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Az eljárások jelölései 

 * Konzultációs eljárás 

 *** Egyetértési eljárás 

 ***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat) 

 ***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat) 

 ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) 

 

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.) 

 

 

 

 

 

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai 

A Parlament kéthasábos módosításai 
 

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 

szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 

új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében. 

 

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 

tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 

jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 

vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 

a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak. 

 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában 

 

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 

jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 

szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 

szedésével jelzik.  

Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 

bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

az európai környezeti-gazdasági számlákról szóló 691/2011/EU rendeletet módosításáról 

szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  

(COM(2013)0247 – C7-0120/2013 – 2013/0130(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0247), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 

338. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 

Parlamenthez (C7-0120/2013), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére, 

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 

jelentésére (A7-0420/2013), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 

módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 

valamint a nemzeti parlamenteknek. 

 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A hetedik közösségi környezetvédelmi 

cselekvési program megállapításáról szóló, 

2013. xxx xx-i xxx európai parlamenti és 

tanácsi határozat1 megerősítette, hogy a 

legfontosabb tendenciákról, a környezeti 

változásokat előidéző tényezőkről és 

mozgatórugókról szóló helytálló 

(1) A hetedik közösségi környezetvédelmi 

cselekvési program megállapításáról szóló, 

2013. xxx xx-i .../... /EU európai 

parlamenti és tanácsi határozat 

megerősítette, hogy a legfontosabb 

tendenciákról, a környezeti változásokat 

előidéző tényezőkről és mozgatórugókról 
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információ alapvetően fontos a hatékony 

szakpolitika kialakításához és 

végrehajtásához, általánosabb értelemben 

pedig a polgárok fokozottabb bevonásához. 

Eszközöket kell kialakítani annak 

érdekében, hogy a nyilvánosság jobban 

ismerja a gazdasági tevékenységek 

környezeti hatásait.  

szóló helytálló információ alapvetően 

fontos a hatékony szakpolitika 

kialakításához és végrehajtásához, 

általánosabb értelemben pedig a polgárok 

fokozottabb bevonásához. Eszközöket kell 

kialakítani annak érdekében, hogy a 

nyilvánosság jobban ismerje a gazdasági 

tevékenységek környezeti hatásait. Fontos, 

hogy az adatokat érthető és hozzáférhető 

módon elérhetővé tegyék, és azokat a 

hagyományos gazdasági adatokkal – így a 

GDP-vel – együtt közzétegyék. 

______________ _______________ 

HL L … + HL: Kérjük, illessze be a … címét és 

hivatkozási számát! 

 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

 691/2011/EU rendelet  

2 cikk – 4 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

4. „környezetvédelmi kiadások” a rezidens 

egységek által környezetvédelemre 

fordított gazdasági erőforrások. A 

környezetvédelem minden olyan 

tevékenységet és intézkedést magába 

foglal, amelyek fő célja a 

környezetszennyeződés, valamint 

mindenfajta egyéb környezetkárosodás 

megelőzése, csökkentése és megszüntetése. 

Idetartoznak a környezet helyreállítását 

célzó intézkedések is, amelyeket a 

környezet károsodását követően hoztak 

meg. Nem tartoznak ide azok a 

tevékenységek, amelyek ugyan jótékony 

hatással vannak a környezetre, de 

elsősorban egy adott vállalat vagy más 

intézmény műszaki szükségleteit elégítik ki 

vagy a higiéniára és biztonságra vonatkozó 

belső előírásainak felelnek meg; 

„környezetvédelmi kiadások” a rezidens 

egységek által környezetvédelmi 

tevékenységekre fordított gazdasági 

erőforrások. A környezetvédelmi 

tevékenység minden olyan tevékenységet 

és intézkedést magába foglal, amelyek fő 

célja a jó környezeti állapot előmozdítása, 

a környezetszennyeződés, valamint 

mindenfajta egyéb környezetkárosodás 

megelőzése, csökkentése és/vagy 

megszüntetése. Idetartozik a környezet 

helyreállítását célzó összes olyan 

intézkedés is, amelyet a környezet 

károsodását követően hoztak. Nem 

tartoznak ide azok a tevékenységek, 

amelyek ugyan jótékony hatással vannak a 

környezetre, de elsősorban egy adott 

vállalat vagy más intézmény műszaki 

szükségleteit elégítik ki vagy a higiéniára 

és biztonságra és védelemre vonatkozó 
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belső előírásainak felelnek meg; 

 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

691/2011/EU rendelet 

2 cikk – 5 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5. „környezeti áruk és szolgáltatások 

ágazata”: a nemzetgazdaság azon termelési 

tevékenységei, amelyek környezetvédelmi 

termékeket állítanak elő. A 

környezetvédelmi termékek olyan 

termékek, amelyeket környezetvédelmi és 

erőforrás-gazdálkodási célból állítottak elő. 

