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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih okoljsko-gospodarskih 
računih
(KOM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0132),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena  338(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0092/2010),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju obrazloženih mnenj, ki so jih na predsednika Parlamenta naslovili 
nacionalni parlamenti glede usklajenosti osnutka akta z načelom subsidiarnosti,

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenja 
Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A7-0000/2010),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V šestem okoljskem akcijskem 
programu Skupnosti je bilo potrjeno, da so 
zanesljive informacije o stanju okolja ter 
ključnih težnjah, vplivih in vzrokih za 
okoljske spremembe bistvene za 
oblikovanje učinkovite politike, njeno 
izvajanje in na splošno večjo vlogo 
državljanov.

(2) V šestem okoljskem akcijskem 
programu Skupnosti je bilo potrjeno, da so 
zanesljive informacije o stanju okolja ter 
ključnih težnjah, vplivih in vzrokih za 
okoljske spremembe bistvene za 
oblikovanje učinkovite politike, njeno 
izvajanje in na splošno večjo vlogo 
državljanov. Treba bi bilo razviti orodja, s 
katerimi bi javnosti bolje predstavili vplive 
gospodarske dejavnosti na okolje.
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Potreba po dopolnitvi že obstoječih 
kazalnikov s podatki, ki vključujejo 
okoljske in družbene vidike, za 
omogočanje bolj skladnega in celovitejšega 
oblikovanja politik je bila priznana v 
Sporočilu Komisije COM(2009) 433 iz 
avgusta 2009 z naslovom „BDP in več“. 
Okoljski računi so v ta namen sredstvo za 
spremljanje pritiskov gospodarstva na 
okolje in preučevanje, kako bi jih bilo 
mogoče zmanjšati. V skladu z načeli 
trajnostnega razvoja in prizadevanji za 
dosego nizkoogljičnega gospodarstva iz 
lizbonske strategije in različnih 
pomembnih pobud je razvoj podatkovnega 
okvira, ki poleg gospodarskih dosledno 
vključuje tudi okoljska vprašanja, še 
pomembnejši.

(4) Potreba po dopolnitvi že obstoječih 
kazalnikov s podatki, ki vključujejo 
okoljske in družbene vidike, za 
omogočanje bolj skladnega in celovitejšega 
oblikovanja politik je bila priznana v 
Sporočilu Komisije COM(2009) 433 iz 
avgusta 2009 z naslovom „BDP in več“.
Okoljski računi kažejo medsebojne vplive 
gospodarstva, gospodinjstev in okolja.
Prav tako vsebujejo več informacij kot 
sami nacionalni računi. Zagotavljajo 
pomembno bazo podatkov za okoljske 
odločitve in bi jih Komisija morala 
upoštevati pri pripravi presoje vpliva. V 
skladu z načeli trajnostnega razvoja in 
prizadevanji za dosego nizkoogljičnega 
gospodarstva iz strategije Evropa 2020 in 
različnih pomembnih pobud je razvoj 
podatkovnega okvira, ki poleg 
gospodarskih dosledno vključuje tudi 
okoljska vprašanja, še pomembnejši.

Or. de

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Satelitski računi omogočajo prožno 
razširitev analitične zmogljivosti 
nacionalnega računovodstva za izbrana 
področja, ki v družbi zbujajo zaskrbljenost, 
kot so pritiski na okolje, ki so posledica 

(7) Satelitski računi omogočajo prožno 
razširitev analitične zmogljivosti 
nacionalnega računovodstva za izbrana 
področja, ki v družbi zbujajo zaskrbljenost, 
kot so pritiski na okolje, ki so posledica 
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človekove dejavnosti, ne da bi osrednji 
sistem čezmerno obremenili ali povzročili 
motnje v njem.

človekove dejavnosti, ne da bi osrednji 
sistem čezmerno obremenili ali povzročili 
motnje v njem. Države članice bi morale 
državljanom omogočiti reden dostop do 
podatkov, zbranih iz okoljsko-
gospodarskih računov, in jih predstaviti v 
razumljivi obliki, na primer, da se jih 
objavi skupaj s podatki BDP.

