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Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning  

Betragtning -1 (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (-1) Med denne forordning opnår 

Kommissionen (Eurostat) ansvar og 

kontrolfunktioner inden for vigtige nye 

områder. Der bør stilles tilstrækkelige 

personalemæssige og økonomiske 

ressourcer til rådighed, således at dette 

organ også kan opfylde disse. De 

økonomiske ressourcer, som 

Kommissionen (Eurostat) har brug for, 

bør i den forbindelse stilles til rådighed 

via omfordeling af midler i Den 

Europæiske Unions budget. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning -1 a (ny)  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (-1a) De økonomiske ressourcer, der 
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stilles til rådighed, skal af Kommissionen 

(Eurostat) anvendes på en økonomisk 

forsvarlig, gennemsigtig og 

ubureaukratisk måde. Resultaterne af de 

miljøøkonomiske regnskaber bør gøres 

umiddelbart tilgængelige for 

offentligheden i en let forståelig form. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 1  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Artikel 3 i traktaten om Den 

Europæiske Union foreskriver, at Unionen 

"arbejder for en bæredygtig udvikling i 

Europa baseret på en afbalanceret 

økonomisk vækst og prisstabilitet, en 

social markedsøkonomi med høj 

konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld 

beskæftigelse og sociale fremskridt, og et 

højt niveau for beskyttelse og forbedring af 

miljøkvaliteten." 

(1) Artikel 3 i traktaten om Den 

Europæiske Union foreskriver, at Unionen 

"arbejder for en bæredygtig udvikling i 

Europa baseret på en afbalanceret 

økonomisk vækst og prisstabilitet, en 

social markedsøkonomi med høj 

konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld 

beskæftigelse og sociale fremskridt, og et 

højt niveau for beskyttelse og forbedring af 

miljøkvaliteten" idet der tages hensyn til, 

at disse mål måske bedst kan nås via åbne 

markeder. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) I Fællesskabets sjette 

miljøhandlingsprogram bekræftes det, at 

pålidelige oplysninger om miljøets tilstand 

og om de udviklingstendenser, den 

belastning og de faktorer, som påvirker 

miljøet, er af stor betydning for 

udformningen af en effektiv politik, dens 

gennemførelse og borgernes 

ansvarliggørelse generelt. 

(2) I Fællesskabets sjette 

miljøhandlingsprogram bekræftes det, at 

pålidelige oplysninger om miljøets tilstand 

og om de udviklingstendenser, den 

belastning og de faktorer, som påvirker 

miljøet, er af stor betydning for 

udformningen af en effektiv politik, dens 

gennemførelse og borgernes 

ansvarliggørelse generelt. Der bør udvikles 

instrumenter med henblik på at øge 

befolkningens bevidsthed om 

miljøpåvirkningerne fra økonomisk 
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aktivitet. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 a (ny)  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2a) En videnskabeligt forsvarlig tilgang 

til ressourceknapheden og økosystemet vil 

i fremtiden være en afgørende faktor for 

en bæredygtig økonomisk udvikling i Den 

Europæiske Union. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 a (ny)  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (3a) Behovet for integrerede 

miljømæssige og økonomiske regnskaber 

opstår på grund af de afgørende 

funktioner, som miljøet har for skabelsen 

af økonomiske resultater og menneskelig 

velfærd. Disse funktioner omfatter 

tilvejebringelse af naturressourcer til 

produktions- og forbrugsaktiviteter, 

miljømediers absorbering af affald samt 

miljøtjenester, der bidrager til livets 

opretholdelse, og andre serviceydelser, der 

kommer mennesket til gavn. 

Konventionelle nationalregnskaber har 

kun delvist taget højde for disse 

funktioner, idet der fokuseres på 

markedstransaktioner og indikatorer, som 

afspejler vigtige velfærdsskabende 

faktorer, men velfærden i sig selv er ikke 

blevet målt. 
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Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) I sin meddelelse KOM(2009) 433 af 

august 2009 om BNP og mere anerkender 

Kommissionen behovet for at supplere 

allerede eksisterende indikatorer med data, 

som inddrager miljømæssige og sociale 

aspekter for at sikre en mere 

sammenhængende og omfattende 

politikudformning. Miljøregnskaber kan i 

denne forbindelse anvendes til 

overvågning af økonomiens belastning af 

miljøet og til undersøgelse af, hvordan 

denne belastning kan mindskes. I 

overensstemmelse med principperne om 

bæredygtig udvikling og initiativerne til 

sikring af en lavemissionsøkonomi, der 

indgår i Lissabonstrategien og forskellige 

omfattende initiativer, er det af allerstørste 

betydning, at der udvikles datasystemer, 

som på en konsistent måde kombinerer 

miljømæssige og økonomiske aspekter. 

