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κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

 

Έκθεση 

Jo Leinen A7-0330/2010 

Ευρωπαϊκοί περιβαλλοντικοοικονοµικοί λογαριασµοί 

 

Πρόταση κανονισµού (COM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισµού  

Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (-1) ∆υνάµει του παρόντος κανονισµού η 
Επιτροπή (Eurostat) αποκτά 
αρµοδιότητες και καθήκοντα 
παρακολούθησης σε σηµαντικά νέα 
πεδία. Για να έχει τη δυνατότητα να τα 
επιτελεί, πρέπει να τεθούν στη διάθεσή 
της επαρκές προσωπικό και επαρκείς 
χρηµατοδοτικοί πόροι. Οι 
χρηµατοδοτικοί πόροι που χρειάζεται η 
Επιτροπή (Eurostat) πρέπει να της 
εξασφαλίζονται µέσω αναδιάταξης 
κονδυλίων εντός του προϋπολογισµού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη -1 α (νέα)  
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (-1a) Οι διατιθέµενοι χρηµατοδοτικοί 
πόροι πρέπει να χρησιµοποιούνται από 
την Επιτροπή (Eurostat) µε υπεύθυνο, 
από οικονοµική άποψη, διαφανή και 
αποτελεσµατικό, όσον αφορά τη 
γραφειοκρατία, τρόπο. Τα αποτελέσµατα 
των περιβαλλοντικοοικονοµικών 
λογαριασµών πρέπει να διατίθενται στο 
κοινό σε ευπρόσιτη και κατανοητή 
µορφή.  

 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 1  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Το άρθρο 3 της συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι η Ένωση 

«εργάζεται για τη αειφόρο ανάπτυξη της 

Ευρώπης µε γνώµονα την ισόρροπη 

οικονοµική ανάπτυξη και τη σταθερότητα 

των τιµών, την άκρως ανταγωνιστική 

κοινωνική οικονοµία της αγοράς, µε στόχο 

την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική 

πρόοδο, και το υψηλό επίπεδο προστασίας 

και βελτίωσης της ποιότητας του 

περιβάλλοντος.» 

(1) Το άρθρο 3 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι η Ένωση 

«εργάζεται για τη αειφόρο ανάπτυξη της 

Ευρώπης µε γνώµονα την ισόρροπη 

οικονοµική ανάπτυξη και τη σταθερότητα 

των τιµών, την άκρως ανταγωνιστική 

κοινωνική οικονοµία της αγοράς, µε στόχο 

την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική 

πρόοδο, και το υψηλό επίπεδο προστασίας 

και βελτίωσης της ποιότητας του 

περιβάλλοντος», λαµβάνοντας υπόψη ότι 
οι στόχοι αυτοί µπορούν να επιτευχθούν 
καλύτερα µε ανοιχτές αγορές. 

 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Στο έκτο πρόγραµµα δράσης για το 

περιβάλλον επιβεβαιώνεται ότι αξιόπιστες 

πληροφορίες για την κατάσταση του 

περιβάλλοντος καθώς και για τις 

(2) Στο έκτο πρόγραµµα δράσης για το 

περιβάλλον επιβεβαιώνεται ότι αξιόπιστες 

πληροφορίες για την κατάσταση του 

περιβάλλοντος καθώς και για τις 
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καθοριστικής σηµασίας τάσεις, πιέσεις και 

κινητήριες δυνάµεις για την 

περιβαλλοντική αλλαγή είναι πρωταρχικής 

σηµασίας παράγοντες για την ανάπτυξη 

µιας αποτελεσµατικής πολιτικής, την 

εφαρµογή της και, γενικότερα, την 

ενίσχυση των δικαιωµάτων των πολιτών. 

καθοριστικής σηµασίας τάσεις, πιέσεις και 

κινητήριες δυνάµεις για την 

περιβαλλοντική αλλαγή είναι πρωταρχικής 

σηµασίας παράγοντες για την ανάπτυξη 

µιας αποτελεσµατικής πολιτικής, την 

εφαρµογή της και, γενικότερα, την 

ενίσχυση των δικαιωµάτων των πολιτών. 

Πρέπει να αναπτυχθούν µέσα 
προκειµένου να ενισχυθεί η 
ευαισθητοποίηση του κοινού στο ζήτηµα 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
οικονοµικής δραστηριότητας. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) Μία επιστηµονικά θεµελιωµένη 
προσέγγιση της στενότητας των πόρων 
και του οικοσυστήµατος θα αποτελέσει 
µελλοντικά καθοριστικό παράγοντα για 
τη βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3α) Η ανάγκη απόδοσης λογαριασµών 
για το περιβάλλον και την οικονοµία κατά 
τρόπο ολοκληρωµένο προκύπτει λόγω 
των ζωτικών λειτουργιών που επιτελεί το 
περιβάλλον στην οικονοµική επίδοση και 
τη δηµιουργία ανθρώπινης ευηµερίας. Οι 
λειτουργίες αυτές περιλαµβάνουν την 
παροχή φυσικών πόρων για παραγωγικές 
και καταναλωτικές δραστηριότητες, την 
απορρόφηση αποβλήτων από 
περιβαλλοντικά µέσα και περιβαλλοντικές 
υπηρεσίες στήριξης της ζωής, και άλλες 
υπηρεσίες προς τον άνθρωπο. Οι 
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συµβατικοί εθνικοί λογαριασµοί µόνον εν 
µέρει λαµβάνουν υπόψη τις λειτουργίες 
αυτές, εστιάζοντας στις συναλλαγές της 
αγοράς και σε δείκτες που αντανακλούν 
µεν σηµαντικούς παράγοντες στη 
δηµιουργία ευηµερίας, αλλά δεν µετρούν 
την ίδια την ευηµερία. 

