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Összefoglaló 
I Az európai környezeti-gazdasági számlák (EEEA) fontos adatforrások, amelyek 
segítségével nyomon követhető és értékelhető, hogy milyen előrelépések történtek a 
környezetvédelmi politikák, például a hetedik környezetvédelmi cselekvési program, 
valamint az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak megvalósítása felé. Az európai 
környezeti-gazdasági számlák egy statisztikai keretet alkotnak, amely a környezet és az 
uniós gazdaság közötti kapcsolatot leíró táblák és számlák átfogó rendszeréből áll. 

II Azt ellenőriztük, hogy a Bizottság megfelelően hozta-e létre, kezeli-e és használja-e 
fel az európai környezeti-gazdasági számlákat. Ellenőrzésünk arra derített fényt, hogy a 
Bizottság nem határozta meg a környezetpolitikai döntéshozatalhoz kapcsolódó EEEA-
adatszükségletek hosszú távú perspektíváját. A Bizottság nem összesítette az európai 
környezeti-gazdasági számlákra vonatkozó igényeit, és nem részletezte, hogy milyen 
mutatókat igényel. Jóllehet létezik az európai környezeti-gazdasági számlákra 
vonatkozó stratégia, a célkitűzések végrehajtására szolgáló átfogó cselekvési terv 
hiányzott. Megállapítottuk, hogy egyes stratégiai célkitűzések több mint tíz éven át 
ismétlődtek az egymást követő stratégiákban. 

III Arra, hogy az egyes EEEA-modulok kötelezőek legyenek-e vagy sem, a Bizottság és 
a tagállamok nem az összesített adatszükségletek, hanem főként az adatok 
rendelkezésre állása és érettsége, valamint a tagállami adminisztratív terhekkel 
kapcsolatos megfontolások alapján tettek javaslatot. A Bizottság teljes körű költség-
haszon elemzés nélkül valósította meg az EEEA-modulokat, és nem aknázták ki az 
EEEA-modulokban rejlő lehetőségeket a főbb környezetpolitikák nyomon követéséhez. 

IV Az adatok gyorsabb rendelkezésre bocsátása hasznosabbá teszi az adatokat. 
Megállapításunk szerint a Bizottság egyes adatokat ugyan az előírt határidőnél 
korábban közzétett, ám nem vetette be az adatok gyorsabb rendelkezésre bocsátására 
szolgáló valamennyi eszközt. Nincs olyan adatközlési naptár, amely megmutatná, hogy 
az adatok mikor válnak elérhetővé. 

V Megállapításaink alapján azt javasoljuk, hogy a Bizottság javítsa: 

i) az EEEA-adatokra vonatkozó stratégiai keretet; 

ii) az EEEA-modulok relevanciáját a környezetpolitikai döntéshozatalra nézve; 

iii) az EEEA-adatok időszerűségét. 
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Bevezetés 
01 Fontos, hogy a politikai döntéshozók naprakész és megbízható információkkal 
rendelkezzenek a fenntartható fejlődés felé tett gazdasági, társadalmi és környezeti 
előrelépés nyomon követése érdekében. A gazdasági-környezeti számlák egy táblák és 
számlák átfogó készletéből álló statisztikai keretet alkotnak. E számlák a környezet és a 
gazdaság közötti kapcsolatot írják le, beleértve a gazdaságnak a környezetre tett 
hatását. 

02 Globális szinten az ENSZ Statisztikai Bizottsága a környezeti-gazdasági 
számlarendszert (SEEA) hagyta jóvá a környezeti-gazdasági elszámolás nemzetközi 
statisztikai standardjaként. A rendszer által használt fogalmak, 
fogalommeghatározások és besorolások összhangban vannak az ENSZ nemzeti számlák 
rendszerével, amelyet az ENSZ, a Bizottság, a Nemzetközi Valutaalap, a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és a Világbank dolgozott ki. Ez 
megkönnyíti a nemzetközileg összehasonlítható statisztikák és elszámolások 
előállítását. 

03 Az Európai Bizottság 1994-ben terjesztette elő a „zöld nemzeti elszámolásról” 
szóló első stratégiáját1. A Bizottság azóta együttműködik a tagállamokkal, az ENSZ-szel 
és az OECD-vel, hogy elemezze az „európai környezeti-gazdasági számlákhoz” (EEEA) 
rendelkezésre álló statisztikai adatok körét. A Bizottság és a tagállamok a környezeti 
számlákra vonatkozó európai stratégia keretében, az ENSZ környezeti-gazdasági 
számlarendszerével összhangban hajtják végre az EEEA-t. 