(4) I sin meddelelse KOM(2009) 433 af 

august 2009 om BNP og mere anerkender 

Kommissionen behovet for at supplere 

allerede eksisterende indikatorer med data, 

som inddrager miljømæssige og sociale 

aspekter for at sikre en mere 

sammenhængende og omfattende 

politikudformning. Miljøregnskaber 

beskriver vekselvirkningerne mellem 

økonomien, de private husholdninger og 

miljøet. Miljøregnskaber har en højere 

informationsgrad end rent 

nationaløkonomiske regnskaber. De 

udgør et vigtigt datagrundlag for 

miljøpolitiske beslutninger og bør tages i 

betragtning i forbindelse med 

Kommissionens udarbejdelse af 

konsekvensanalyser. I overensstemmelse 

med principperne om bæredygtig udvikling 

og initiativerne til sikring af en 

ressourceeffektiv og lavt forurenende 

økonomi, der indgår i Europa 2020-

strategien og forskellige omfattende 

initiativer, er det af allerstørste betydning, 

at der udvikles datasystemer, som på en 

konsistent måde kombinerer miljømæssige 

og økonomiske aspekter. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 a (ny)  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6a) Det er af stor betydning, at de 

europæiske miljøøkonomiske regnskaber, 

lige så snart systemet er fuldt operationelt, 

anvendes aktivt og nøjagtigt i enhver 

relevant politikudformning på EU-plan 

som et vigtigt grundlag for 

konsekvensanalyser, handlingsplaner, 
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lovgivningsforslag og andre vigtige 

elementer i den politiske proces. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Ved hjælp af satellitregnskaber kan 

nationalregnskabernes analysemuligheder 

på en fleksibel måde udvides til udvalgte 

områder af samfundsmæssig betydning, 

f.eks. belastningen af miljøet som følge af 

menneskets aktiviteter, uden at det 

overbelaster eller bringer forstyrrelser i det 

centrale system. 

(7) Ved hjælp af satellitregnskaber kan 

nationalregnskabernes analysemuligheder 

på en fleksibel måde udvides til udvalgte 

områder af samfundsmæssig betydning, 

f.eks. belastningen af miljøet som følge af 

menneskets aktiviteter, uden at det 

overbelaster eller bringer forstyrrelser i det 

centrale system. Medlemsstaterne bør 

regelmæssigt gøre de indsamlede data fra 

miljøregnskaberne tilgængelige for 

borgerne i en forståelig form, f.eks. 

gennem offentliggørelse sammen med 

BNP. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Da de forskellige kontosæt i de 

miljøøkonomiske regnskaber er i 

udviklingsfasen og befinder sig på 

forskellige udviklingstrin, bør der indføres 

en modulstruktur, som er tilpas smidig. 

(13) Da de forskellige kontosæt i de 

miljøøkonomiske regnskaber er i 

udviklingsfasen og befinder sig på 

forskellige udviklingstrin i de forskellige 

medlemsstater, bør der indføres en 

modulstruktur, som er tilpas smidig og 

muliggør hurtig inkludering af yderligere 

moduler. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 a (ny)  
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (14a) Indførelsen af yderligere 

indberetningskrav bør bero på en 

konsekvensanalyse. De nationale 

kompetencer vil ikke blive berørt. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Kommissionen bør kunne indrømme 

medlemsstaterne undtagelsesordninger, 

hvis det er nødvendigt at foretage større 

tilpasninger i de nationale statistiske 

systemer. 

(15) Kommissionen bør kunne indrømme 

medlemsstaterne tidsbegrænsede 

undtagelsesordninger, hvis det er 

nødvendigt at foretage større tilpasninger i 

de nationale statistiske systemer. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 a (ny)  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (15α) Kommissionen bør gennem sin 

europæiske naboskabspolitik tilskynde de 

nationale statistiske kontorer i 

tredjelande, som deler miljømæssige 

ressourcer (først og fremmest vand) med 

medlemsstaterne, til at fremlægge 

tilsvarende miljøøkonomiske regnskaber 

vedrørende grundlæggende aspekter af 

bæredygtig udvikling og bør bidrage til 

indførelsen af tilsvarende 

regnskabsmetoder. 