 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Η ανάγκη να συµπληρωθούν οι ήδη 
υφιστάµενοι δείκτες µε στοιχεία που 

ενσωµατώνουν περιβαλλοντικές και 

κοινωνικές πτυχές έτσι ώστε να καταστεί 

δυνατή µια πιο συνεκτική και σφαιρική 

χάραξη πολιτικής αναγνωρίστηκε στην 

ανακοίνωση της Επιτροπής COM (2009) 
433, της 20ής Αυγούστου 2009, σχετικά µε 

το ΑΕγχΠ και πέρα από αυτό. Προς το 
σκοπό αυτό, οι περιβαλλοντικοί 
λογαριασµοί προσφέρουν µέσα 
παρακολούθησης των πιέσεων που 
ασκούνται από την οικονοµία στο 
περιβάλλον και διερεύνησης του τρόπου 
µε τον οποίο θα µπορούσαν να 
αµβλυνθούν οι πιέσεις αυτές. Σύµφωνα µε 
τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης και την 

κινητήρια δύναµη για την επίτευξη 

οικονοµίας χαµηλής εκποµπής διοξειδίου 
του άνθρακα, που εντάσσονται στη 
στρατηγική της Λισαβόνας και διάφορες 
σηµαντικές πρωτοβουλίες, η ανάπτυξη 

πλαισίου στοιχείων το οποίο περιλαµβάνει 

σταθερά περιβαλλοντικά θέµατα 

παράλληλα µε τα οικονοµικά γίνεται 

συνεχώς πιο επιτακτική. 
 

(4) Η ανάγκη να συµπληρωθούν οι ήδη 
υφιστάµενοι δείκτες µε στοιχεία που 

ενσωµατώνουν περιβαλλοντικές και 

κοινωνικές πτυχές έτσι ώστε να καταστεί 

δυνατή µια πιο συνεκτική και σφαιρική 

χάραξη πολιτικής αναγνωρίστηκε στην 

ανακοίνωση της Επιτροπής 

COM(2009)0433, της 20ής Αυγούστου 

2009, σχετικά µε το ΑΕγχΠ και πέρα από 

αυτό. Οι περιβαλλοντικοί λογαριασµοί 
καταδεικνύουν την αλληλεπίδραση 
µεταξύ οικονοµίας, ιδιωτικών 
νοικοκυριών και περιβαλλοντικών 
παραγόντων. Οι περιβαλλοντικοί 
λογαριασµοί έχουν περισσότερο 
ενηµερωτικό χαρακτήρα απ' ό, τι οι 
αµιγώς εθνικοί λογαριασµοί. Αποτελούν 
σηµαντική βάση δεδοµένων για 
περιβαλλοντικές αποφάσεις και πρέπει να 
λαµβάνονται υπ' όψη κατά την εκπόνηση 
εκτιµήσεων επιπτώσεων από την 
Επιτροπή. Σύµφωνα µε τις αρχές της 
βιώσιµης ανάπτυξης και την κινητήρια 

δύναµη για την επίτευξη οικονοµίας 
αποδοτικής χρήσης των πόρων και 
χαµηλής ρύπανσης, που εντάσσονται στη 
στρατηγική Ευρώπη 2020 και διάφορες 
σηµαντικές πρωτοβουλίες, η ανάπτυξη 

πλαισίου στοιχείων το οποίο περιλαµβάνει 

σταθερά περιβαλλοντικά θέµατα 

παράλληλα µε τα οικονοµικά γίνεται 

συνεχώς πιο επιτακτική.  
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Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6α) Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να 
χρησιµοποιηθούν ευρωπαϊκοί 
περιβαλλοντοοικονοµικοί λογαριασµοί, 
µόλις αρχίσει να λειτουργεί πλήρως το 
σύστηµα, ενεργά και επακριβώς σε όλους 
τους σχετικούς τοµείς διαµόρφωσης 
πολιτικής της ΕΕ ως βασικό στοιχείο που 
θα συµβάλει σε εκτιµήσεις επιπτώσεων, 
σχέδια δράσης, νοµοθετικές προτάσεις 
και άλλα σηµαντικά προϊόντα της 
διεργασίας για τη χάραξη πολιτικής. 

 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Οι δορυφορικοί λογαριασµοί 

καθιστούν δυνατή την επέκταση της 

αναλυτικής ικανότητας για επιλεγµένους 

τοµείς κοινωνικής ανησυχίας, όπως οι 

πιέσεις που ασκούνται στο περιβάλλον οι 

οποίοι οφείλονται στις δραστηριότητες του 

ανθρώπου, µε ευέλικτο τρόπο, χωρίς να 

επιβαρύνει υπερβολικά ή να διαταράσσει 

το κεντρικό σύστηµα. 

(7) Οι δορυφορικοί λογαριασµοί 

καθιστούν δυνατή την επέκταση της 

αναλυτικής ικανότητας για επιλεγµένους 

τοµείς κοινωνικής ανησυχίας, όπως οι 

πιέσεις που ασκούνται στο περιβάλλον οι 

οποίοι οφείλονται στις δραστηριότητες του 

ανθρώπου, µε ευέλικτο τρόπο, χωρίς να 

επιβαρύνει υπερβολικά ή να διαταράσσει 

το κεντρικό σύστηµα. Τα κράτη µέλη 
πρέπει να καθιστούν τακτικά 
προσβάσιµες στο κοινό κατά τρόπο 
κατανοητό τις πληροφορίες που 
περιλαµβάνονται στους 
περιβαλλοντικοοικονοµικούς 
λογαριασµούς, για παράδειγµα µε την από 
κοινού δηµοσίευσή τους µε το ΑΕγχΠ. 
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Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Επειδή οι διάφορες σειρές 
περιβαλλοντικοοικονοµικών λογαριασµών 

βρίσκονται υπό εξέλιξη και σε διαφορετικά 

στάδια ωριµότητας, πρέπει να εγκριθεί µια 

δοµή σε ενότητες για να παρέχει την 

κατάλληλη ευελιξία. 

(13) Επειδή οι διάφορες σειρές 
περιβαλλοντικοοικονοµικών λογαριασµών 

βρίσκονται υπό εξέλιξη και από κράτος 
µέλος σε κράτος µέλος σε διαφορετικά 
στάδια ωριµότητας, πρέπει να εγκριθεί µια 

δοµή σε ενότητες για να παρέχει την 

κατάλληλη ευελιξία και να διευκολύνει 
την ταχεία θέσπιση πρόσθετων ενοτήτων. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14a) Η θέσπιση πρόσθετων απαιτήσεων 
υποβολής εκθέσεων θα πρέπει να 
υπόκειται σε εκτίµηση επιπτώσεων. Οι 
εθνικές αρµοδιότητες δεν θα 
επηρεαστούν. 

 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
ώστε να χορηγήσει παρεκκλίσεις στα 

κράτη µέλη όταν απαιτούνται σηµαντικές 

προσαρµογές στα εθνικά συστήµατα 

στατιστικής τους. 