04 Az EEEA jogi kerete2 közös standardot határoz meg a számlák adatainak 
gyűjtésére, összeállítására, továbbítására és értékelésére vonatkozóan. A hat jelenlegi 
modult az 1. táblázat foglalja össze. A Bizottság két további modulra vonatkozóan 
önkéntes jelleggel gyűjt adatokat: ezek az európai erdőterületek számlái, valamint a 
környezeti támogatások és hasonló transzferek számlái. Három további kiegészítő 
modul – a természeti tőkére/ökoszisztémára vonatkozó számlák, a vízszámlák és az 
erőforrás-gazdálkodási kiadásokkal kapcsolatos számlák – kidolgozásán a Bizottság 
jelenleg munkálkodik. Az EEEA 64 gazdasági tevékenységre, valamint a háztartásokra 

                                                      
1 „Directions for the EU on Environmental Indicators and Green National Accounting” 

(Iránymutatás az Unió számára a környezeti mutatókról és a zöld nemzeti elszámolásokról), 
COM(1994) 670. 

2 Az 538/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított 691/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet, HL L 158., 2014.5.27., 113. o. 
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vonatkozóan szolgáltat adatokat. Az EEEA-ról az 1. melléklet nyújt további részletes 
tájékoztatást. 

1. táblázat. Az EEEA-rendeletben szereplő modulok 

Szám Modul 
Az 

adatgyűjtés 
első éve 

Leírás 

1 Levegőkibocsátási számlák 2013 

A gazdaság által a légkörbe kibocsátott 
gáz-halmazállapotú és szemcsés anyagok 
fizikai áramlása (hat üvegházhatású gáz, 
köztük a CO2, valamint hét légszennyező 
anyag). 

2 
A környezetvédelmi 
vonatkozású adók, gazdasági 
tevékenységek szerint 

2013 

Az energia, a közlekedés, a szennyezés és 
az erőforrások területén kivetett, a 
környezetre bizonyítottan konkrét 
negatív hatást gyakorló adókra 
vonatkozó adatok. 

3 Gazdasági szintű anyagáramlás-
számlák 2013 

A gazdaságba bemenő és onnan kikerülő 
anyagáramlások összesített áttekintése 
évi ezer tonnában. A levegő és a víz 
tömeges áramlásai kivételével minden 
szilárd, gáz-halmazállapotú és folyékony 
anyagot lefed. 

4 Környezetvédelmi kiadási 
számlák 2017 

Minden olyan tevékenység, amely 
közvetlenül a környezetszennyeződés, 
valamint mindenfajta egyéb 
környezetkárosodás megelőzésére, 
csökkentésére és megszüntetésére 
irányul. 

5 
A környezeti áruk és 
szolgáltatások ágazatának 
számlái 

2017 

A termelők által előállított környezeti 
áruk és szolgáltatások outputjára 
vonatkozó adatok pénzértékben mérve, 
valamint a bruttó hozzáadott értékre és 
az e termeléshez kapcsolódó 
foglalkoztatásra vonatkozó adatok. 

6 Fizikai energiaáramlási számlák 2017 

A terajoule-ban kifejezett energiának a 
környezetből a gazdaságba való áramlása 
(természetes energiaforrások) a 
gazdaságon belül (termékek), valamint a 
gazdaságból vissza a környezetbe 
(maradványok). 

Forrás: Európai Számvevőszék. 

05 Az EEEA meghatározza, hogy a környezeti termékek és szolgáltatások ágazata 
mekkora részt ad a teljes gazdaságból, valamint meghatározza a természeti 
erőforrások és az energia előállításának és fogyasztásának mennyiségét. A számlák 
azonosítják például, hogy mely tevékenységek a legszennyezőbbek, és melyek merítik 
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ki leginkább a természeti erőforrásokat. A számlák lehetővé teszik annak feltárását, 
hogy milyen költségekkel jár a környezet védelme, és azokat ki fizeti meg. Az EEEA a 
meglévő környezeti (hulladék és erdők) és gazdasági statisztikákat (a nemzeti számlák 
összetevői, valamint az államháztartási és vállalati statisztikák) használja fel és egészíti 
ki. Például a levegőkibocsátási számlák modulja levezethető az üvegházhatású gázok 
nyilvántartásaiból3 vagy az energiastatisztikákból. 

