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PR_COD_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych environmentálnych 
ekonomických účtoch
(KOM(2010)0132 – C7-0393/2010 – 2010/0073(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0132),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 338 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s 
ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0092/2010),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok  Zmluvy o fungovaní EÚ,

– so zreteľom na odôvodnené stanoviská, ktoré jeho predsedovi zaslali národné parlamenty, 
o súlade návrhu aktu so zásadou subsidiarity,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A7-0000/2010),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Šiesty environmentálny akčný program 
Spoločenstva potvrdil, že spoľahlivé 
informácie o stave životného prostredia a o 
základných trendoch, zaťažení a príčinách 
environmentálnej zmeny majú mimoriadny 
význam pre tvorbu a realizáciu účinnej 
politiky a všeobecnejšie pre posilnenie 
postavenia občanov.

(2) Šiesty environmentálny akčný program 
Spoločenstva potvrdil, že spoľahlivé 
informácie o stave životného prostredia a o 
základných trendoch, zaťažení a príčinách 
environmentálnej zmeny majú mimoriadny 
význam pre tvorbu a realizáciu účinnej 
politiky a všeobecnejšie pre posilnenie 
postavenia občanov. Mali by sa vyvinúť 
nástroje, ktoré by smerom von lepšie 
odzrkadľovali účinky hospodárskej 
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činnosti na životné prostredie. 

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Potreba doplniť už existujúce 
ukazovatele o údaje, ktoré zahŕňajú 
environmentálne a sociálne aspekty, aby 
bolo možné vytvoriť jednotnejšiu 
a komplexnejšiu politiku, sa uznala 
v oznámení Komisie KOM (2009) 433 z 
augusta 2009 – Viac ako HDP. Na tento 
účel environmentálne účty poskytujú 
prostriedok na monitorovanie tlakov, 
ktoré vyvíja hospodárstvo na životné 
prostredie, a na preskúmanie toho, ako by 
sa tieto tlaky mohli zmierniť. V súlade so 
zásadami trvalo udržateľného rozvoja 
a stimulu na dosiahnutie hospodárstva 
produkujúceho nízke emisie CO2, ktoré sú 
zakotvené v lisabonskej stratégii a rôznych 
významných iniciatívach, je o to 
naliehavejšie, aby sa vytvoril rámec 
údajov, ktorý popri ekonomických 
otázkach dôsledne zahŕňa environmentálne 
otázky.

(4) Potreba doplniť už existujúce 
ukazovatele o údaje, ktoré zahŕňajú 
environmentálne a sociálne aspekty, aby 
bolo možné vytvoriť jednotnejšiu 
a komplexnejšiu politiku, sa uznala 
v oznámení Komisie KOM (2009) 433 z 
augusta 2009 – Viac ako HDP. 
Environmentálne účty charakterizujú 
vzájomné účinky hospodárstva, 
domácností a životného prostredia.
Environmentálne účty majú vyšší 
informačný obsah ako jednoduché 
národné účty. Sú dôležitou bázou dát pre 
rozhodnutia v oblasti politiky životného 
prostredia a mali by sa používať pri 
vypracúvaní hodnotenia vplyvu.  V súlade 
so zásadami trvalo udržateľného rozvoja 
a stimulu na dosiahnutie hospodárstva 
produkujúceho nízke emisie CO2, ktoré sú 
zakotvené v stratégii Európa 2020
a rôznych významných iniciatívach, je o to 
naliehavejšie, aby sa vytvoril rámec 
údajov, ktorý popri ekonomických 
otázkach dôsledne zahŕňa environmentálne 
otázky.

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Satelitné účty umožňujú flexibilne 
rozšíriť analytickú kapacitu národných 
účtov vo vybraných oblastiach sociálneho 
záujmu, napríklad tlaky na životné 
prostredie vyplývajúce z ľudskej činnosti, 
bez preťaženia alebo narušenia centrálneho 
systému.

(7) Satelitné účty umožňujú flexibilne 
rozšíriť analytickú kapacitu národných 
účtov vo vybraných oblastiach sociálneho 
záujmu, napríklad tlaky na životné 
prostredie vyplývajúce z ľudskej činnosti, 
bez preťaženia alebo narušenia centrálneho 
systému. Členské štáty by mali občanom 
sprístupňovať získané údaje týkajúce sa 
environmentálnych ekonomických účtov 
pravidelne a v zrozumiteľnej forme, 
napríklad uverejňovaním spolu s HDP.  