Begrundelse 

Samarbejde med de tilsvarende nationale statistiske kontorer i nabolandene er nødvendigt for 

at gennemføre en nøje undersøgelse af de miljøøkonomiske regnskaber, herunder EU's egne. 

 

Ændringsforslag  14 
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Forslag til forordning 

Betragtning 17  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) De nødvendige foranstaltninger til 

gennemførelse af denne forordning bør 

vedtages i overensstemmelse med Rådets 

afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 

om fastsættelse af de nærmere vilkår for 

udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 

der tillægges Kommissionen. 

udgår 

Begrundelse 

I henhold til Lissabontraktaten tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede 

retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF og ikke længere i henhold til 

komitologisystemet. Under ordningen for delegerede retsakter er der ingen retlig ramme for 

inddragelse af udvalget. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Betragtning 19  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) Udvalget for det Europæiske 

Statistiske System er blevet hørt - 

udgår 

Begrundelse 

I henhold til Lissabontraktaten tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede 

retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF og ikke længere i henhold til 

komitologisystemet. Under ordningen for delegerede retsakter er der ingen retlig ramme for 

inddragelse af udvalget. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Artikel 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Denne forordning fastlægger en fælles 

ramme for indsamling, udarbejdelse, 

indberetning og evaluering af data til 

europæiske miljøøkonomiske regnskaber 

Denne forordning fastlægger en fælles 

ramme for indsamling, udarbejdelse, 

indberetning og evaluering af data til 

europæiske miljøøkonomiske regnskaber 
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med henblik på udarbejdelse af 

miljøøkonomisk regnskaber som 

satellitregnskaber til ENS 95. Den 

indeholder således metodologi, fælles 

standarder, definitioner, klassifikationer 

og regnskabsregler, som skal benyttes til 

opstilling af miljøøkonomiske regnskaber. 

med henblik på udarbejdelse af 

miljøøkonomisk regnskaber som 

satellitregnskaber i henhold til Rådets 

forordning (EF) nr. 2223/96 af 25. juni 

1996 om det europæiske national- og 

regionalregnskabssystem i Det 

Europæiske Fællesskab (herefter "ENS 

95") for at tilbyde et redskab til at 

overvåge den belastning, som økonomien 

lægger på miljøet, og til at undersøge, 

hvordan den kan afbødes. 

Begrundelse 

Præcisering af forordningens målsætning (jf. betragtning 4). 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning  

Artikel 1 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Denne forordning sætter Kommissionen 

(Eurostat) i stand til på grundlag af 

sammenlignelige nationale data at 

forelægge pålidelige prognoser om den 

miljømæssige og økonomiske situation i 

de enkelte medlemsstater såvel som i 

Unionen som helhed.  

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Kommissionen vedtager delegerede 

retsakter i overensstemmelse med artikel 9 

med henblik på at tilpasse modulerne til 

den miljømæssige, økonomiske og 

tekniske udvikling og yde metodologisk 

vejledning. 

3. Kommissionen vedtager delegerede 

retsakter i overensstemmelse med artikel 9 

med henblik på at tilpasse modulerne til 

den miljømæssige, økonomiske og anden 

udvikling. 

Begrundelse 

Delegationen af beføjelser bør begrænses til tilpasning af moduler og ikke indbefatte indførelse 
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af nye moduler, da dette ville kræve et nyt lovgivningsmæssigt forslag i overensstemmelse med 

den almindelige lovgivningsprocedure. Henvisningen til metodologisk vejledning i 

Kommissionens forslag er uklar og bør fjernes. Det er mere hensigtsmæssigt at indsætte en 

sådan henvisning i artikel 5. 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Artikel 3 a (ny)  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 3a 

 Udvikling af nye miljøregnskabsmoduler 

 I samarbejde med medlemsstaterne 

udvikler Kommissionen først og fremmest 

følgende moduler, der skal indgå i denne 

forordnings anvendelsesområde ved 

udgangen af 2014: 

 - miljøbeskyttelsesudgifter og -indtægter 

(EPER)/regnskaber for 

miljøbeskyttelsesudgifter (EPEA), 

sektoren for miljøvenlige varer og 

tjenesteydelser (EGSS) 

 - energiregnskaber 

 - miljørelaterede overførsler (subsidier) 

samt regnskaber for ressourceforbrug og 

udgifter til løbende forvaltning (RUMEA) 

 - vandregnskaber (kvantitative og 

kvalitative) og affaldsregnskaber 

 - skovregnskaber samt 

 - regnskaber for økosystemfunktioner. 