06 Az EEEA olyan kérdésekre tud választ adni, mint például: 

o Milyen következmények mutatkoznak a jelenlegi termelési és fogyasztási 
szerkezetünk fenntarthatóságára nézve? 

o Milyen hatással járnának az új környezetvédelmi adók? Ki viseli az adóterheket, a 
termelők (ipar) vagy a fogyasztók (háztartások)? 

o Milyen környezetterheléshez vezet a nem uniós országokban az általunk folytatott 
kereskedelem szerkezete? 

o Hányan dolgoznak a környezetvédelmi ágazatban, és állítanak elő környezeti 
javakat és szolgáltatásokat, például szélerőműveket vagy szolárpaneleket? 

07 Az EEEA fő felhasználói a Bizottság és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség. 
Például az EEEA a fő adatforrás, amely segíti a környezetvédelmi politikák, így a hetedik 
környezetvédelmi cselekvési program nyomon követését és értékelését és a 
fenntartható fejlődési célok elérése felé tett előrelépés mérését4 (lásd: 1. ábra). Az 
EEEA egyéb potenciális felhasználói az uniós tagállamok és a kutatók. 

                                                      
3 Az év során még tervezzük egy, az uniós üvegházhatásúgáz-kibocsátásokról szóló 

különjelentés közzétételét. 

4 Lásd: A „Fenntarthatósági jelentések: az uniós intézmények és ügynökségek értékelése” 
című számvevőszéki gyorsvizsgálat. 
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1. ábra. A fenntartható fejlődési célok és a hetedik környezetvédelmi 
cselekvési program 

 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság és az ENSZ tájékoztatása alapján. 
@ENSZ, forrás: https://www.un.org/sustainabledevelopment/. 

08 Az Eurostat előmozdítja az EEEA fejlesztését és felhasználását. Valamennyi 
tagállam összeállítja saját számláit, és évente benyújtja az EEEA-adatokat a 
Bizottságnak. A Bizottság az európai statisztikákra vonatkozó minőségi elveknek és 
kritériumoknak5 megfelelően értékeli a számlák minőségét, és módszertani útmutatást 
nyújt az adatok minőségének és megbízhatóságának javítása érdekében. A különböző 
érdekelt felek feladatköreit és felelősségeit a 2. ábra foglalja össze. 

                                                      
5 Ezeket a 2009. december 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 

(HL L 87., 2013.12.20., 164. o.) 12. cikkének (1) bekezdése állapította meg. 

Fenntartható fejlődési célok: az ENSZ 2015-ben 
fogadta el

• 17 arra irányuló globális cél (169 részcélra 
bontva), hogy 2030-ig világszerte 
megvalósuljon a fenntartható fejlődés

• a fenntartható fejlődés három dimenziója: 
társadalmi, gazdasági és környezeti

Hetedik környezetvédelmi cselekvési program: az 
Európai Parlament és az Unió Tanácsa 2013-ban 
fogadta el

• cselekvési program, amely 2020-ig mutat irányt 
az uniós környezetpolitikának

• kilenc kiemelt célkitűzés, amelyek az Európa 
természeti tőkéjének védelmét célzó uniós 
erőfeszítések fokozására; az erőforrás-hatékony, 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású növekedés és 
innováció ösztönzésére; valamint a Föld 
természetes korlátainak tiszteletben tartása 
mellett az emberi egészség és jóllét megóvására 
irányulnak 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/
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2. ábra. Feladat- és felelősségi körök 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

09 Az európai környezeti-gazdasági számlák rendszere egyike azon több 
módszernek, amelyek révén az Európai Bizottság környezeti kérdésekre vonatkozó 
információkat gyűjt és vizsgál meg. Ilyen módszer még az üvegházhatást okozó gázok 
nyilvántartásai, a műholdas képek egyre intenzívebb felhasználása, bizonyos kutatási 
projektek, valamint a Közös Kutatóközpont által és részére végzett környezeti és 
gazdasági modellezés. Az EEEA erőssége az egyéb, különösen a gazdaságra vonatkozó 
statisztikai adatokkal való integráció, ami lehetővé teszi a döntéshozók számára, hogy 
felmérjék a környezeti és gazdasági fejlemények kölcsönhatását.  