Or. de

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Ker se oblikujejo različni sklopi 
okoljsko-gospodarskih računov, ki so na 
različnih stopnjah razvitosti, je treba 
sprejeti modularno strukturo, ki omogoča 
ustrezno prožnost.

(13) Ker se oblikujejo različni sklopi 
okoljsko-gospodarskih računov, ki so v 
posameznih državah članicah na različnih 
stopnjah razvitosti, je treba sprejeti 
modularno strukturo, ki omogoča ustrezno 
prožnost in hitro uvajanje dodatnih 
modulov.

Or. de

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Komisija mora imeti pravico, da 
državam članicam odobri odstopanje, kadar
so potrebne večje prilagoditve njihovih 
nacionalnih statističnih sistemov.

(15) Komisija mora imeti pravico, da 
državam članicam odobri časovno 
omejeno odstopanje, kadar so potrebne 
večje prilagoditve njihovih nacionalnih 
statističnih sistemov.

Or. de
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S to uredbo se vzpostavlja skupni pravni 
okvir za zbiranje, pripravljanje, pošiljanje 
in ocenjevanje evropskih okoljsko-
gospodarskih računov za oblikovanje 
okoljsko-gospodarskih računov kot 
satelitskih računov za ESR 95 z 
zagotavljanjem metodologije, skupnih 
standardov, opredelitev pojmov, 
razvrstitev in računovodskih pravil, ki jih 
je treba uporabljati pri pripravi okoljsko-
gospodarskih računov.

S to uredbo se vzpostavlja skupni 
zavezujoč pravni okvir za zbiranje, 
pripravljanje, pošiljanje in ocenjevanje 
evropskih okoljsko-gospodarskih računov 
za oblikovanje okoljsko-gospodarskih 
računov kot satelitskih računov v skladu z 
Uredbo Sveta (ES) št. 2223/96 z dne 23. 
junija 1996 o Evropskem sistemu 
nacionalnih in regionalnih računov v 
Skupnosti (v nadaljnjem besedilu: 
ESR 95), da se ustvari sredstvo za 
spremljanje pritiskov gospodarstva na 
okolje in preuči, kako bi jih bilo mogoče 
zmanjšati.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo cilja uredbe (glej tudi uvodno izjavo 4).

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija sprejme delegirane akte v 
skladu s členom 9 za prilagajanje modulov 
okoljskemu, gospodarskemu in 
tehničnemu razvoju ter zagotavljanje 
metodoloških smernic.

3. Komisija sprejme delegirane akte v 
skladu s členom 9 za prilagajanje modulov 
okoljskemu, gospodarskemu in drugemu
razvoju.

Or. en

Obrazložitev

Prenos pooblastila mora biti omejen na prilagoditev modulov, ne pa zajemati uvedbe novih, 
saj bi bil za to v skladu z rednim zakonodajnim postopkom potreben nov zakonodajni predlog. 
Navedba metodoloških smernic v predlogu Komisije je nejasna in jo je treba črtati. Tako 
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navedbo je primerneje vključiti v člen 5.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija v sodelovanju z državami 
članicami kot prednostne razvije 
naslednje module in jih vključi v področje 
uporabe te uredbe: 
– odhodki in prihodki za dejavnosti 
varstva okolja/računi za varstvo okolja in 
okoljske izdatke, panoga okoljskih dobrin 
in storitev;
– računi za energijo;
– nakazila v zvezi z varstvom okolja 
(subvencije) ter računi v zvezi z uporabo 
virov in odhodki za njihovo upravljanje;
– računi za vodo in odpadke;
– računi za gozdove.

Or. en

Obrazložitev

Ti moduli se po podatkih Eurostata že razvijajo. Da bi zagotovili varnost načrtovanja za 
države članice in nacionalne statistične urade, je treba navesti, kateri dodatni podatki se bodo 
zahtevali v prihodnosti. 