Begrundelse 

Ændringsforslaget bygger på ordførerens ændringsforslag 8, idet der tilføjes en tidsfrist for de 

nye moduler samt et nyt modul vedrørende økosystemfunktioner. 
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Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Artikel 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen udarbejder et program 

for pilotundersøgelser, som 

medlemsstaterne gennemfører på frivillig 

basis for at forbedre indberetningen og 

datakvaliteten, udarbejde lange tidsserier 

og udvikle metodologi. 

1. Kommissionen udarbejder et program 

for pilotundersøgelser, som 

medlemsstaterne gennemfører på frivillig 

basis for at forbedre indberetningen og 

datakvaliteten, udarbejde lange tidsserier 

og udvikle metodologi. Programmet 

omfatter indførelse af de i artikel 3a 

omtalte nye miljøregnskabsmoduler. 

Kommissionen sikrer i forbindelse med 

udarbejdelsen af programmet, at 

respondenterne ikke pålægges yderligere 

administrative eller økonomiske byrder. 

2. Resultaterne af pilotundersøgelserne 

evalueres og offentliggøres af 

Kommissionen, der sammenholder 

fordelene ved at råde over disse data med 

omkostningerne ved indsamlingen og 

respondenternes byrde. På grundlag af 

konklusionerne af pilotundersøgelserne 

vedtager Kommissionen de nødvendige 

delegerede retsakter i overensstemmelse 

med artikel 9. 

2. Resultaterne af disse pilotundersøgelser 

evalueres og offentliggøres af 

Kommissionen, der sammenholder 

fordelene ved at råde over disse data med 

omkostningerne ved indsamlingen og 

respondenternes byrde. I forbindelse med 

gennemførelsen af evalueringen sikrer 

Kommissionen, at respondenterne ikke 

pålægges yderligere administrative eller 

økonomiske byrder. På grundlag af 

konklusionerne af pilotundersøgelserne 

vedtager Kommissionen de nødvendige 

delegerede retsakter i overensstemmelse 

med artikel 9. 

Begrundelse 

Pilotundersøgelserne bør også anvendes til indførelse af nye miljøregnskabsmoduler, således at 

der tidligt samles erfaringer i omgangen med disse instrumenter med henblik på den eventuelle 

udvidelse af forordningens anvendelsesområde. 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Artikel 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne indsamler de 

nødvendige data til observation af 

1. I overensstemmelse med bilagene til 

denne forordning indsamler 
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modulernes variabler, jf. artikel 3, stk. 2. medlemsstaterne de nødvendige data til 

observation af modulernes variabler, jf. 

artikel 3, stk. 2, på nationalt og regionalt 

plan, alt efter hvad der er relevant. 

2. I henhold til princippet om administrativ 

forenkling tilvejebringer medlemsstaterne 

de nødvendige data ved at kombinere 

følgende kilder: 

2. I henhold til princippet om administrativ 

forenkling tilvejebringer medlemsstaterne 

de nødvendige data ved at kombinere 

følgende kilder: 

a) undersøgelser a) undersøgelser 

b) statistiske skøn, når visse af variablerne 

ikke er blevet observeret for alle enheder 

b) statistiske skøn, når visse af variablerne 

ikke er blevet observeret for alle enheder 

c) administrative kilder. c) administrative kilder. 

3. Medlemsstaterne holder Kommissionen 

underrettet og leverer detaljerede 

oplysninger om de anvendte metoder og 

kvaliteten af dataene fra de kilder, som er 

nævnt i stk. 2. 

3. Medlemsstaterne holder Kommissionen 

underrettet og leverer detaljerede 

oplysninger om de anvendte metoder og 

kilder. 

 3a. Kommissionen tillægges beføjelser til 

at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 9 og på de i 

artikel 10 og 11 anførte betingelser, med 

henblik på at yde metodologisk 

vejledning, der kan fremme 

gennemførelsen af denne artikel. 

Begrundelse 

Indsamlingskravene bør præciseres i stk. 1 og 2. 

De regionale data er lige så vigtige som de nationale data. Indikatorerne kan variere betydeligt 

mellem regionerne inden for det samme land, mens de set udelukkende på et samlet nationalt 

plan kan give et andet billede, som ikke afspejler den specifikke situation i visse regioner. I 

overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet bør data gøres tilgængelige både på regionalt 

og nationalt plan for at kunne understøtte pålidelig politisk beslutningstagning. På EU-plan vil 

disse data være gavnlige med henblik på at finde frem til grupper af regioner og eventuelle 

mønstre. 