(15) Η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
ώστε να χορηγήσει χρονικά περιορισµένες 
παρεκκλίσεις στα κράτη µέλη όταν 

απαιτούνται σηµαντικές προσαρµογές στα 

εθνικά συστήµατα στατιστικής τους. 
 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)  
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15α) Η Επιτροπή θα πρέπει, µέσω της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, να 
ενθαρρύνει τις εθνικές στατιστικές 
υπηρεσίες των χωρών οι οποίες 
µοιράζονται περιβαλλοντικούς πόρους µε 
τα κράτη µέλη (κυρίως ύδατα), να 
υποβάλλουν αντίστοιχους 
περιβαλλοντοοικονοµικούς λογαριασµούς 
για θεµελιώδεις πτυχές της βιώσιµης 
ανάπτυξης, καθώς και να συνεισφέρει 
στην καθιέρωση αντίστοιχων λογιστικών 
µεθόδων. 

 

Αιτιολόγηση 

Η συνεργασία µε τις αντίστοιχες εθνικές υπηρεσίες των όµορων χωρών είναι απαραίτητη για την 

ολοκληρωµένη παρακολούθηση και των κοινοτικών περιβαλλοντοοικονοµικών λογαριασµών. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 17  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την 
εφαρµογή του παρόντος κανονισµού 
πρέπει να θεσπίζονται σύµφωνα µε την 
απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, 
της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό 
των διαδικασιών άσκησης των 
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που 
ανατίθενται στην Επιτροπή. 

∆ιαγράφεται 

 

Αιτιολόγηση 

Σύµφωνα µε τη Συνθήκη της Λισαβόνας, οι κατ' εξουσιοδότηση εξουσίες στην Επιτροπή θα 

πρέπει να είναι σύµφωνες µε το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ και όχι µε το σύστηµα επιτροπολογίας. 

Βάσει του συστήµατος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, δεν υπάρχει νοµική δοµή για τη 

συµµετοχή της επιτροπής. 

 

Τροπολογία  15 
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Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 19  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Ζητήθηκε η γνώµη της επιτροπής 
ευρωπαϊκού στατιστικού συστήµατος, 

∆ιαγράφεται 

 

Αιτιολόγηση 

Σύµφωνα µε τη Συνθήκη της Λισαβόνας, οι κατ' εξουσιοδότηση εξουσίες στην Επιτροπή θα 

πρέπει να είναι σύµφωνες µε το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ και όχι µε το σύστηµα επιτροπολογίας. 

Βάσει του συστήµατος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, δεν υπάρχει νοµική δοµή για τη 

συµµετοχή της επιτροπής. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο παρών κανονισµός θεσπίζει κοινό 

πλαίσιο για τη συλλογή, την κατάρτιση, τη 

διαβίβαση και την αξιολόγηση των 

ευρωπαϊκών περιβαλλοντικοοικονοµικών 

λογαριασµών µε στόχο τη δηµιουργία 

περιβαλλοντικοοικονοµικών λογαριασµών 

ως δορυφορικών λογαριασµών στο 
πλαίσιο του ΕΣΛ 95 µε την παροχή 
µεθοδολογίας, κοινών προτύπων, 
ορισµών, διευκρινίσεων και κανόνων 
λογιστικής, µε σκοπό να χρησιµοποιηθούν 
για την κατάρτιση 
περιβαλλοντικοοικονοµικών 
λογαριασµών. 

Ο παρών κανονισµός θεσπίζει κοινό 

πλαίσιο για τη συλλογή, την κατάρτιση, τη 

διαβίβαση και την αξιολόγηση των 

ευρωπαϊκών περιβαλλοντικοοικονοµικών 

λογαριασµών µε στόχο τη δηµιουργία 

περιβαλλοντικοοικονοµικών λογαριασµών 

ως δορυφορικών λογαριασµών σύµφωνα 
µε τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 2223/96 του 
Συµβουλίου της 23ης Ιουνίου 1996 
σχετικά µε το ευρωπαϊκό σύστηµα των 
εθνικών και περιφερειακών λογαριασµών 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής ΕΣΛ 
95) προκειµένου να παράσχει ένα µέσο 
παρακολούθησης των επιβαρύνσεων που 
προκαλεί η οικονοµία στο περιβάλλον και 
διερεύνησης των δυνατοτήτων 
καταπολέµησής τους. 

Αιτιολόγηση 

Σαφέστερη ανάπτυξη του στόχου του κανονισµού (βλ. επίσης αιτιολογική σκέψη 4). 
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Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισµού  

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ο παρών κανονισµός παρέχει τη 
δυνατότητα στην Επιτροπή (Eurostat) να 
διατυπώνει. µε βάση συγκρίσιµα εθνικά 
δεδοµένα, αξιόπιστες προγνώσεις σχετικά 
µε την περιβαλλοντική και οικονοµική 
κατάσταση των επιµέρους κρατών µελών 
και της Ένωσης ως συνόλου. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Επιτροπή εγκρίνει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το 

άρθρο 9 µε στόχο την προσαρµογή των 

ενοτήτων στις περιβαλλοντικές, 

οικονοµικές και τεχνικές εξελίξεις, καθώς 
και την παροχή µεθοδολογικής 
καθοδήγησης. 

3. Η Επιτροπή εγκρίνει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το 

άρθρο 9 µε στόχο την προσαρµογή των 

ενοτήτων στις περιβαλλοντικές, 

οικονοµικές και άλλες εξελίξεις. 

Αιτιολόγηση 

Η εκχώρηση αρµοδιότητας πρέπει να περιορισθεί στην προσαρµογή των ενοτήτων και δεν πρέπει 

να συµπεριλάβει τη θέσπιση νέων ενοτήτων, δεδοµένου ότι αυτό θα καθιστούσε απαραίτητη την 

υποβολή µιας νέας νοµοθετικής πρότασης σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία. Η 

αναφορά σε µεθοδολογική καθοδήγηση στην πρόταση της Επιτροπής είναι ασαφής και πρέπει να 

διαγραφεί. Θα ήταν σκοπιµότερο µια τέτοια αναφορά να ενσωµατωθεί στο άρθρο 5. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 α (νέο)  
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 3α 

 Ανάπτυξη περιβαλλοντικών λογαριασµών 
για νέες ενότητες 

 Η Επιτροπή αναπτύσσει ως 
προτεραιότητα, σε συνεργασία µε τα 
κράτη µέλη, τις ακόλουθες ενότητες 
προκειµένου αυτές να υπαχθούν στο 
πεδίο εφαρµογής του κανονισµού έως τα 
τέλη του 2014: 

 - δαπάνες και έσοδα για την 
περιβαλλοντική προστασία 
(EPER)/λογαριασµοί για την 
περιβαλλοντική προστασία και τις 
περιβαλλοντικές δαπάνες (EPEA), τοµέας 
περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών 
(EGSS)· 

 - ενεργειακοί λογαριασµοί· 

 - µεταφορές σχετιζόµενες µε το 
περιβάλλον (επιδοτήσεις) και χρήση 
πόρων και λογαριασµοί δαπανών 
διαχείρισης (RUMEA)· 

 - λογαριασµοί ύδατος (ποσοτικοί και 
ποιοτικοί) και λογαριασµοί αποβλήτων· 

 -λογαριασµοί δασών· και 

 - λογαριασµοί υπηρεσιών 
οικοσυστήµατος. 