Az erőforrás-gazdálkodás magába foglalja 

a rendelkezésre álló természeti erőforrások 

védelmét, fenntartását és állagának 

javítását ezzel védekezve a természeti 

erőforrások kimerülése ellen; 

5. „környezeti áruk és szolgáltatások 

ágazata”: a nemzetgazdaság azon termelési 

tevékenységei, amelyek környezetvédelmi 

termékeket állítanak elő (környezeti áruk 

és szolgáltatások). A környezetvédelmi 

termékek olyan termékek, amelyeket (a 4. 

pont második mondatában 

meghatározottak szerinti) 
környezetvédelmi és erőforrás-

gazdálkodási célból állítottak elő. Az 

erőforrás-gazdálkodás magába foglalja a 

rendelkezésre álló természeti erőforrások 

védelmét, fenntartását és állagának 

javítását ezzel védekezve a természeti 

erőforrások kimerülése ellen; 

 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

691/2011/EU rendelet 

2 cikk – 6 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

6. „fizikai energiaáramlási számlák” a 

nemzetgazdaságba bekerülő fizikai 

energiaáramlások, a gazdaságon belüli 

áramlások és a más gazdaságokba vagy a 

környezetbe kijutó energiaáramlások 

konzisztens összesítései. 

6. „fizikai energiaáramlási számlák” a 

nemzetgazdaságba bekerülő fizikai 

energiaáramlások, a gazdaságon belül 

mozgó áramlások és a más gazdaságokba 

vagy a környezetbe kijutó 

energiaáramlások konzisztens összesítései. 
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Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

Melléklet 

691/2011/EU rendelet 

IV melléklet – 1 szakasz – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A környezetvédelmi kiadási számlák a 

környezetvédelmi kiadásokra vagyis a 

rezidens egységek által 

környezetvédelemre fordított gazdasági 

erőforrásokra vonatkozó adatokat az 

integrált nemzeti számlák európai 

rendszerével (ESA) teljes mértékben 

kompatibilis módon mutatják be. A 

számlák lehetővé teszik a 

környezetvédelmi kiadások összesítését, 

amelyek meghatározása: a rezidens 

egységek által felhasznált 

környezetvédelmi szolgáltatásoknak, a 

környezetvédelmi tevékenységek bruttó 

állóeszköz-felhalmozásának, valamint a 

környezetvédelmi transzfereknek (amelyek 

nem az előző tételek ellentételezései) az 

összege a külföld által finanszírozott 

összeggel csökkentve. 

A környezetvédelmi kiadási számlák a 

környezetvédelmi kiadásokra vagyis a 

rezidens egységek által 

környezetvédelemre fordított gazdasági 

erőforrásokra vonatkozó adatokat az 

integrált nemzeti számlák európai 

rendszerével (ESA) kompatibilis módon 

mutatják be. A számlák lehetővé teszik a 

környezetvédelmi kiadások összesítését, 

amelyek meghatározása: a rezidens 

egységek által felhasznált 

környezetvédelmi szolgáltatásoknak, a 

környezetvédelmi tevékenységek bruttó 

állóeszköz-felhalmozásának, valamint a 

környezetvédelmi transzfereknek (amelyek 

nem az előző tételek ellentételezései) az 

összege a külföld által finanszírozott 

összeggel csökkentve. 

 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

Melléklet 

691/2011/EU rendelet 

IV melléklet – 3 szakasz – negyedik francia bekezdés  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– HÉA és más adók összege, a 

környezetvédelmi szolgáltatások során 

felhasznált termékekre adott támogatással 

csökkentve, 

– hozzáadottérték-adó (héa) és más adók 

összege, a környezetvédelmi szolgáltatások 

során felhasznált termékekre adott 

támogatással csökkentve, 
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Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

Melléklet 

691/2011/EU rendelet 

IV melléklet – 4 szakasz – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Annak érdekében, hogy eleget tegyen a 

felhasználók teljes és időszerű adatok iránti 

igényeinek, és amint országonként 

elegendő adat áll rendelkezésre, a 

Bizottság (Eurostat) e modul fő összesített 

adatai tekintetében becsléseket készít az 

EU-27-re vonatkozóan. A Bizottság 

(Eurostat) – amikor csak lehetséges – 

becsléseket készít és tesz közzé a 

tagállamok által a 2. pontban 

meghatározott határidőn belül nem 

továbbított adatokra vonatkozóan.  

