulamento para a estratégia global de “O PIB e mais além”.

Âmbito de aplicação

A proposta de regulamento prevê apenas a recolha e a compilação de dados no âmbito 
das emissões para a atmosfera, dos impostos ambientais por actividade económica e das 
contas de fluxos de materiais para a economia. No entendimento do relator, trata-se de 
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um primeiro passo com vista à elaboração de contas económicas do ambiente mais 
completas, já que, actualmente, segundo informações dos serviços  estatísticos europeus e 
nacionais competentes, apenas se dispõe, para esses âmbitos,  de dados à escala europeia. 
O relator entende que deveriam ser identificados, num plano de trabalho, outros módulos 
prioritários em que já se trabalha e em relação aos quais, provavelmente em breve, 
também poderão ser apresentados os dados correspondentes. Importa examinar a 
aplicabilidade na prática destes novos módulos através de estudos-piloto. Dado que os 
dados recolhidos podem proporcionar uma importante ajuda para a tomada de decisões 
quanto às medidas ambientais, o relator apoia uma rápida introdução e aplicação dos 
módulos propostos no conjunto da UE.

Revisão

A proposta da Comissão deveria incluir uma cláusula de revisão. Em intervalos regulares, 
a Comissão deveria informar sobre as experiências realizadas com a aplicação do 
Regulamento. Até à data, não se dispõe a nível europeu de experiências com requisitos 
legalmente vinculativos em relação às contas económicas do ambiente. Por isso, é 
importante examinar a qualidade dos dados e a sua comparabilidade, de modo a poder 
introduzir melhorias e a garantir uma alta qualidade das contas económicas do ambiente. 
Além disso, cabe tomar devidamente em conta o desenvolvimento de novos módulos e as 
experiências obtidas no âmbito de estudos-piloto. O relatório de revisão deve ser 
considerado como uma oportunidade para adaptar o Regulamento a novos 
desenvolvimentos e experiências.