 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία στηρίζεται στην τροπολογία 8 του εισηγητή, προσθέτοντας ένα χρονικό πλαίσιο για 

τις νέες ενότητες, καθώς και µια νέα ενότητα για τους λογαριασµούς των υπηρεσιών 

οικοσυστήµατος. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή καταρτίζει πρόγραµµα για 

πιλοτικές µελέτες που πρέπει να 

1. Η Επιτροπή καταρτίζει πρόγραµµα για 

πιλοτικές µελέτες που πρέπει να 
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πραγµατοποιηθούν από τα κράτη µέλη σε 

εθελοντική βάση, προκειµένου να 

αναπτυχθεί η ποιότητα αναφοράς και 

στοιχείων, να δηµιουργηθούν 

µακροχρόνιες σειρές στοιχείων και να 

αναπτυχθεί η µεθοδολογία. 

πραγµατοποιηθούν από τα κράτη µέλη σε 

εθελοντική βάση, προκειµένου να 

αναπτυχθεί η ποιότητα αναφοράς και 

στοιχείων, να δηµιουργηθούν 

µακροχρόνιες σειρές στοιχείων και να 

αναπτυχθεί η µεθοδολογία. Το πρόγραµµα 
περιλαµβάνει τη θέσπιση 
περιβαλλοντικών λογαριασµών για νέες 
ενότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3α. 
Κατά την εκπόνηση του προγράµµατος, η 
Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι ερωτηθέντες 
δεν υφίστανται ουδεµία πρόσθετη 
διοικητική ή οικονοµική επιβάρυνση. 

2. Τα αποτελέσµατα των πιλοτικών 

ερευνών αξιολογούνται και δηµοσιεύονται 

από την Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη τα 

πλεονεκτήµατα της διαθεσιµότητας των 

στοιχείων σε σχέση µε το κόστος της 

συλλογής και την αντίστοιχη επιβάρυνση. 

Με βάση τα πορίσµατα των πιλοτικών 

αυτών µελετών, η Επιτροπή εκδίδει τις 

αναγκαίες κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 

σύµφωνα µε το άρθρο 9. 

2. Τα αποτελέσµατα των πιλοτικών 

ερευνών αξιολογούνται και δηµοσιεύονται 

από την Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη τα 

πλεονεκτήµατα της διαθεσιµότητας των 

στοιχείων σε σχέση µε το κόστος της 

συλλογής και την αντίστοιχη επιβάρυνση. 

Κατά την αξιολόγηση, η Επιτροπή 
διασφαλίζει ότι οι ερωτηθέντες δεν 
υφίστανται ουδεµία πρόσθετη διοικητική 
ή οικονοµική επιβάρυνση. Με βάση τα 

πορίσµατα των πιλοτικών αυτών µελετών, 

η Επιτροπή εκδίδει τις αναγκαίες κατ' 

εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το 

άρθρο 9. 

Αιτιολόγηση 

Οι πιλοτικές µελέτες πρέπει να χρησιµοποιηθούν και για τη θέσπιση περιβαλλοντικών 

λογαριασµών για νέες ενότητες προκειµένου να αποκτηθεί εγκαίρως εµπειρία στη χρησιµοποίηση 

του µέσου αυτού, λαµβάνοντας υπόψη το ενδεχόµενο να επεκταθεί το πεδίο εφαρµογής του 

κανονισµού. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη συλλέγουν τα αναγκαία 

στοιχεία για την παρακολούθηση των 

χαρακτηριστικών των ενοτήτων που 

αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2. 

1. Σύµφωνα µε τα παραρτήµατα του 
κανονισµού αυτού τα κράτη µέλη 
συλλέγουν τα αναγκαία στοιχεία για την 

παρακολούθηση των χαρακτηριστικών των 

ενοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 2, σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο, κατά περίπτωση. 
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2. Τα κράτη µέλη, βασιζόµενα στην αρχή 

της απλούστευσης των διοικητικών 

διαδικασιών, συλλέγουν τα αναγκαία 

στοιχεία συνδυάζοντας τις διαφορετικές 

πηγές που αναφέρονται παρακάτω: 

2. Τα κράτη µέλη, βασιζόµενα στην αρχή 

της απλούστευσης των διοικητικών 

διαδικασιών, συλλέγουν τα αναγκαία 

στοιχεία συνδυάζοντας τις διαφορετικές 

πηγές που αναφέρονται παρακάτω: 

α) έρευνες· α) έρευνες· 

β) διαδικασίες για στατιστικές εκτιµήσεις, 

όταν ορισµένα χαρακτηριστικά δεν έχουν 

παρατηρηθεί για όλες τις µονάδες. 

β) διαδικασίες για στατιστικές εκτιµήσεις, 

όταν ορισµένα χαρακτηριστικά δεν έχουν 

παρατηρηθεί για όλες τις µονάδες. 

γ) διοικητικές πηγές. γ) διοικητικές πηγές. 

3. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την 

Επιτροπή και παρέχουν αναλυτικά 

στοιχεία σχετικά µε τις µεθόδους που 

χρησιµοποίησαν και την ποιότητα των 
στοιχείων από τις πηγές που 
απαριθµούνται στην παράγραφο 2. 

3. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την 

Επιτροπή και παρέχουν αναλυτικά 

στοιχεία σχετικά µε τις µεθόδους και τις 
πηγές που χρησιµοποίησαν. 