Ki?
 nemzeti statisztikai hivatalok 
 illetékes közigazgatási 

szervek

Mit?
 adatokat állítanak össze
 az adatokat határidőn belül 

benyújtják
 az adatok minőségére 

vonatkozó jelentést 
nyújtanak be

Tagállamok

 adatokat gyűjt, és mutatókat és 
elemzéseket állít elő

 módszertani útmutatást nyújt
 értékeli az adatok minőségét
 beszámol a Parlamentnek és a 

Tanácsnak a minőségről, a  
módszerekről, a tagállamokra 
nehezedő adminisztratív teherről 
és  az EEEA megvalósíthatóságáról 
és  eredményességéről (3 évente)

 előmozdítja és koordinálja 
kísérleti tanulmányok, i l letve a 
köl tséghatékonysági elemzések 
a lapján további értékelések 
elvégzését

 előmozdítja a módszertan 
javítását, és elősegíti a környezeti 
elszámolásokra vonatkozó 
nemzetközi standardok 
kia lakítását

Eurostat

Fő uniós szintű felhasználók:
 Környezetvédelmi Főigazgatóság
 Közös  Kutatóközpont
 Európai Környezetvédelmi Ügynökség

Fő programok és kezdeményezések:
 fenntartható fejlődési célok
 a hetedik környezetvédelmi cselekvési 

program
 a körforgásos gazdaságra vonatkozó 

cselekvési terv
 a zöld termékekre vonatkozó 

kezdeményezés
 „A GDP-n túl” elnevezésű 

kezdeményezés
 az Európa 2020 s tratégia „Erőforrás-

hatékony Európa” kiemelt 
kezdeményezése

 a zöld foglalkoztatásra vonatkozó 
kezdeményezés

Nemzeti szakpolitikai döntéshozók

Példák az EEEA-adatok 
felhasználóira és felhasználási 

területeire
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Az ellenőrzés hatóköre és módszere 
10 Az EEEA a környezetpolitikák egyik jelentős információforrása. Az EEEA minősége 
és relevanciája azért rendkívül fontos, hogy e szakpolitikák maximális hatást 
fejthessenek ki. Az EEEA értékelése azért különösen aktuális most, mert az EEEA első 
három modulja esetében 2013, a második három modul esetében pedig 2017 óta 
gyűjtik az adatokat. Jelenleg mérlegelik újabb modulok bevezetésének lehetőségét. Az 
eddig bevezetett modulok értékelése lehetővé teheti tanulságok levonását, valamint 
az új modulok tervezésekor az eredmények felhasználását. 

11 Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a Bizottság hogyan kezelte az 
európai környezeti-gazdasági számlák fejlesztését, és hogy e számlák megfelelnek-e az 
uniós politikai döntéshozók igényeinek. Általános ellenőrzési kérdésünk a 
következőképpen szólt: „Megfelelően hozta-e létre, kezeli-e és használja-e fel a 
Bizottság az európai környezeti-gazdasági számlákat?” E kérdés megválaszolásához a 
következőket vizsgáltuk: 

o a Bizottság az EEEA megtervezésekor és kidolgozásakor figyelembe vette-e a 
bizottsági szolgálatok (kiváltképp a Környezetvédelmi Főigazgatóság, a Közös 
Kutatóközpont és az Eurostat) és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 
igényeit; 

o hogyan használják fel az EEEA-t a környezetpolitikák – például a hetedik uniós 
környezetvédelmi cselekvési program – nyomon követésére és értékelésére, 
valamint a fenntartható fejlődési célok felé tett előrelépés mérésére; 

o hogyan értékeli a Bizottság a tagállami EEEA-adatok minőségét, és nyújtottak-e 
kellő időben módszertani útmutatást. 