(3) Annak érdekében, hogy eleget tegyen a 

felhasználók teljes és időszerű adatok iránti 

igényeinek, és amint országonként 

elegendő adat áll rendelkezésre, a 

Bizottság (Eurostat) e modul fő összesített 

adatai tekintetében becsléseket készít az 

EU-28-ra vonatkozóan. A Bizottság 

(Eurostat) – amikor csak lehetséges – 

becsléseket készít és tesz közzé a 

tagállamok által a 2. pontban 

meghatározott határidőn belül nem 

továbbított adatokra vonatkozóan.  

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

Melléklet 

691/2011/EU rendelet 

IV melléklet – 4 szakasz – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az első referenciaév e rendelet 

hatálybalépésének éve.  

(4) Az első referenciaév az e rendelet 

hatálybalépését követő első év.  

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

Melléklet 

691/2011/EU rendelet 

IV melléklet – 4 szakasz – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az adatok első továbbításakor a 

tagállamoknak a 2013-tól az első 

referenciaévig terjedő éves adatokat is 

(5) Az adatok első továbbításakor a 

tagállamoknak a 2014-től az első 

referenciaévig terjedő éves adatokat is 
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közölniük kell.  közölniük kell.  

 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

Melléklet 

691/2011/EU rendelet 

V melléklet – 1 szakasz – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A környezeti áruk és szolgáltatások 

számláit a nemzeti számlákból, a 

vállalkozások szerkezeti statisztikáiból, a 

gazdasági szervezetek regiszteréből és 

egyéb forrásokból nyert információk 

alapján kell összeállítani. 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

Melléklet 

691/2011/EU rendelet 

V melléklet – 4 szakasz – 3 bekezdés  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Annak érdekében, hogy eleget tegyen a 

felhasználók teljes és időszerű adatok iránti 

igényeinek, és amint országonként 

elegendő adat áll rendelkezésre, a 

Bizottság (Eurostat) e modul fő összesített 

adatai tekintetében becsléseket készít az 

EU-27-re vonatkozóan. A Bizottság 

(Eurostat) – amikor csak lehetséges – 

becsléseket készít és tesz közzé a 

tagállamok által a 2. pontban 

meghatározott határidőn belül nem 

továbbított adatokra vonatkozóan. 

(3) Annak érdekében, hogy eleget tegyen a 

felhasználók teljes és időszerű adatok iránti 

igényeinek, és amint országonként 

elegendő adat áll rendelkezésre, a 

Bizottság (Eurostat) e modul fő összesített 

adatai tekintetében becsléseket készít az 

EU-28-ra vonatkozóan. A Bizottság 

(Eurostat) – amikor csak lehetséges – 

becsléseket készít és tesz közzé a 

tagállamok által a 2. pontban 

meghatározott határidőn belül nem 

továbbított adatokra vonatkozóan. 
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Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

Melléklet 

691/2011/EU rendelet 

V melléklet – 4 szakasz – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az első referenciaév e rendelet 

hatálybalépésének éve. 

(4) Az első referenciaév az e rendelet 

hatálybalépését követő első év. 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

Melléklet 

691/2011/EU rendelet 

V melléklet – 4 szakasz – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az adatok első továbbításakor a 

tagállamoknak a 2013-tól az első 

referenciaévig terjedő éves adatokat is 

közölniük kell. 

(5) Az adatok első továbbításakor a 

tagállamoknak a 2014-től az első 

referenciaévig terjedő éves adatokat is 

közölniük kell. 

 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

Melléklet 

691/2011/EU rendelet 

VI melléklet – 4 szakasz – 2 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A statisztikákat a referenciaév végétől 

számított 18 hónapon belül kell 

továbbítani. 