 
3a. Η Επιτροπή µπορεί να εγκρίνει µέσω 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεων σύµφωνα 
µε το άρθρο 9 και υπό τους όρους που 
προβλέπουν τα άρθρα 10 και 11, κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις προκειµένου να 
παράσχει µεθοδολογική καθοδήγηση 
ώστε να καταστεί ευκολότερη η 
εφαρµογή του παρόντος άρθρου. 

Αιτιολόγηση 

Οι απαιτήσεις σχετικά µε τη συλλογή δεδοµένων πρέπει να καταστούν σαφέστερες στις 

παραγράφους 1 και 2. 

Τα περιφερειακά δεδοµένα έχουν την ίδια σηµασία µε τα εθνικά δεδοµένα. Οι δείκτες µεταξύ 

περιφερειών της ίδιας χώρας ενδέχεται να διαφέρουν σηµαντικά, ενώ η εξέταση των στοιχείων 

µόνο σε ολοκληρωµένο εθνικό επίπεδο ενδέχεται να δεικνύει µια διαφορετική κατάσταση, που 

δεν αντιστοιχεί στις ιδιαιτερότητες ορισµένων περιφερειών. Σύµφωνα µε την αρχή της 

επικουρικότητας, τα δεδοµένα πρέπει να διατίθενται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ώστε να 

στηρίζονται µε αξιόπιστες αποφάσεις για τη χάραξη πολιτικής. Σε επίπεδο ΕΕ, τα δεδοµένα είναι 

χρήσιµα, προκειµένου να εντοπίζονται οµάδες περιφερειών και πιθανά σχήµατα. 

Η διαγραφή της αναφοράς στην ποιότητα των στοιχείων στην παράγραφο 3 οφείλεται στο γεγονός 

ότι τα ζητήµατα της ποιότητας ρυθµίζονται στο άρθρο 7. 

Η Επιτροπή πρέπει να παράσχει µεθοδολογική καθοδήγηση σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 

αυτού, προκειµένου να καταστήσει δυνατή τη συλλογή συγκρίσιµων δεδοµένων υψηλής 

ποιότητας. 
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Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην 

Επιτροπή (Eurostat) τα στοιχεία που 

ορίζονται στα παραρτήµατα, 

συµπεριλαµβανοµένων των εµπιστευτικών 

στοιχείων, εντός της προβλεπόµενης 

προθεσµίας. 

1. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην 

Επιτροπή (Eurostat) τα στοιχεία που 

ορίζονται στα παραρτήµατα, 

συµπεριλαµβανοµένων των εµπιστευτικών 

στοιχείων, εντός της προβλεπόµενης 

προθεσµίας. 

 Το πρώτο εδάφιο δεν επηρεάζει τις 
εθνικές αρµοδιότητες. 

 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα στοιχεία διαβιβάζονται στην 
ενδεδειγµένη τεχνική µορφή, η οποία 

προσδιορίζεται σύµφωνα µε την 
κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 12 παράγραφος 2. 

2. Τα στοιχεία διαβιβάζονται στην 
ενδεδειγµένη τεχνική µορφή, η οποία 

προσδιορίζεται από την Επιτροπή µε κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το 
άρθρο 9. 

 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Κατά τη διάρκεια των µεταβατικών 
περιόδων και για τα κράτη µέλη εκείνα 
που χρειάζεται να κάνουν χρήση της 
µεταβατικής περιόδου για να διαβιβάζουν 
τα δεδοµένα τους στη Eurostat, η 
Επιτροπή (Eurostat) µπορεί να προβαίνει 
σε εκτιµήσεις των τιµών των ενοτήτων 
που απαριθµούνται στο άρθρο 3 του 
παρόντος κανονισµού. 
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Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Κατά την εφαρµογή των κριτηρίων 
ποιότητας που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 για τα στοιχεία που καλύπτει 

ο παρών κανονισµός, οι λεπτοµέρειες, η 

δοµή και η περιοδικότητα των εκθέσεων 

ποιότητας προσδιορίζονται σύµφωνα µε 
την κανονιστική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2. 

3. Κατά την εφαρµογή των κριτηρίων 
ποιότητας που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 για τα στοιχεία που καλύπτει 

ο παρών κανονισµός, οι λεπτοµέρειες, η 

δοµή και η περιοδικότητα των εκθέσεων 

ποιότητας προσδιορίζονται από την 
Επιτροπή µε κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 
σύµφωνα µε το άρθρο 9. 

 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισµού  

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η Επιτροπή (Eurostat) αξιολογεί την 
ποιότητα των διαβιβαζόµενων στοιχείων. 

4. Η Επιτροπή (Eurostat) αξιολογεί την 
ποιότητα των διαβιβαζόµενων στοιχείων 
και µπορεί εντός προθεσµίας ενός µηνός 
να προβάλει αντίρρηση και να 
υποχρεώσει το συγκεκριµένο κράτος 
µέλος να υποβάλει βελτιωµένη έκθεση. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 α (νέο)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 7α 

 Σκοπιµότητα και αποτελεσµατικότητα 

 Η Επιτροπή καθορίζει τη σκοπιµότητα 
και την αποτελεσµατικότητα των 
περιβαλλοντικοοικονοµικών 



 

 

 PE465.630/ 15 

 EL 

λογαριασµών. 

 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή µπορεί να παρέχει 
παρεκκλίσεις στα κράτη µέλη στη διάρκεια 

των µεταβατικών περιόδων που 

αναφέρονται στα παραρτήµατα σύµφωνα 

µε την κανονιστική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2, 
εφόσον τα εθνικά στατιστικά συστήµατα 

απαιτούν µείζονες προσαρµογές. 

1. Η Επιτροπή µπορεί να παρέχει 
παρεκκλίσεις στα κράτη µέλη στη διάρκεια 

των µεταβατικών περιόδων που 

αναφέρονται στα παραρτήµατα, µε κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το 
άρθρο 9, εφόσον τα εθνικά στατιστικά 
συστήµατα απαιτούν µείζονες 

προσαρµογές. 

 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι εξουσίες για την έκδοση των κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 

στο άρθρο 3 παράγραφος 3 και άρθρο 4 
παράγραφος 2 ανατίθενται στην Επιτροπή 
για αόριστη χρονική περίοδο. 