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Keďže sa vypracúvajú rôzne súbory 
environmentálnych ekonomických účtov 
a v rôznych štádiách zrelosti, mala by sa 
prijať modulová štruktúra, ktorá poskytuje 
primeranú flexibilitu.

(13) Keďže rôzne členské štáty
vypracúvajú rôzne súbory 
environmentálnych ekonomických účtov 
a v rôznych štádiách zrelosti, mala by sa 
prijať modulová štruktúra, ktorá poskytuje 
primeranú flexibilitu a umožňuje postupné 
zavedenie ďalších modulov.

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Komisia by mala mať právo udeľovať 
členským štátom výnimky v prípade, že sú 
nevyhnutné významné úpravy ich 
národných štatistických systémov.

(15) Komisia by mala mať právo udeľovať 
členským štátom časovo ohraničené 
výnimky v prípade, že sú nevyhnutné 
významné úpravy ich národných 
štatistických systémov.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Toto nariadenie stanovuje spoločný rámec 
na zber, zostavovanie, zasielanie 
a vyhodnocovanie európskych 
environmentálnych ekonomických účtov 
na účely vytvorenia environmentálnych 
ekonomických účtov ako satelitných účtov 
k ESA 95 prostredníctvom stanovenia 
metodiky, spoločných noriem, definícií, 
klasifikácií a pravidiel účtovania, ktoré sa 
majú použiť na zostavovanie 
environmentálnych ekonomických účtov.

Toto nariadenie stanovuje spoločný rámec 
na zber, zostavovanie, zasielanie 
a vyhodnocovanie európskych 
environmentálnych ekonomických účtov 
na účely vytvorenia environmentálnych 
ekonomických účtov ako satelitných účtov 
podľa nariadenia Rady (ES) č. 2223/96 z 
23. júna 1996 o Európskom systéme 
národných a regionálnych účtov v 
Spoločenstve (ďalej len ESA 95) 
umožňujúcich monitorovanie tlakov, 
ktoré vyvíja hospodárstvo na životné 
prostredie, a na preskúmanie toho, ako by 
ich bolo možné zmierniť.

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie cieľa nariadenia (pozri aj odôvodnenie č. 4).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia prijíma delegované akty 
v súlade s článkom 9 na účely 
prispôsobenia modulov 
environmentálnemu, hospodárskemu 
a technickému rozvoju, ako aj na účely 
poskytnutia metodického usmernenia.

3. Komisia prijíma delegované akty 
v súlade s článkom 9 na účely 
prispôsobenia modulov 
environmentálnemu, hospodárskemu 
a inému rozvoju.

Or. en

Odôvodnenie

Prenesenie právomocí by sa malo obmedzovať na prispôsobovanie modulov a nemalo by sa 
vzťahovať aj na zavádzanie nových modulov, pretože by to vyžadovalo nový legislatívny návrh 
v súlade s riadnym legislatívnym postupom. Odkaz na metodické usmernenie v návrhu KOM 
je nejasný a mal by sa vypustiť. Tento odkaz je vhodnejšie začleniť do článku 5.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia v spolupráci s členskými štátmi 
prednostne vypracuje a začlení do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia tieto moduly: 
– výdavky a príjmy súvisiace s ochranou 
životného prostredia (EPER)/výdavkové 
účty súvisiace s ochranou životného 
prostredia (EPEA), odvetvie 
environmentálneho tovaru a služieb 
(EGSS); 
– účty týkajúce sa energií;
– prevody súvisiace so životným 
prostredím (dotácie) a účty týkajúce sa 
využívania zdrojov a výdavkov na riadenie 
(RUMEA);
– účty týkajúce sa vôd a odpadov;
– účty týkajúce sa lesov.