Fjernelsen af henvisningen til kvalitet i stk. 3 skyldes, at kvalitetsspørgsmålene fastsættes i 

artikel 7. 

Kommissionen bør yde metodologisk vejledning vedrørende gennemførelsen af denne artikel for 

at fremme indsamlingen af sammenlignelige data af høj kvalitet. 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1  
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne indberetter de i bilaget 

omhandlede data, herunder også fortrolige 

data, til Kommissionen (Eurostat) inden for 

de heri fastsatte frister. 

1. Medlemsstaterne indberetter de i bilaget 

omhandlede data, herunder også fortrolige 

data, til Kommissionen (Eurostat) inden for 

de heri fastsatte frister. 

 Første afsnit berører ikke de nationale 

kompetencer. 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 2  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Dataene indberettes i et passende teknisk 

format, som vil blive fastlagt efter 

forskriftsproceduren i artikel 12, stk. 2. 

2. Dataene indberettes i et passende teknisk 

format, som vil blive fastlagt af 

Kommissionen ved hjælp af delegerede 

retsakter, jf. artikel 9. 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Kommissionen (Eurostat) kan i 

overgangsperioderne og for de 

medlemsstater, som har brug for at 

benytte overgangsperioden til at 

fremsende data til Eurostat, foretage en 

vurdering af værdierne af de moduler, der 

er opført i artikel 3 i denne forordning. 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Ved anvendelsen af de i stk. 1 

omhandlede kvalitetskriterier på de 

3. Ved anvendelsen af de i stk. 1 

omhandlede kvalitetskriterier på de 
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oplysninger, der er omfattet af denne 

forordning, fastsættes de nærmere 

retningslinjer for, strukturen i og 

hyppigheden af kvalitetsrapporterne efter 

forskriftsproceduren i artikel 12, stk. 2. 

oplysninger, der er omfattet af denne 

forordning, fastsættes de nærmere 

retningslinjer for, strukturen i og 

hyppigheden af kvalitetsrapporterne af 

Kommissionen ved hjælp af delegerede 

retsakter, jf. artikel 9. 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning  

Artikel 7 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Kommissionen (Eurostat) vurderer 

kvaliteten af de indberettede data. 

4. Kommissionen (Eurostat) vurderer 

kvaliteten af de indberettede data og kan 

inden for en frist på en måned rette 

indvendinger herimod og pålægge den 

pågældende medlemsstat at forelægge en 

forbedret rapport. 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Artikel 7 a (ny)  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 7a 

 Gennemførlighed og effektivitet 

 Kommissionen skal godtgøre 

gennemførligheden og effektiviteten af 

miljøøkonomiske regnskaber. 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. I de i bilagene nævnte 

overgangsperioder kan Kommissionen 

efter forskriftsproceduren i artikel 12, stk. 

2, indrømme medlemsstaterne undtagelser, 

såfremt det er nødvendigt at foretage større 

1. I de i bilagene nævnte 

overgangsperioder kan Kommissionen ved 

hjælp af delegerede retsakter, jf. artikel 9, 

indrømme medlemsstaterne undtagelser, 

såfremt det er nødvendigt at foretage større 
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 DA 

ændringer af de nationale statistiske 

systemer. 

ændringer af de nationale statistiske 

systemer. 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage de delegerede retsakter, der er 

omhandlet i artikel 3, stk. 3, og artikel 4, 

stk. 2, for et ubestemt tidsrum. 

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage de delegerede retsakter, der er 

omhandlet i artikel 3, stk. 3, artikel 5, stk. 

3a, artikel 6, stk. 2, artikel 7, stk. 3, og 

artikel 8, stk. 1, i en periode på fem år fra 

dette direktivs ikrafttræden. 

Kommissionen aflægger rapport 

vedrørende de delegerede beføjelser senest 

seks måneder inden udløbet af 

femårsperioden. Delegationen af 

beføjelser forlænges automatisk for 

perioder af samme varighed, medmindre 

Europa-Parlamentet eller Rådet 

tilbagekalder delegationen i henhold til 

artikel 10. 

Begrundelse 

I lyset af bestemmelserne i artikel 290, stk. 1 og 2, i TEUF er det af afgørende betydning klart 

at fastslå, at varigheden af delegationen af beføjelser er 5 år, og at denne periode automatisk 

forlænges med yderligere 5-årsperioder, medmindre Parlamentet eller Rådet tilbagekalder 

delegationen. 