1. Οι εξουσίες για την έκδοση των κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 

στο άρθρο 3 παράγραφος 3, το άρθρο 5, 
παράγραφος 3α, το άρθρο 6, παράγραφος 
2, το άρθρο 7, παράγραφος 3, και το 
άρθρο 8, παράγραφος 1, ανατίθενται στην 
Επιτροπή για χρονικό διάστηµα πέντε 
ετών από την έναρξη εφαρµογής του 
παρόντος κανονισµού. Η Επιτροπή 
συντάσσει έκθεση σχετικά µε τις 
εκχωρούµενες αρµοδιότητες το αργότερο 
έξι µήνες πριν από τη λήξη του χρονικού 
διαστήµατος των πέντε ετών. Η 
εκχώρηση αρµοδιοτήτων παρατείνεται 
αυτοµάτως κατά χρονικά διαστήµατα 
ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο την 
ανακαλέσουν σύµφωνα µε το άρθρο10. 
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Αιτιολόγηση 

Υπό το φως των διατάξεων του άρθρου 290, παράγραφοι 1 και 2, της ΣΛΕΕ, πρέπει να ορισθεί 

ρητά ότι η διάρκεια της εκχώρησης αρµοδιοτήτων ανέρχεται σε πέντε χρόνια και ότι το χρονικό 

αυτό διάστηµα θα παραταθεί αυτοµάτως για πέντε ακόµη χρόνια, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο την ανακαλέσει. 

Ο στόχος της ειδικής έκθεσης για την εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαφέρει από την έκθεση 

αξιολόγησης σύµφωνα µε το άρθρο 11α. Η προθεσµία υποβολής (πέντε έτη) είναι, ωστόσο, η ίδια 

και για τις δύο εκθέσεις, προκειµένου να διευκολυνθεί η Επιτροπή να ανταποκριθεί στην 

υποχρέωση υποβολής εκθέσεων.   

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 10 – παράγραφοι 1 και 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η ανάθεση εξουσιών που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 3 και 4 
παράγραφος 2 µπορούν ανακληθούν από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο. 

1. Η ανάθεση εξουσιών που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 3, το άρθρο 5 
παράγραφος 3α, το άρθρο 6, παράγραφος 
2, το άρθρο 7, παράγραφος 3 και το 
άρθρο 8, παράγραφος 1, µπορούν να 
ανακληθούν ανά πάσα στιγµή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο. 

2. Το θεσµικό όργανο που άρχισε 
εσωτερική διαδικασία για τη λήψη 

απόφασης όσον αφορά την ανάκληση των 

εξουσιών ενηµερώνει τον άλλο νοµοθέτη 
και την Επιτροπή το αργότερο ένα µήνα 
πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, 

επισηµαίνοντας τις κατ' εξουσιοδότηση 

πράξεις που θα µπορούσαν να 

αποτελέσουν αντικείµενο ανάκλησης και 

τις αιτίες για την εν λόγω ανάκληση. 

2. Το θεσµικό όργανο που άρχισε 
εσωτερική διαδικασία για τη λήψη 

απόφασης όσον αφορά την ανάκληση των 

εξουσιών προσπαθεί να ενηµερώσει το 
άλλο θεσµικό όργανο και την Επιτροπή 
εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος πριν 
από τη λήψη της τελικής απόφασης, 

επισηµαίνοντας τις κατ' εξουσιοδότηση 

πράξεις που θα µπορούσαν να 

αποτελέσουν αντικείµενο ανάκλησης και 

τις πιθανές αιτίες ανάκλησης. 

Αιτιολόγηση 

Οι αλλαγές και οι προσαρµογές αποσκοπούν να ευθυγραµµίσουν τη διάταξη αυτή µε την 

τυποποιηµένη διατύπωση που χρησιµοποιεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 

σχετικά µε το λεγόµενο φάκελο για τα κατοικίδια ζώα. 
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Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 11 – παράγραφοι 1 και 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συµβούλιο µπορεί να εκφράσει 

αντιρρήσεις σχετικά µε την κατ' 

εξουσιοδότηση πράξη εντός περιόδου δύο 

µηνών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης. 
Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου η εν 

λόγω περίοδος µπορεί να παραταθεί κατά 
ένα µήνα. 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συµβούλιο µπορεί να εκφράσει 

αντιρρήσεις σχετικά µε την κατ' 

εξουσιοδότηση πράξη εντός περιόδου δύο 

µηνών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης. 
Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου η εν 

λόγω περίοδος µπορεί να παραταθεί κατά 
δύο µήνες. 

2. Αν κατά τη λήξη της εν λόγω περιόδου, 
ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 

Συµβούλιο δεν εξέφρασαν αντιρρήσεις 

σχετικά µε την κατ' εξουσιοδότηση πράξη 
ή, αν πριν από την εν λόγω ηµεροµηνία, 
τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και 
το Συµβούλιο ενηµέρωσαν την Επιτροπή 
ότι έχουν αποφασίσει να µην εκφράσουν 
αντιρρήσεις, η κατ' εξουσιοδότηση πράξη 
τίθεται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία που 

αναφέρεται στις διατάξεις της. 

2. Αν κατά τη λήξη της περιόδου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, ούτε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 

Συµβούλιο δεν εξέφρασαν αντιρρήσεις 

σχετικά µε την κατ' εξουσιοδότηση πράξη 
αυτή δηµοσιεύεται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
τίθεται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία που 

αναφέρεται σε αυτή. 

 
Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη µπορεί να 
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε 
εφαρµογή πριν από τη λήξη της περιόδου 
αυτής, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συµβούλιο έχουν ενηµερώσει 
αµφότερα την Επιτροπή ότι δεν 
προτίθενται να εκφράσουν αντιρρήσεις. 

Αιτιολόγηση 

Οι αλλαγές και οι προσαρµογές αποσκοπούν να ευθυγραµµίσουν τη διάταξη αυτή µε την 

τυποποιηµένη διατύπωση που χρησιµοποιεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 

σχετικά µε το λεγόµενο φάκελο για τα κατοικίδια ζώα. 
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Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 11 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 11α 

 Έκθεση και επανεξέταση 

 Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο ανά 
τριετία έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή 
του κανονισµού. Η έκθεση αυτή αξιολογεί 
ιδίως την ποιότητα των διαβιβασθέντων 
σύµφωνα µε το άρθρο 6 δεδοµένων, τις 
µεθόδους συλλογής δεδοµένων, τη 
διοικητική επιβάρυνση και τη 
χρησιµότητα των δεδοµένων αυτών, 
ιδίως σε σχέση µε τους στόχους που 
τίθενται στο άρθρο 1. Επιπλέον αξιολογεί 
τις δυνατότητες για την εισαγωγή 
περιβαλλοντικών λογαριασµών για νέες 
ενότητες πέραν αυτών που αναφέρονται 
στο άρθρο 3α. 