Or. en
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Odôvodnenie

Tieto moduly sa podľa Eurostatu už vyvíjajú. S cieľom poskytnúť členským štátom a ich 
štatistickým úradom istotu pri plánovaní by sa malo uviesť, aké ďalšie údaje sa budú v 
budúcnosti požadovať. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia vypracúva program pilotných 
štúdií, ktoré majú vykonať členské štáty 
nepovinne, s cieľom zlepšiť vykazovanie 
a kvalitu údajov, zaviesť dlhé časové rady 
a vypracovať metodiku.

1. Komisia vypracúva program pilotných 
štúdií, ktoré majú vykonať členské štáty 
nepovinne, s cieľom zlepšiť vykazovanie 
a kvalitu údajov, zaviesť dlhé časové rady 
a vypracovať metodiku. Program zahŕňa 
zavedenie nových modulov 
environmentálnych ekonomických účtov 
uvedených v článku 3a. 

2. Komisia hodnotí a uverejňuje výsledky 
pilotných štúdií, pričom zohľadňuje 
prínosy dostupnosti údajov, pokiaľ ide 
o náklady na ich zber a zaťaženie 
respondentov. Na základe záverov
pilotných štúdií Komisia prijíma potrebné 
delegované akty v súlade s článkom 9.

2. Komisia hodnotí a uverejňuje výsledky 
týchto pilotných štúdií, pričom zohľadňuje 
prínosy dostupnosti údajov, pokiaľ ide 
o náklady na ich zber a zaťaženie 
respondentov. Na tomto základe Komisia 
prijíma potrebné delegované akty v súlade 
s článkom 9.

Or. de

Odôvodnenie

Pilotné štúdie by sa mali využívať aj pri zavádzaní nových modulov environmentálnych 
ekonomických účtov s cieľom získať vopred skúsenosti s používaním týchto nástrojov so 
zreteľom na prípadné rozšírenie rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zbierajú potrebné údaje na 
účely sledovania ukazovateľov modulov 

1. Členské štáty zbierajú potrebné údaje na 
účely sledovania ukazovateľov modulov 
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uvedených v článku 3 ods. 2. uvedených v článku 3 ods. 2 v súlade s 
prílohami k tomuto nariadeniu.

2. Členské štáty zbierajú potrebné údaje z 
kombinácie rôznych zdrojov uvedených 
ďalej v texte, pričom uplatňujú zásadu 
administratívneho zjednodušenia:

2. Členské štáty zbierajú potrebné údaje z 
kombinácie rôznych zdrojov uvedených 
ďalej v texte, pričom uplatňujú zásadu 
administratívneho zjednodušenia:

(a) zisťovania; (a) zisťovania;

(b) postupy štatistických odhadov, pri 
ktorých sa niektoré z ukazovateľov 
nesledovali v prípade všetkých jednotiek;

(b) postupy štatistických odhadov, pri 
ktorých sa niektoré z ukazovateľov 
nesledovali v prípade všetkých jednotiek;

(c) administratívne zdroje. (c) administratívne zdroje.

3. Členské štáty informujú Komisiu 
a poskytujú podrobné informácie 
o použitých metódach a kvalite údajov zo 
zdrojov vymenovaných v odseku 2.

3. Členské štáty informujú Komisiu 
a poskytujú podrobné informácie 
o použitých metódach a zdrojoch.

3a. Komisia môže prijímať delegované 
akty s cieľom poskytnúť metodické 
usmernenie na uľahčenie uplatňovania 
tohto článku prostredníctvom 
delegovaných aktov v súlade s článkom 9 
a za podmienok uvedených v článkoch 10 
a 11. 

Or. en

Odôvodnenie

Požiadavka zberu údajov by sa mala objasniť v odsekoch 1 a 2.

Vypustenie odkazu týkajúceho sa kvality v odseku 3 vyplýva zo skutočnosti, že otázky kvality 
sa uvádzajú v článku 7.

Komisia by mala poskytnúť metodické usmernenie o uplatňovaní tohto článku s cieľom 
uľahčiť zber kvalitných a porovnateľných údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Právomoci prijať delegované akty 1. Právomoci prijímať delegované akty 
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uvedené v článku 3 ods. 3 a článku 4 ods. 
2 sa udeľujú Komisii na dobu neurčitú.

uvedené v článku 3 ods. 3 a článku 5 ods. 
3a sa Komisii udeľujú na obdobie piatich 
rokov od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia. Komisia predloží správu 
týkajúcu sa delegovaných právomocí 
najneskôr 6 mesiacov pred uplynutím 
päťročného obdobia. Delegovanie 
právomocí sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ ho 
Európsky parlament alebo Rada v súlade 
s článkom 10 nezrušia.