Formålet med den særlige rapport om delegation af beføjelser adskiller sig fra 

evalueringsrapportens formål, jf. artikel 11a. Afleveringsfristen (5 år) er imidlertid den samme 

for begge for at lette Kommissionens rapporteringsopgaver.  

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 og 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Delegationen af beføjelser, jf. artikel 3, 

stk. 3, og artikel 4, stk. 2, kan tilbagekaldes 

af Europa-Parlamentet eller Rådet. 

1. Delegationen af beføjelser, jf. artikel 3, 

stk. 3, artikel 5, stk. 3a, artikel 6, stk. 2, 

artikel 7, stk. 3, og artikel 8, stk. 1, kan til 

enhver tid tilbagekaldes af Europa-

Parlamentet eller Rådet. 
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 DA 

2. Den institution, der har indledt en intern 

procedure for at afgøre, om delegationen af 

beføjelser skal tilbagekaldes, giver den 

anden lovgiver og Kommissionen 

meddelelse herom senest en måned inden 

den endelige afgørelse træffes, og angiver, 

hvilke delegerede beføjelser der vil kunne 

tilbagekaldes, og grundene til 

tilbagekaldelsen. 

2. Den institution, der har indledt en intern 

procedure med henblik på at afgøre, om 

delegationen af beføjelser skal 

tilbagekaldes, bestræber sig på at give den 

anden institution og Kommissionen 

meddelelse herom i rimelig tid, inden den 

endelige afgørelse træffes, og angiver 

samtidig, hvilke delegerede beføjelser der 

kunne være genstand for tilbagekaldelse, 

samt den mulige begrundelse herfor. 

Begrundelse 

Der indføres ændringer og justeringer for at bringe denne bestemmelse i overensstemmelse 

med de standardformuleringer, Parlamentet og Rådet har vedtaget i forbindelse med det 

såkaldte kæledyrsdossier. 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 1 og 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre 

indsigelse mod en delegeret retsakt inden 

for en frist på to måneder fra meddelelsen. 

På Europa-Parlamentets eller Rådets 

initiativ kan denne frist forlænges med en 

måned. 

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre 

indsigelse mod en delegeret retsakt inden 

for en frist på to måneder fra meddelelsen. 

Fristen forlænges med to måneder på 

initiativ af Europa-Parlamentet eller 

Rådet. 

2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller 

Rådet ved udløbet af denne frist har gjort 

indsigelse mod den delegerede retsakt, 

eller hvis både Europa-Parlamentet og 

Rådet inden denne dato har givet 

Kommissionen meddelelse om, at de har 

besluttet ikke at gøre indsigelse, træder 

den delegerede retsakt i kraft på den dato, 

der er angivet i dens bestemmelser. 

2. Har hverken Europa-Parlamentet eller 

Rådet ved udløbet af den i stk. 1 nævnte 

frist gjort indsigelse mod den delegerede 

retsakt, offentliggøres den i Den 

Europæiske Unions Tidende og træder i 

kraft på den dato, der er fastsat heri. 

 Den delegerede retsakt kan offentliggøres 

i Den Europæiske Unions Tidende og 

træde i kraft inden fristens udløb, hvis 

både Europa-Parlamentet og Rådet har 

meddelt Kommissionen, at de ikke agter at 

gøre indsigelse. 
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Begrundelse 

Der indføres ændringer for at bringe denne bestemmelse i overensstemmelse med de 

standardformuleringer, Parlamentet og Rådet har vedtaget i forbindelse med det såkaldte 

kæledyrsdossier. 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til forordning 

Artikel 11 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 11a 

 Rapportering og revision 

 Kommissionen forelægger hvert tredje år 

Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 

om gennemførelsen af denne forordning. 

Denne rapport evaluerer navnlig 

kvaliteten af de overførte data, jf. artikel 

6, dataindsamlingsmetoderne, den 

administrative byrde og disse datas 

anvendelighed især med hensyn til 

målsætningerne i artikel 1. Den vurderer 

desuden mulighederne for at indføre nye 

miljøregnskabsmoduler ud over dem, der 

er omtalt i artikel 3a. 