 
Η έκθεση συνοδεύεται, ενδεχοµένως, από 
προτάσεις:  
- για την εισαγωγή περιβαλλοντικών 
λογαριασµών για νέες ενότητες· 
- που αποσκοπούν στην περαιτέρω 
βελτίωση της ποιότητας των δεδοµένων 
και των µεθόδων συλλογής δεδοµένων 
και συνεπώς στη βελτίωση της 
καταγραφής και συγκρισιµότητας 
δεδοµένων και στη µείωση της 
γραφειοκρατικής επιβάρυνσης για τις 
επιχειρήσεις και τη διοίκηση. 

 
Η πρώτη έκθεση θα υποβληθεί το 
αργότερο την 31η ∆εκεµβρίου 2013. 

Αιτιολόγηση 

Η πρόταση της Επιτροπής δεν προβλέπει ρήτρα επανεξέτασης καθώς και υποχρέωση της 

Επιτροπής να υποβάλλει σε τακτική βάση συνολική έκθεση σχετικά µε την κτηθείσα κατά την 

εφαρµογή του κανονισµού εµπειρία. Στην έκθεση αυτή πρέπει επίσης να αξιολογούνται και οι 

δυνατότητες εισαγωγής περιβαλλοντικών λογαριασµών για νέες ενότητες (βλ. άρθρο 3α (νέο)). 
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Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισµού  

Παράρτηµα I – τµήµα 3 – γραµµή 14 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Όζον Ο3 τόνοι (Mg) 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα I – τµήµα 4 - σηµείο 2 α (νέο)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2a. Προκειµένου να ανταποκριθεί στις 
ανάγκες των χρηστών για έγκαιρα 
δεδοµένα, η Eurostat παράγει προβλέψεις 
(«now-casts») για δεδοµένα που τα κράτη 
µέλη δεν έχουν διαβιβάσει εντός 12 
µηνών από το τέλος του έτους αναφοράς. 

Αιτιολόγηση 

Οι χρήστες έχουν ανάγκη από έγκαιρα δεδοµένα. Τούτο αναφέρεται στη δράση II του ΑΕΠ και 

στο σχέδιο δράσης και αποτελεί ένα από τα 8 ποιοτικά κριτήρια για τις επίσηµες στατιστικές. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα IΙ – τµήµα 4 - σηµείο 2 α (νέο)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2a. Προκειµένου να ανταποκριθεί στις 
ανάγκες των χρηστών για έγκαιρα 
δεδοµένα, η Eurostat παράγει προβλέψεις 
(«now-casts») για δεδοµένα που τα κράτη 
µέλη δεν έχουν διαβιβάσει εντός 12 
µηνών από το τέλος του έτους αναφοράς. 

 

Αιτιολόγηση 

Οι χρήστες έχουν ανάγκη από έγκαιρα δεδοµένα. Τούτο αναφέρεται στη δράση II του ΑΕΠ και 

στο σχέδιο δράσης και αποτελεί ένα από τα 8 ποιοτικά κριτήρια για τις επίσηµες στατιστικές. 
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Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα III – τίτλος  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 

ΡΟΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (EW-MFA) 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΡΟΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
(EW-MSA και EW-MFA) 

 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα III – τµήµα 1 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι λογαριασµοί EW-MFA καλύπτουν όλα 
τις στερεά, εναέρια και υγρά υλικά, εκτός 
από τις ροές αέρος και ύδατος, τα οποία 

µετρούνται σε µονάδας µάζας ανά έτος. 
Όπως το σύστηµα των εθνικών 

λογαριασµών, οι λογαριασµοί ροής υλικών 

στο σύνολο της οικονοµίας εξυπηρετούν 

δύο σηµαντικούς σκοπούς. Η αναλυτική 
ροή υλικών παρέχει πλούσια εµπειρική 

βάση δεδοµένων για πολυάριθµες 

αναλυτικές µελέτες. Τα στοιχεία µπορούν 
επίσης να χρησιµοποιηθούν για την 

κατάρτιση διαφορετικών δεικτών ροής 

υλικών για το σύνολο της οικονοµίας στο 

πλαίσιο των εθνικών οικονοµιών. 

Οι λογαριασµοί EW-MSA και EW-MFA 

καλύπτουν όλα τα στερεά, αέρια, υγρά 
υλικά και τα υλικά της τεχνόσφαιρας, 
εκτός από τις ροές αέρος και ύδατος, τα 

οποία µετρούνται σε µονάδας µάζας ανά 

έτος. Όπως το σύστηµα των εθνικών 
λογαριασµών, οι λογαριασµοί ροής υλικών 

στο σύνολο της οικονοµίας εξυπηρετούν 

δύο σηµαντικούς σκοπούς. Η αναλυτική 
ροή υλικών παρέχει πλούσια εµπειρική 

βάση δεδοµένων για πολυάριθµες 

αναλυτικές µελέτες. Τα στοιχεία µπορούν 
επίσης να χρησιµοποιηθούν για την 

κατάρτιση διαφορετικών δεικτών ροής 

υλικών για το σύνολο της οικονοµίας στο 

πλαίσιο των εθνικών οικονοµιών. Σε 
συνδυασµό µε την εξέλιξη του 
λογαριασµού αποθέµατος υλικών, 
παρέχουν σηµαντικές πληροφορίες για 
την αξιολόγηση της χρήσης των φυσικών 
πόρων σε σχέση µε τη διαθεσιµότητα και 
την ανανέωσή τους. 

 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα III – τµήµα 3 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη µέλη παράγουν στατιστικές 

σχετικά µε τα χαρακτηριστικά που 

απαριθµούνται στο Τµήµα 5. 

Τα κράτη µέλη παράγουν στατιστικές 

σχετικά µε τα χαρακτηριστικά που 

απαριθµούνται στο Τµήµα 5 για τους EW-
MFA και για τους EW-MSA, εφόσον κάτι 
τέτοιο δικαιολογείται. 