Or. en

Odôvodnenie

So zreteľom na ustanovenia článku 290 ods. 1 a 2 ZFEÚ je dôležité výslovne uviesť, že 
delegovanie právomocí bude trvať 5 rokov a že toto obdobie sa automaticky predlžuje o 
ďalšie obdobia v trvaní 5 rokov, pokiaľ ho Európsky parlament alebo Rada nezrušia.

Cieľ tejto osobitnej správy týkajúcej sa delegovaných právomocí sa odlišuje od hodnotiacej 
správy stanovenej v článku 11a. Termín predloženia (5 rokov) je však rovnaký v oboch 
prípadoch, aby sa Komisii uľahčili jej úlohy v oblasti podávania správ.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 10 – odseky 1 a 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Delegovanie právomocí uvedené v 
článku 3 ods. 3 a v článku 4 ods. 2 môže 
odvolať Európsky parlament alebo Rada.

1. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 3 ods. 3 a článku 5 ods. 3a môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek zrušiť.

2. Inštitúcia, ktorá začala vnútorné konanie 
v záujme rozhodnutia, či zrušiť 
delegovanie právomocí, informuje druhého
zákonodarcu a Komisiu najneskôr jeden 
mesiac pred prijatím konečného 
rozhodnutia, pričom uvedie delegované 
právomoci, ktoré by mohli byť predmetom 
zrušenia, a dôvody akéhokoľvek takéhoto 
zrušenia.

2. Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup 
s cieľom rozhodnúť, či delegovanie 
právomocí zrušiť, sa o tom usiluje
informovať druhú inštitúciu a Komisiu v 
primeranej lehote pred prijatím konečného 
rozhodnutia, pričom uvedie delegované 
právomoci, ktoré by mohli byť predmetom 
zrušenia, a dôvody akéhokoľvek takéhoto 
zrušenia.

Or. en
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Odôvodnenie

Zmeny a úpravy sa zavádzajú s cieľom zosúladiť toto ustanovenie so štandardnými 
formuláciami, ktoré prijal Európsky parlament a Rada v akte týkajúcom sa spoločenských 
zvierat. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 11 – odseky 1 a 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Európsky parlament alebo Rada môžu 
vzniesť námietky proti delegovanému aktu 
v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia. Z iniciatívy Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota môže 
predĺžiť o jeden mesiac.

1. Európsky parlament alebo Rada môžu 
vzniesť námietky proti delegovanému aktu 
v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia. Z iniciatívy Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota môže 
predĺžiť o dva mesiace.

2. Ak do uplynutia lehoty Európsky 
parlament ani Rada nepredložia námietky 
voči delegovanému aktu alebo ak pred 
týmto dátumom Európsky parlament aj 
Rada informovali Komisiu o tom, že sa 
rozhodli nepredložiť žiadne námietky, 
delegované akty nadobúdajú účinnosť k 
dátumu uvedenému v jeho ustanoveniach.

2. Ak do uplynutia lehoty Európsky 
parlament ani Rada nepredložia námietky 
voči delegovanému aktu, tento akt sa 
uverejní v Úradnom vestníku Európskej 
únie a nadobudne účinnosť dňom v ňom 
uvedeným.

Delegovaný akt sa môže uverejniť v 
Úradnom vestníku Európskej únie a 
nadobudnúť účinnosť pred uplynutím 
tejto lehoty, ak Európsky parlament a 
Rada informovali Komisiu o svojom 
zámere nepredložiť námietky.

Or. en

Odôvodnenie

Zmeny sa zavádzajú s cieľom zosúladiť toto ustanovenie so štandardnými formuláciami, ktoré 
prijal Európsky parlament a Rada v akte týkajúcom sa spoločenských zvierat. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 11a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 11a
Predkladanie správ a preskúmanie

Komisia predkladá Európskemu 
parlamentu a Rade každé tri roky správu 
o vykonávaní nariadenia. Táto správa 
hodnotí najmä kvalitu zaslaných údajov, 
ako sa uvádza v článku 6, metódy zberu 
údajov, administratívnu záťaž a 
užitočnosť týchto štatistík, najmä so 
zreteľom na ciele stanovené v článku 1.  
Hodnotí aj možnosť zaviesť nové moduly 
environmentálnych účtov, na ktoré sa 
odkazuje v článku 3a.