 Rapporten ledsages om nødvendigt af 

forslag 

 - om indførelse af nye 

miljøregnskabsmoduler 

 - udformet med henblik på yderligere at 

forbedre datakvaliteten og 

dataindsamlingsmetoderne, hvorved 

dataenes dækning og sammenlignelighed 

øges og den administrative byrde for 

virksomheder og forvaltninger mindskes. 

 Den første rapport fremsendes senest den 

31. december 2013. 

Begrundelse 

Kommissionens forslag mangler en revisionsbestemmelse der pålægger Kommissionen 

regelmæssigt at forelægge en overordnet rapport om de erfaringer, der er gjort med 

gennemførelsen af forordningen. Denne rapport bør også evaluere mulighederne for at indføre 

nye miljøregnskabsmoduler (jf. artikel 3a (ny)). 
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Ændringsforslag  33 

Forslag til forordning  

Bilag I – afdeling 3 – række 14 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Ozon O3 ton (Mg) 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til forordning 

Bilag I – afdeling 4 – punkt 2 a (nyt)  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Med henblik på at opfylde brugernes 

behov for aktuelle data udarbejder 

Eurostat "her-og-nu-skøn" over data, 

som medlemsstaterne ikke har indberettet 

12 måneder efter referenceårets 

afslutning. 

Begrundelse 

Brugerne har behov for aktuelle datasæt. Aktualitet omtales i tiltag II i handlingsplanen ”BNP 

og mere” og som et af de otte kvalitetskriterier for officiel statistik. 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til forordning 

Bilag II – afdeling 4 – punkt 2 a (nyt)  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Med henblik på at opfylde brugernes 

behov for aktuelle data udarbejder 

Eurostat "her-og-nu-skøn" over data, 

som medlemsstaterne ikke har indberettet 

12 måneder efter referenceårets 

afslutning. 

Begrundelse 

Brugerne har behov for aktuelle datasæt. Aktualitet omtales i tiltag II i handlingsplanen ”BNP 

og mere” og som et af de otte kvalitetskriterier for officiel statistik. 
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Ændringsforslag  36 

Forslag til forordning 

Bilag III – overskrift  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

MODUL FOR 

MATERIALESTRØMSREGNSKAB FOR 

ØKONOMIEN SOM HELHED (EW-

MFA) 

MODUL FOR 

MATERIALEBEHOLDNINGS- OG 

MATERIALESTRØMSREGNSKAB FOR 

ØKONOMIEN SOM HELHED (EW-MSA 

og EW-MFA) 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til forordning 

Bilag III – afdeling 1 – punkt 1  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

EW-MFA omfatter alle faste, gasformige 

og flydende materialer, undtagen luft- og 

vandstrømme, målt i masseenheder pr. år. 

Ligesom nationalregnskabssystemet har 

materialestrømsregnskabet for økonomien 

som helhed to hovedformål. De detaljerede 

materialestrømme giver et righoldigt 

empirisk datagrundlag for en lang række 

analytiske undersøgelser. De anvendes 

også til udarbejdelse af forskellige 

materialestrømsindikatorer for de nationale 

økonomier. 

EW-MSA og EW-MFA omfatter alle faste, 

gasformige og flydende materialer og 

teknosfærens materialebeholdning, 

undtagen luft- og vandstrømme, målt i 

masseenheder pr. år. Ligesom 

nationalregnskabssystemet har 

materialestrømsregnskabet for økonomien 

som helhed to hovedformål. De detaljerede 

materialestrømme giver et righoldigt 

empirisk datagrundlag for en lang række 

analytiske undersøgelser. De anvendes 

også til udarbejdelse af forskellige 

materialestrømsindikatorer for de nationale 

økonomier. I kombination med 

udviklingen i 

materialebeholdningsregnskabet giver de 

vigtige oplysninger til vurdering af 

udnyttelsen af naturressourcer med 

hensyn til disses tilgængelighed og 

regenerering. 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til forordning 

Bilag III – afdeling 3 – punkt 1 
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 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne udarbejder statistikker om 

de variabler, som er nævnt i afdeling 5. 

Medlemsstaterne udarbejder statistikker 

over de variabler, som er nævnt i afdeling 5 

for EW-MFA og for EW-MSA, når det er 

relevant. 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til forordning 

Bilag III – afdeling 4 – punkt 2 a (nyt)  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Med henblik på at opfylde brugernes 

behov for aktuelle data udarbejder 

Eurostat "her-og-nu-skøn", på to-

cifferniveau i henhold til skema A og B, 

over data, som medlemsstaterne ikke har 

indberettet 12 måneder efter 

referenceårets afslutning. 