 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα IΙΙ – τµήµα 4 - σηµείο 2 α (νέο)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2a. Προκειµένου να ανταποκριθεί στις 
ανάγκες των χρηστών για έγκαιρα 
δεδοµένα, η Eurostat παράγει προβλέψεις 
(«now-casts») για δεδοµένα που τα κράτη 
µέλη δεν έχουν διαβιβάσει εντός 12 
µηνών από το τέλος του έτους αναφοράς 
σε επίπεδο δύο ψηφίων, σύµφωνα µε τους 
πίνακες Α και Β. 

 

Αιτιολόγηση 

Οι χρήστες έχουν ανάγκη από έγκαιρα δεδοµένα. Τούτο αναφέρεται στη δράση II του ΑΕΠ και 

στο σχέδιο δράσης και αποτελεί ένα από τα 8 ποιοτικά κριτήρια για τις επίσηµες στατιστικές. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα III – τµήµα 5 – πριν από τον Πίνακα A – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της έκθεσης 
σύµφωνα µε το άρθρο 11α, εξετάζει κατά 
πόσον οι προαιρετικές πληροφορίες 
µπορεί να αντικατασταθούν από 
υποχρεωτικές εκθέσεις. 

Αιτιολόγηση 

Αφ' ης στιγµής δηµιουργηθούν οι δοµές για τη συλλογή των δεδοµένων, δεν υπάρχει πλέον λόγος 
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να εξαιρούνται οι προαιρετικές πληροφορίες από τις υποχρεωτικές εκθέσεις.  

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα III – τµήµα 5 – Πίνακας Α – σηµείο 1.4  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1.4 Αλίευση άγριων ιχθύων, υδρόβιων 

φυτών/ζώων, θήρα και συλλογή 

Αλίευση άγριων ιχθύων, υδρόβιων 

φυτών/ζώων, θήρα και συλλογή(*) 

 

Αιτιολόγηση 

Προσθήκη (**) στον τίτλο 1.4 των πινάκων αναφοράς. 

 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα III – τµήµα 5 – Πίνακας A – σηµείο 3 – σηµείο 3.10 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3.10α µη χρησιµοποιηθείσα 
εξόρυξη/εσοδεία και εκσκαφή(***) 

 3.10a.1 µη χρησιµοποιηθείσα εσοδεία 
βιοµάζας (***) 

 3.10α.2 µη χρησιµοποιηθείσα εξόρυξη 
µεταλλευµάτων (***) 

 3.10α.3 µη χρησιµοποιηθείσα εξόρυξη µη 
µεταλλικών ανόργανων ουσιών (***) 

 3.10α.4 µη χρησιµοποιηθείσα εξόρυξη 
ορυκτών ενεργειακών υλικών/φορέων 
(***) 

 3.10α.5 µη χρησιµοποιηθέντα υλικά 
εκσκαφής και µη χρησιµοποιηθείσα ιλύς 
βυθοκόρησης (***) 

 3.10α.5.1 µη χρησιµοποιηθέντα προϊόντα 
εκσκαφής σε οικοδοµικές εργασίες (***) 

 3.10α.5.2 ιλύς βυθοκόρησης (***) 
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Αιτιολόγηση 

Η προσθήκη των µη χρησιµοποιηθεισών εξορύξεων είναι σύµφωνη µε τις µεθοδολογικές 

κατευθυντήριες γραµµές της Eurostat (2001) και του ΟΟΣΑ (2008). Ορισµένα κράτη µέλη 

συλλέγουν ήδη τα δεδοµένα που αφορούν µη χρησιµοποιηθείσες εξορύξεις.  Με τον κανονισµό 

πρέπει να επιταχυνθεί η καθιέρωση και εναρµόνιση της πρακτικής αυτής σε επίπεδο ΕΕ. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα III – τµήµα 5 – Πίνακας Α – υποσηµείωση 1  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(*) Επιπλέον, προαιρετική αναφορά της 
καθαρής αύξησης του αποθέµατος ξυλείας. 

(*) Επιπλέον, αναφορά της καθαρής 
αύξησης του αποθέµατος. 

 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα III – τµήµα 5 – Πίνακας Β – σηµείο 3 – σηµείο 3.10 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3.10α µη χρησιµοποιηθείσα 
εξόρυξη/εσοδεία και εκσκαφή(*) 

 3.10α.1 µη χρησιµοποιηθείσα εσοδεία 
βιοµάζας (*) 

 3.10α.2 µη χρησιµοποιηθείσα εξόρυξη 
µεταλλευµάτων (*) 

 3.10α.3 µη χρησιµοποιηθείσα εξόρυξη µη 
µεταλλικών ανόργανων ουσιών (*) 

 3.10α.4 µη χρησιµοποιηθείσα εξόρυξη 
ορυκτών ενεργειακών υλικών/φορέων (*) 

 3.10α.5 µη χρησιµοποιηθέντα υλικά 
εκσκαφής και µη χρησιµοποιηθείσα ιλύς 
βυθοκόρησης (*) 

 3.10α.5.1 µη χρησιµοποιηθέντα προϊόντα 
εκσκαφής σε οικοδοµικές εργασίες (*) 

 3.10α.5.2 ιλύς βυθοκόρησης (*) 
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Αιτιολόγηση 

Η προσθήκη των µη χρησιµοποιηθεισών εξορύξεων είναι σύµφωνη µε τις µεθοδολογικές 

κατευθυντήριες γραµµές της Eurostat (2001) και του ΟΟΣΑ (2008). Ορισµένα κράτη µέλη 

συλλέγουν ήδη τα δεδοµένα που αφορούν µη χρησιµοποιηθείσες εξορύξεις. Με τον κανονισµό 

πρέπει να επιταχυνθεί η καθιέρωση και εναρµόνιση της πρακτικής αυτής σε επίπεδο ΕΕ. 
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Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα IΙΙ – τµήµα 6 - εδάφιο 1 α (νέο)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Προκειµένου να ανταποκριθεί στις 
ανάγκες των χρηστών για πλήρη 
ευρωπαϊκά δεδοµένα, η Eurostat παράγει 
και δηµοσιεύει µια εκτίµηση, σε 
περιπτώσεις στις οποίες παραχωρείται 
µεταβατική περίοδος, σε επίπεδο 2 
ψηφίων σύµφωνα µε τους πίνακες Α και 
Β. 

 

Αιτιολόγηση 

Οι ανάγκες των χρηστών για πλήρη δεδοµένα πρέπει να ικανοποιηθούν, καθώς πρόκειται για τη 

βασική προστιθέµενη αξία για τη λήψη αποφάσεων. 
 

 

 