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija pripravi program za pilotne 
študije, ki jih države članice prostovoljno 
izvajajo za razvoj kakovosti poročanja in 
podatkov, vzpostavitev dolgoročne serije in 
razvoj metodologije.

1. Komisija pripravi program za pilotne 
študije, ki jih države članice prostovoljno 
izvajajo za razvoj kakovosti poročanja in 
podatkov, vzpostavitev dolgoročne serije in 
razvoj metodologije. Program vsebuje 
uvedbo novih modulov za okoljske račune 
iz člena 3a.
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2. Komisija oceni in objavi rezultate 
pilotnih študij ob upoštevanju koristi zaradi 
razpoložljivosti podatkov glede na stroške 
zbiranja podatkov in obremenitev 
poročanja. Komisija na podlagi ugotovitev 
pilotnih študij sprejme potrebne delegirane 
akte v skladu s členom 9.

2. Komisija oceni in objavi rezultate teh
pilotnih študij ob upoštevanju koristi zaradi 
razpoložljivosti podatkov glede na stroške 
zbiranja podatkov in obremenitev 
poročanja. Komisija na tej podlagi sprejme 
potrebne delegirane akte v skladu s členom 
9.

Or. de

Obrazložitev

Pilotne študije bi bilo treba uporabiti tudi za uvedbo novih modulov za okoljske račune, da bi 
se čim prej pridobile izkušnje za uporabo teh orodij in se morebiti razširilo področje uporabe 
uredbe.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zbirajo podatke, potrebne 
za opazovanje značilnosti modulov iz 
člena 3(2).

1.  V skladu s prilogami k tej uredbi 
države članice zbirajo podatke, potrebne za 
opazovanje značilnosti modulov iz 
člena 3(2).

2. Države članice zbirajo potrebne podatke 
z uporabo kombinacije spodaj naštetih 
različnih virov, pri čemer uporabijo načelo 
upravne poenostavitve:

2. Države članice zbirajo potrebne podatke 
z uporabo kombinacije spodaj naštetih 
različnih virov, pri čemer uporabijo načelo 
upravne poenostavitve:

(a) raziskav; (a) raziskav;

(b) postopkov statističnega ocenjevanja, pri 
katerih nekatere značilnosti niso bile 
opazovane pri vseh enotah;

(b) postopkov statističnega ocenjevanja, pri 
katerih nekatere značilnosti niso bile 
opazovane pri vseh enotah;

(c) upravnih virov. (c) upravnih virov.

3. Države članice obvestijo Komisijo in 
zagotovijo podrobne podatke o 
uporabljenih metodah in kakovosti 
podatkov iz virov, naštetih v odstavku 2.

3. Države članice obvestijo Komisijo in 
zagotovijo podrobne podatke o 
uporabljenih metodah in virih.

3a. Komisija lahko s pomočjo delegiranih 
aktov v skladu s členom 9 in pod pogoji iz 
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členov 10 in 11 sprejme delegirane akte, 
da bi zagotovila metodološke smernice in 
poenostavila uporabo tega člena.

Or. en

Obrazložitev

Zahteve za zbiranje je treba pojasniti v odstavkih 1 in 2.

Črtanje navedbe kakovosti v odstavku 3 je posledica dejstva, da je vprašanje kakovosti 
določeno v členu 7.

Komisija bi morala zagotoviti metodološke smernice za uporabo tega člena, da bi 
poenostavila zbiranje kakovostnih in primerljivih podatkov.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov iz člena 3(3) 
in člena 4(2) za nedoločen čas.

1. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov iz člena 3(3) 
in člena 5(3a) za obdobje petih let po 
začetku veljavnosti te uredbe. Komisija 
izdela poročilo glede na prenesena 
pooblastila najkasneje 6 mesecev pred 
iztekom petletnega obdobja. Prenos 
pooblastil se samodejno podaljša za enako 
dolga obdobja, razen če ga Evropski 
parlament ali Svet ne prekličeta v skladu s 
členom 10.