K správe sú v prípade potreby priložené aj 
tieto návrhy: 
- návrhy týkajúce sa zavedenia 
nových modulov environmentálnych 
účtov,
- návrhy zamerané na ďalšie 
zlepšovanie kvality a metód zberu údajov, 
ktorými sa zlepší záber a porovnateľnosť 
údajov a zníži sa administratívne 
zaťaženie podnikov a štátnej správy.

Prvá správa sa predloží do 31. decembra 
2013.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie neobsahuje doložku o preskúmaní zahrnujúcu povinnosť Komisie predkladať 
pravidelné komplexné správy o skúsenostiach získaných v priebehu vykonávania nariadenia. 
Táto správa by mala hodnotiť aj možnosti zaviesť nové moduly environmentálnych účtov 
(pozri článok 3a (nový)).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Príloha III – oddiel 5 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia preskúma v správe podľa článku 
11, či je možné nahradiť nepovinné údaje 
povinným oznamovaním údajov. 

Or. de

Odôvodnenie

Len čo sa etablujú štruktúry na zber údajov, nebude existovať žiaden dôvod na to, aby sa z 
povinného oznamovania vyčleňovali nepovinné údaje.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Príloha III – oddiel 5 – tabuľka A – bod 3 – bod 3.10a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.10a nepoužitý materiál z 
extrakcie/dopestovaný/vyťažený***
3.10a.1 nepoužitá dopestovaná 
biomasa***

3.10a.2 nepoužitý materiál z extrakcie 
rúd***

3.10a.3 nepoužitý materiál z extrakcie 
nekovových nerastov***

3.10a.4 nepoužitý materiál z extrakcie 
fosílnych energetických 
materiálov/nosičov***

3.10a.5 nepoužitá vyťažená zemina a 
vybagrovaný materiál*** 

3.10a.5.1 nepoužitá vyťažená zemina 
získaná stavebnou činnosťou*** 

3.10a.5.2 vybagrovaný materiál***
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Or. de

Odôvodnenie

Zohľadňovanie údajov o nepoužitom materiáli z extrakcie zodpovedá metodickým 
usmerneniam Eurostatu (2001) a OECD (2008). Údaje o nepoužitom materiáli z extrakcie už 
členské štáty zbierajú. Nariadením by sa malo urýchliť ich zavedenie a harmonizácia v celej 
EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Príloha III – oddiel 5 – tabuľka B – bod 3 – bod 3.10a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.10a nepoužitý materiál z 
extrakcie/dopestovaný/vyťažený*
3.10a.1 nepoužitá dopestovaná biomasa*

3.10a.2 nepoužitý materiál z extrakcie 
rúd*

3.10a.3 nepoužitý materiál z extrakcie 
nekovových nerastov*

3.10a.4 nepoužitý materiál z extrakcie 
fosílnych energetických 
materiálov/nosičov*

3.10a.5 nepoužitá vyťažená zemina a 
vybagrovaný materiál* 

3.10a.5.1 nepoužitá vyťažená zemina 
získaná stavebnou činnosťou* 

3.10a.5.2 vybagrovaný materiál*

Or. de

Odôvodnenie

Zohľadňovanie údajov o nepoužitom materiáli z extrakcie zodpovedá metodickým 
usmerneniam Eurostatu (2001) a OECD (2008). Údaje o nepoužitom materiáli z extrakcie už 
členské štáty zbierajú. Nariadením by sa malo urýchliť ich zavedenie a harmonizácia v celej 
EÚ.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európska rada vo svojich záveroch z júna 2006 vyzvala Európsku úniu a členské štáty, aby 
rozšírili národné účty o kľúčové aspekty trvalo udržateľného rozvoja. V tomto kontexte treba 
vidieť oznámenie s názvom Viac ako HDP: Meradlo pokroku v meniacom sa svete 
(KOM(2009)0433), ktoré Komisia predložila 28. septembra 2009. V tomto oznámení sú 
predstavené opatrenia, ktoré by sa mali prijať v krátkodobom a strednodobom horizonte s 
cieľom vyvinúť ukazovatele, ktoré by vytvorili spoľahlivejší vedomostný základ pre lepšiu 
verejnú diskusiu a odborné rozhodovanie. 
Predložený návrh Komisie týkajúci sa európskych environmentálnych ekonomických účtov 
predstavuje dôležitý príspevok k tomuto politickému úsiliu.   