(2) A statisztikákat a referenciaév végétől 

számított 21 hónapon belül kell 

továbbítani. 
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Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

Melléklet 

691/2011/EU rendelet 

VI melléklet – 4 szakasz – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Annak érdekében, hogy eleget tegyen a 

felhasználók teljes és időszerű adatok iránti 

igényeinek, és amint országonként 

elegendő adat áll rendelkezésre, a 

Bizottság (Eurostat) e modul fő összesített 

adatai tekintetében becsléseket készít az 

EU-27-re vonatkozóan. A Bizottság 

(Eurostat) – amikor csak lehetséges – 

becsléseket készít és tesz közzé a 

tagállamok által a 2. pontban 

meghatározott határidőn belül nem 

továbbított adatokra vonatkozóan. 

(3) Annak érdekében, hogy eleget tegyen a 

felhasználók teljes és időszerű adatok iránti 

igényeinek, és amint országonként 

elegendő adat áll rendelkezésre, a 

Bizottság (Eurostat) e modul fő összesített 

adatai tekintetében becsléseket készít az 

EU-28-ra vonatkozóan. A Bizottság 

(Eurostat) – amikor csak lehetséges – 

becsléseket készít és tesz közzé a 

tagállamok által a 2. pontban 

meghatározott határidőn belül nem 

továbbított adatokra vonatkozóan. 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

Melléklet 

691/2011/EU rendelet 

VI melléklet – 4 szakasz – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az első referenciaév e rendelet 

hatálybalépésének éve.  

(4) Az első referenciaév az e rendelet 

hatálybalépését követő első év.  

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

Melléklet 

691/2011/EU rendelet 

VI melléklet – 4 szakasz – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az adatok első továbbításakor a 

tagállamoknak a 2013-tól az első 

referenciaévig terjedő éves adatokat is 

(5) Az adatok első továbbításakor a 

tagállamoknak a 2014-től az első 

referenciaévig terjedő éves adatokat is 
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közölniük kell.  közölniük kell.  

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

Melléklet 

691/2011/EU rendelet 

VI melléklet – 5 szakasz – 1 pont – bevezető rész  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. A 3. szakaszban említett mutatókra 

vonatkozóan az alábbi adatokat kell 

megadni: 

1. A 3. szakaszban említett mutatókra 

vonatkozóan az alábbi – fizikai 

egységekben mért – adatokat kell megadni: 

 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

Melléklet 

691/2011/EU rendelet 

VI melléklet – 5 szakasz – 1 pont – első francia bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– Az energiaáramlás forrástáblája fizikai 

egységekben. Ez a tábla a természetes 

energiaforrások, energetikai termékek és 

energiamaradványok (vízszintes sorok) 

forrását rögzíti eredet vagyis a „szállító” 

(függőleges oszlopok) szerint. 

– Az energiaáramlás forrástáblája. Ez a 

tábla a természetes energiaforrások, 

energetikai termékek és 

energiamaradványok (vízszintes sorok) 

forrását rögzíti eredet vagyis a „szállító” 

(függőleges oszlopok) szerint. 

 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

Melléklet 

691/2011/EU rendelet 

VI melléklet – 5 szakasz – 5 pont – második francia bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– Az energetikai termékek csoportosítása a 

tevékenység szerinti termékosztályozás 

alapján és az európai 

– Az energetikai termékek csoportosítása a 

tevékenység szerinti termékosztályozás 

alapján és az európai 
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energiastatisztikákban használatos 

osztályozás szerint történik. 

energiastatisztikákban használatos 

osztályozás szerint történik. 

 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

Melléklet 

691/2011/EU rendelet 

VI melléklet – 5 szakasz – 6 pont  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

6. A rezidens elv mutatójának 

„átkonvertálása” a területalapú mutatónak 

az egész nemzetgazdaságra vonatkozóan 

történik (nincs iparágak szerinti bontás) és 

az alábbi módon lehet kiszámítani:  

6. A rezidens elv mutatójának 

„átkonvertálása” a területalapú mutatónak 

az egész nemzetgazdaságra vonatkozóan 

történik (nincs iparágak szerinti bontás) és 

az alábbi módon lehet kiszámítani:  

a rezidens egységek összes 

energiafelhasználása 

a rezidens egységek összes 

energiafelhasználása 

– a rezidens egységek energiafelhasználása 

külföldön 

– a rezidens egységek energiafelhasználása 

külföldön 

+ a nem rezidensek energiafelhasználása az 

adott ország területén 

+ a nem rezidensek energiafelhasználása az 

adott ország területén 

 + statisztikai különbségek 

= bruttó belföldi energiafelhasználás 

(területalapú) 

= bruttó belföldi energiafelhasználás 

(területalapú) 
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INDOKOLÁS 

 

 

A környezeti számvitel 2003-tól szerepel az Európai Unió napirendjén, mivel a GDP-t 

önmagában már nem tartották elégséges mutatónak a világban történő haladás és a személyek 

jólétének mérésére.  