Or. en

Obrazložitev

Glede na določbe odstavka (1) in (2) člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije je 
bistveno, da se jasno določi, da traja prenos pooblastil pet let in da se to obdobje samodejno 
podaljša za zaporedna petletna obdobja, razen če ga Evropski parlament ali Svet ne 
prekličeta.

Namen posebnega poročila o prenosu pooblastil se razlikuje od ocenjevalnega poročila iz 
člena 11a. Rok za dostavo (5 let) pa je enak za obe, da bi tako olajšali poročevalsko nalogo 
Komisije.  
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 10 –  odstavka 1 in 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. 1. Evropski parlament ali Svet lahko 
prekliče prenos pooblastila iz člena 3(3) 
in člena 4(2).

1. 1. Evropski parlament ali Svet lahko 
kadarkoli prekliče prenos pooblastila iz 
člena 3(3) in člena 5(3a).

2. Institucija, ki je začela notranji postopek 
o morebitnem preklicu prenosa pooblastila, 
o tem obvesti drugega zakonodajalca in 
Komisijo najpozneje mesec pred 
sprejetjem končne odločitve, pri čemer 
navede prenesena pooblastila, ki bi lahko 
bila preklicana, ter razloge za tak preklic.

2. Institucija, ki je začela notranji postopek 
o morebitnem preklicu prenosa pooblastila, 
si prizadeva o tem obvestiti drugo 
institucijo in Komisijo v razumnem roku 
pred sprejetjem končne odločitve, pri 
čemer navede prenesena pooblastila, ki bi 
lahko bila preklicana, ter razloge za tak 
preklic.

Or. en

Obrazložitev

Spremembe in prilagoditve se uvajajo, da bi te določbe uskladili s standardnim jezikom, ki sta 
ga sprejela Evropski parlament in Svet o tako imenovanem aktu o hišnih živalih.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavka 1 in 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropski parlament ali Svet lahko 
ugovarja zoper delegirani akt v dveh 
mesecih od dne uradnega obvestila. Na 
pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se 
ta rok lahko podaljša za en mesec.

1. Evropski parlament ali Svet lahko 
ugovarja zoper delegirani akt v dveh 
mesecih od dne uradnega obvestila. Na 
pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se 
ta rok lahko podaljša za dva meseca.

2. Če do izteka tega roka zoper delegirani 
akt ne ugovarja ne Evropski parlament ne 
Svet ali če sta pred tem dnem Evropski 
parlament in Svet obvestila Komisijo o 
odločitvi, da zoper delegirani akt ne bosta 
ugovarjala, začne delegirani akt veljati z 
dnem, ki je v njem določen.

2. Če do izteka tega roka zoper delegirani 
akt ne ugovarja ne Evropski parlament ne 
Svet, se ta objavi v Uradnem listu 
Evropske unije in začne veljati z dnem, ki 
je v njem naveden.
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Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem 
listu Evropske unije in začne veljati pred 
iztekom navedenega obdobja, če sta tako 
Evropski parlament  kot Svet obvestila 
Komisijo o svoji nameri, da ne bosta 
ugovarjala.

Or. en

Obrazložitev

Spremembe se uvajajo, da bi te določbe uskladili s standardnim jezikom, ki sta ga sprejela 
Evropski parlament in Svet o tako imenovanem aktu o hišnih živalih.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11a
Poročanje in pregled

Komisija predloži poročilo o izvajanju 
uredbe Evropskemu parlamentu in Svetu 
vsake tri leta. To poročilo vsebuje zlasti 
oceno kakovosti posredovanih podatkov  v 
skladu s členom 6, metode zbiranja 
podatkov, upravno breme in koristnost teh 
statističnih podatkov, zlasti glede na cilje 
iz člena 1. Vsebuje tudi oceno možnosti za 
uvedbo novih modulov za okoljski račun, 
kot je navedeno v členu 3a.