Európsku environmentálnu politiku je možné seriózne hodnotiť len vtedy, ak sú k dispozícii 
spoľahlivé údaje. Nutným krokom je preto zavedenie povinnosti členských štátov zbierať 
takéto údaje. Environmentálne údaje, ktoré boli dosiaľ k dispozícii na európskej úrovni, by sa 
mali v strednodobom horizonte rozšíriť o ďalšie informácie s cieľom zlepšiť možnosti 
hodnotenia politiky. Recyklácia a predchádzanie vzniku odpadov, emisie do ovzdušia 
a zmena klímy, trvalo udržateľná spotreba a výroba by sa totiž dali monitorovať oveľa lepšie, 
ak by existovali kvalitné údaje o súvislostiach medzi životným prostredím a hospodárstvom. 
Tieto údaje sa môžu zbierať v rámci environmentálnych účtov, ale vyžaduje si to spoluúčasť 
každého členského štátu a úplnú harmonizáciu na úrovni EÚ. 

Podľa môjho názoru predložený návrh Komisie v zásade zodpovedá týmto požiadavkám. 
Mali by sa však jasnejšie stanoviť jeho ciele a ukázať zrozumiteľné perspektívy ďalšieho 
vývoja environmentálnych ekonomických účtov. 

Rozsah a účel

Environmentálne ekonomické účty by mali prispievať k hodnoteniu politiky tým, že by 
poskytovali najmä údaje o účinkoch hospodárskych aktivít na životné prostredie. Príslušné 
informácie môžu tvoriť dôležitý základ pre rozhodnutia v oblasti politiky životného 
prostredia. 

V návrhu tohto nariadenia by sa mali výraznejšie odzrkadliť jeho zámery a ciele, ako aj prínos 
k stratégii Viac ako HDP.

Rozsah pôsobnosti

V návrhu nariadenia sa stanovuje len zber údajov v oblasti emisií, environmentálnych daní 
podľa ekonomických činností a účtov materiálových tokov v rámci celého hospodárstva. 
Považujem to za prvý krok k zavedeniu komplexných environmentálnych ekonomických 
účtov, pretože podľa informácií príslušného európskeho štatistického úradu a národných 
štatistických úradov sú celoeurópske údaje dostupné len pre tieto oblasti.   
Domnievam sa, že v pracovnom pláne by sa mali určiť ďalšie prioritné moduly, na ktorých sa 
už pracuje a pre ktoré by aj pravdepodobne mohli byť v krátkom čase dostupné 
zodpovedajúce údaje. Použiteľnosť týchto nových modulov v praxi by sa mala preveriť 
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pilotnými štúdiami. Pretože získané údaje by mohli predstavovať významnú pomoc pri 
rozhodovaní o opatreniach v oblasti životného prostredia, podporil som rýchle zavedenie a 
uplatňovanie navrhnutých modulov v celej EÚ.  

Preskúmanie   

Návrh Komisie by mal obsahovať doložku o preskúmaní. Komisia by mala v pravidelných 
intervaloch informovať o skúsenostiach s vykonávaním nariadenia. Dosiaľ nie sú žiadne 
skúsenosti na európskej úrovni s právne záväznými požiadavkami v súvislosti s 
environmentálnymi ekonomickými účtami. Je preto dôležité, aby sa preskúmala kvalita 
údajov a ich porovnateľnosť s cieľom zlepšiť ich a dosiahnuť vysokú kvalitu 
environmentálnych ekonomických účtov. Ďalej by sa mal riadne zvážiť vývoj nových 
modulov a skúsenosti v rámci pilotných štúdií. Správa o preskúmaní by sa mala stať 
podnetom na prispôsobenie tohto nariadenia novému vývoju a skúsenostiam.