 

2006 júniusában az Európai Tanács felszólította az Európai Uniót és tagállamait, hogy a 

hagyományos nemzeti számlákat terjesszék ki a fenntartható fejlődés kulcsfontosságú 

szempontjaira, valamint felhívta őket a nemzeti számlák teljes mértékben konzisztens, 

integrált környezeti-gazdasági számlákkal való felváltására. 

 

2008 augusztusában az Európai Bizottság közzétette a „A GDP-n innen és túl: a haladás 

mérése változó világunkban” című közleményét (COM(2009)0433), amelyben kifejezte azon 

szándékát, hogy hathatós eszközöket alakítson ki a szociális, gazdasági és környezetvédelmi 

célok fenntartható teljesítése terén elért előrelépések mérésére. Mára magától értetődővé vált, 

hogy nyomon kell követni a környezet és a gazdaság közötti kapcsolatokat annak felmérése 

érdekében, hogy milyen hatást gyakorol a gazdaság a környezetre, illetve hogy miként járul 

hozzá a környezet a gazdasághoz.  

 

Az Európai Bizottság első alkalommal 2010 áprilisában tett javaslatot az európai környezeti 

számlákról szóló rendeletre, amelyet ezt követően elfogadtak, és amely 691/2011/EU 

rendeletként 2011 júliusában hatályba lépett, bevezetve az első három modult: a légköri 

kibocsátási számlák, a környezetvédelmi vonatkozású adók és az anyagáramlás-számlák 

modulját. A három modulra ekkor úgy tekintettek, hogy azok csupán az első lépést jelentik a 

környezeti számvitel hathatós eszközének megteremtésében. A rendelet 10. cikkében a 

Parlament aktívan támogatta, hogy a jövőbeli fejlesztés prioritásaiként felvegyék az új 

lehetséges modulok listáját.  

 

A rendelet hatálybalépését követően az Eurostat a tagállamokkal együtt kísérleti tesztekbe 

kezdett, különösen a rendelet 10. cikkében foglalt első három modul tekintetében: a 

környezetvédelmi kiadások, a környezeti áruk és szolgáltatások ágazata, valamint a fizikai 

energiaáramlási számlák. Ezek során azt a következtetést vonták le, hogy fogalmi 

szempontból az említett modulok voltak a legkidolgozottabbak, ezért javasolták a 

691/2011/EU rendelet hatályának ezekre való kiterjesztését.  

 

Az előadó üdvözli a Bizottság által benyújtott javaslatot, és véleménye szerint az új számlák 

hozzájárulnak a nyilvános vitákat és a politikai döntéshozatalt támogató átfogóbb mutatók 

továbbfejlesztéséhez. A nemzeti statisztikai hivatalok által jelenleg tapasztalt pénzügyi és 

személyzeti korlátok miatt fontos, hogy a Bizottság által a jelenlegi javaslattal előterjesztett 

meglévő modulok minőségének javítására összpontosítsanak és előmozdítsák azok 

alkalmazását. Emellett fontos a további adminisztratív teher lehető legkisebbre szorítása.    

 

Az adatgyűjtésért felelős számos szolgálattal folytatott konzultációt követően egyértelművé 

vált, hogy egyes tagállamok még nem állnak készen ezen új feladatra, és egy évvel el kívánják 

halasztani az alkalmazását. Az előadó egyetért ezzel, amennyiben ez a tagállamok által az 
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Eurostatnak szolgáltatott adatok minőségének javítását szolgálja. 

 

Az előadó mindenképpen támogatja a környezeti számlákkal kapcsolatos adatoknak az 

Európai Bizottság és a nemzeti közigazgatási hatóságok általi szélesebb körű alkalmazását 

olyan megfelelően célzott politikák kidolgozása érdekében, amelyek hozzá tudnak járulni az 

Unió zöld növekedéssel és erőforrás-hatékonysággal kapcsolatos szakpolitikai prioritásaihoz.  
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