Poročilu se po potrebi priložijo predlogi: 
- za uvedbo novih modulov za 
okoljski račun;
- za nadaljnje izboljšanje kakovosti 
podatkov in metod njihovega zbiranja, s 
tem pa izboljšanje pokritosti in 
primerljivosti podatkov ter zmanjšanje 
upravnega bremena za podjetja in upravo.

Prvo poročilo se predloži 31. decembra 
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2013.

Or. en

Obrazložitev

V predlogu Komisije manjka klavzula o pregledu, ki bi vsebovala obveznost za Komisijo, da 
redno predloži splošno poročilo o izkušnjah, pridobljenih z izvajanjem uredbe. Poročilo 
vsebuje tudi oceno možnosti za uvedbo novih modulov za okoljski račun (glej člen 3a (novo)).

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Priloga III – oddelek 5 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija v okviru poročila iz člena 11a 
preveri, ali je mogoče neobvezne 
informacije zamenjati z obveznim 
poročanjem.

Or. de

Obrazložitev

Ko se vzpostavijo strukture za zbiranje podatkov, ni več razloga za izključitev neobveznih 
informacij iz obveznih poročil.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Priloga III – oddelek 5 – preglednica A – točka 3 – podtočka 3.10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.10a Neuporabljeni produkti 
pridobivanja/pridelki in izkop
3.10a.1 Neuporabljeni pridelki 
biomase***

3.10a.2 Neuporabljeni produkti 
pridobivanja kovinskih rud***

3.10a.3 Neuporabljeni produkti 
pridobivanja nekovinskih mineralov***
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3.10a.4 Neuporabljeni produkti 
pridobivanja fosilnih energetskih 
surovin/virov***

3.10a.5 Neuporabljen izkopani zemeljski 
material in izkopani material***

3.10a.5.1 Neuporabljen zemeljski 
material, izkopan ob izvajanju gradbenih 
dejavnosti***

3.10a.5.2 Izkopani material***

Or. de

Obrazložitev

Vključitev neuporabljenih produktov pridobivanja je v skladu s postopkovnimi smernicami 
Eurostata (2001) in OECD (2008). Nekatere države članice že zbirajo podatke o 
neuporabljenih produktih pridobivanja. Z uredbo bi bilo treba pospešiti uvedbo in uskladitev 
te prakse na ravni EU.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Priloga III – oddelek 5 – preglednica B – točka 3 – podtočka 3.10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.10a Neuporabljeni produkti 
pridobivanja/pridelki in izkop*
3.10a.1 Neuporabljeni pridelki biomase*

3.10a.2 Neuporabljeni produkti 
pridobivanja kovinskih rud*

3.10a.3 Neuporabljeni produkti 
pridobivanja pri nekovinskih mineralih*

3.10a.4 Neuporabljeni produkti 
pridobivanja fosilnih energetskih 
surovin/virov*

3.10a.5 Neuporabljen izkopani zemeljski 
material in izkopani material*

3.10a.5.1 Neuporabljen zemeljski 
material, izkopan ob izvajanju gradbenih 
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dejavnosti*

3.10a.5.2 Izkopani material*

Or. de

Obrazložitev

Vključitev neuporabljenih produktov pridobivanja je v skladu s postopkovnimi smernicami 
Eurostata (2001) in OECD (2008). Nekatere države članice že zbirajo podatke o 
neuporabljenih produktih pridobivanja. Z uredbo bi bilo treba pospešiti uvedbo in uskladitev 
te prakse na ravni EU.
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OBRAZLOŽITEV

Evropski svet je junija 2006 v sklepih pozval Evropsko unijo in njene članice k razširitvi 
nacionalnih računov na ključne vidike trajnostnega razvoja. V tej luči je treba obravnavati 
sporočilo Komisije z dne 28. septembra 2009 z naslovom BDP in več: Merjenje napredka v 
svetu, ki se spreminja (KOM/2009/0433). V tem sporočilu so predstavljeni ukrepi, ki jih je 
treba sprejeti na kratek in dolgi rok, za razvoj celovitih kazalnikov, ki bodo zagotavljali 
zanesljivejšo bazo znanja, da bi izboljšali kakovost javne razprave in sprejemanja odločitev.
Ta predlog Komisije o evropskih okoljsko-gospodarskih računih pomembno prispeva k temu 
političnemu pristopu.