Begrundelse 

Brugerne har behov for aktuelle datasæt. Aktualitet omtales i tiltag II i handlingsplanen ”BNP 

og mere” og som et af de otte kvalitetskriterier for officiel statistik. 

 

Ændringsforslag  40 

Forslag til forordning 

Bilag III – afdeling 5 – punkt 1 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 I forbindelse med rapporten, jf. artikel 

11a, overvejer Kommissionen, om de 

frivillige indberetninger kan erstattes af 

en indberetningspligt. 

Begrundelse 

Så snart dataindsamlingsstrukturerne er etableret, er der ikke længere grund til at fritage de 

frivillige indberetninger for indberetningspligten.  

 

Ændringsforslag  41 
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 DA 

Forslag til forordning 

Bilag III – afdeling 5 – skema A – punkt 1.4  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1.4 Fangst af vildfisk, 

vandplanter/vanddyr, jagt og indsamling 

1.4 Fangst af vildfisk, 

vandplanter/vanddyr, jagt og indsamling 

(**) 

Begrundelse 

Tilføjelse af en notehenvisning (**) til punkt 1.4 i indberetningsskemaet. 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til forordning 

Bilag III – afdeling 5 – skema A – punkt 3 – underpunkt 3.10 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3.10a Ikke anvendt ekstraktion/høst og 

udgravet materiale(***) 

 3.10a.1 ikke anvendt høst af 

biomasse(***) 

 3.10a.2 ikke anvendt ekstraktion af 

malme(***) 

 3.10a.3 ikke anvendt ekstraktion af ikke-

metalliske mineralstoffer(***) 

 3.10a.4 ikke anvendt ekstraktion af fossile 

energimaterialer/-bærere(***) 

 3.10a.5 ikke anvendte udgravede 

jordmaterialer og affald fra 

oprensning(***) 

 3.10a.5.1 ikke anvendte udgravede 

jordmaterialer fra bygge- og 

anlægsvirksomhed(***) 

 3.10a.5.2 affald fra oprensning(***) 

Begrundelse 

Hensynet til ikke anvendte ekstraktioner svarer til metoderetningslinjerne fra Eurostat (2001) 

og OECD (2008). De ikke anvendte ekstraktioner registreres allerede af nogle medlemsstater. 

Indførelsen og harmoniseringen i hele EU skal fremskyndes ved hjælp af denne forordning. 

 

Ændringsforslag  43 
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 DA 

Forslag til forordning 

Bilag III – afdeling 5 – skema A – første fodnote  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(*) Frivillig indberetning af nettotilvækst 

af tømmertræ. 

(*) Indberetning af nettotilvækst i 

beholdningen. 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til forordning 

Bilag III – afdeling 5 – skema B – punkt 3 – underpunkt 3.10 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3.10a Ikke anvendt ekstraktion/høst og 

udgravet materiale(*) 

 3.10a.1 ikke anvendt høst af biomasse(*) 

 3.10a.2 ikke anvendt ekstraktion af 

malme(*) 

 3.10a.3 ikke anvendt ekstraktion af ikke-

metalliske mineralstoffer(*) 

 3.10a.4 ikke anvendt ekstraktion af fossile 

energimaterialer/-bærere(*) 

 3.10a.5 ikke anvendte udgravede 

jordmaterialer og affald fra oprensning(*) 

 3.10a.5.1 ikke anvendte udgravede 

jordmaterialer fra bygge- og 

anlægsvirksomhed(*) 

 3.10a.5.2 affald fra oprensning(*) 

Begrundelse 

Hensynet til ikke anvendte ekstraktioner svarer til metoderetningslinjerne fra Eurostat (2001) 

og OECD (2008). De ikke anvendte ekstraktioner registreres allerede af nogle medlemsstater. 

Indførelsen og harmoniseringen i hele EU skal fremskyndes ved hjælp af denne forordning. 

 

Ændringsforslag  45 

Forslag til forordning 

Bilag III – afdeling 6 – punkt 1 – afsnit 1 a (nyt)  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Med henblik på at opfylde brugernes 
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 DA 

behov for fuldstændige europæiske data, 

udarbejder og offentliggør Eurostat, i 

tilfælde hvor der er indrømmet en 

overgangsperiode, et skøn på 2-

cifferniveau i henhold til skema A og B. 

Begrundelse 

Brugernes behov for fuldstændige datasæt skal opfyldes, eftersom disse er hjørnestenene i 

beslutningstagning. 

 