Evropsko okoljsko politiko je mogoče dobro oceniti le, če so na voljo zanesljivi podatki. Zato 
je treba države članice zavezati k zbiranju teh podatkov. Doslej razpoložljive podatke o okolju 
na evropski ravni je treba srednjeročno dopolniti z dodatnimi informacijami, da bi se
omogočila boljša ocena politike. Recikliranje in preprečevanje nastajanja odpadkov, emisije v 
zrak in podnebne spremembe, trajnostno porabo in proizvodnjo bi bilo mogoče bolje 
spremljati, če bi bili na voljo visokokakovostni podatki, ki povezujejo okolje in gospodarstvo.
Te podatke je mogoče zbirati na podlagi okvira okoljskih računov, vendar sta potrebna 
sodelovanje vseh držav članic in popolna uskladitev na ravni EU.

Po mnenju poročevalca predlog Komisije v glavnem ustreza tem zahtevam. Kljub temu pa bi 
bilo treba zastaviti jasnejše cilje in začrtati jasne perspektive za nadaljnji razvoj v zvezi z 
okoljsko-gospodarskimi računi.

Cilj in namen

Okoljsko-gospodarski računi bi morali prispevati k oceni politike, zlasti ker bodo omogočali 
razpoložljivost podatkov o vplivu gospodarskih dejavnosti na okolje. Nekatere informacije so 
lahko pomembna podlaga za okoljske politične odločitve.

V tem predlogu uredbe bi bilo treba bolj poudariti njegov namen in cilje ter njegov prispevek 
k strategiji „BDP in več“.

Področje uporabe

Predlog uredbe obravnava samo zbiranje in urejanje podatkov v zvezi z emisijami v zrak, 
okoljskimi davki za različne gospodarske dejavnosti in računi snovnih tokov v celotnem 
gospodarstvu. Po oceni poročevalca je to prvi korak k vzpostavitvi širšega okoljsko-
gospodarskega obračunavanja, saj so po informacijah pristojnih evropskih in nacionalnih 
statističnih uradov trenutno samo za to področje na razpolago ustrezni podatki.
Poročevalec meni, da bi bilo treba v delovnem načrtu določiti dodatne module, ki se že 
pripravljajo in bodo predvidoma v kratkem na voljo ustrezni podatki. S pilotno študijo bi bilo 
treba preučiti praktično uporabo teh novih modulov. Poročevalec podpira hitro uvedbo in 
izvajanje predlaganih modulov na ravni EU, saj lahko zbrani podatki pripomorejo k odločanju 
o ukrepih okoljske politike.  
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Preverjanje   

Predlogu Komisije bi moral vsebovati klavzulo o preverjanju. Komisija bi morala redno 
poročati o izkušnjah, pridobljenih pri izvajanju uredbe. Na evropski ravni doslej še niso bile 
pridobljene izkušnje s pravno zavezujočimi zahtevami v zvezi z okoljsko-gospodarskimi 
računi. Zato je za izboljšanje in zagotavljanje visoke kakovosti okoljsko-gospodarskih 
računov pomembno preverjati kakovost in primerljivost podatkov. Poleg tega bi bilo treba 
ustrezno upoštevati razvoj novih modulov in izkušnje, pridobljene v okviru pilotnih študij.
Poročilo o preverjanju bi bilo treba obravnavati kot priložnost za prilagoditev uredbe 
nadaljnjemu razvoju in novim izkušnjam.