12 Ellenőrzési bizonyítékokat a következők révén gyűjtöttünk: 

o a környezeti számlákra vonatkozó egymást követő európai stratégiák, szakpolitikai 
dokumentumok, különböző szintű ülések jegyzőkönyvei és alátámasztó 
dokumentumok vizsgálata; 

o felmérések és interjúk az EEEA-t elkészítő és felhasználó, érintett bizottsági 
szolgálatokkal. Ez az ellenőrzés mint az adatok felhasználóit a Környezetvédelmi 
Főigazgatóságot (DG ENV), a Közös Kutatóközpont Főigazgatóságot (DG JRC), az 
Európai Unió Statisztikai Hivatalát (Eurostat) és az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökséget (EEA) érintette. Az Eurostat az EEEA-adatok fő szolgáltatójaként is 
érintett volt; 
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o négy viszonylag teljes adatkészlettel rendelkező tagállam (Belgium, Lengyelország, 
Magyarország és Svédország) 2015–2017-es időszak során a következő modulokra 
vonatkozóan gyűjtött adatainak vizsgálata annak ellenőrzése érdekében, hogy az 
Eurostat hogyan hajtotta végre a minőségellenőrzést: levegőkibocsátási számlák, 
környezetvédelmi vonatkozású adók gazdasági tevékenységek szerint, valamint 
gazdasági szintű anyagáramlás-számlák; 

o a teljesség, az időbeli pontosság6 és az időszerűség7 áttekintése mind a négy 
tagállam és mind a hat EEEA-modul esetében. 

13 A tagállamok által az adatok megbízhatóságának értékelése céljából végzett 
minőségbiztosítási eljárásokat nem ismételtük meg.   

                                                      
6 A 223/2009/EK rendelet 12. cikke szerint az időbeli pontosság az adatok közzétételének 

előírt időpontja és az adatok megjelenésének időpontja között eltelt idő. 

7 A 223/2009/EK rendelet 12. cikke szerint az időszerűség az információ elérhetősége és a 
leírt esemény vagy jelenség között eltelt idő. 
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Észrevételek 

Az EEEA stratégiai kerete még nem átfogó 

A Bizottság nem adta meg teljes körűen az európai környezeti-gazdasági 
számlákkal kapcsolatos adatszükségleteit 

14 A Bizottságnak össze kell hangolnia a környezeti információkra vonatkozó 
igényeit. Meg kell határoznia a szakpolitikai elemzéshez szükséges adatokat (a 
részletességi szint, a legutóbbi adatok és a gyakoriság feltüntetésével), és biztosítania 
kell, hogy az érintett szolgálatok együttműködjenek és rendszeres, építő jellegű 
párbeszédet folytassanak. A Bizottságnak konzultálnia kell az adatok szolgáltatóival és 
felhasználóival, biztosítva, hogy rendelkezésre álljanak a releváns adatok a szakpolitikai 
fejlesztések és egyéb kezdeményezések támogatásához. 

15 Megállapítottuk, hogy az európai környezeti statisztikák és számlák esetében az 
Eurostat és az érintett bizottsági szolgálatok közötti külön megállapodások rögzítik, 
hogy melyek a környezetre vonatkozó uniós szakpolitikák tervezéséhez és 
végrehajtásához szükséges egyes fő adattípusok. E megállapodások meghatározzák az 
egyes felek feladatköreit és felelősségeit, az együttműködési területeket és a 
folyamatban lévő és jövőbeli statisztikai fejlesztéseket érintő prioritásokat is. 
E megállapodásokat évente megújítják. 

16 Stratégiai szinten és operatív szinten eszmecserére kerül sor az Eurostat és a 
tagállamok (mint a nemzeti adatok szolgáltatói) között (lásd: 3. ábra). A csoportok 
évente ülnek össze. Az EEEA-t felhasználó bizottsági szolgálatokat megfigyelőként 
meghívják az ülésekre. 
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3. ábra. A környezeti adatokkal foglalkozó operatív szakértői csoportok 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság információi alapján. 

17 A környezetet érintő közép- és hosszú távú információszükségleteket stratégiai 
dokumentumok fejtik ki, például a hetedik környezetvédelmi cselekvési program, 
amely hét évet ölel fel. Az EEEA-adatigények a környezeti számlákra vonatkozó európai 
stratégiában jutnak kifejezésre, amely öt évet fed le. Egy EEEA-modul bevezetésének 
folyamata azonban körülbelül 10 év (lásd: 28. bekezdés). Az ilyen hosszú átfutási idők 
gondot jelentenek az adatszükségletek kinyilvánításakor. Nincsenek olyan 
dokumentumok, amelyek a Bizottság számára a környezetpolitikai döntéshozatalhoz 
szükséges EEEA-adatok kapcsán átfogó, hosszú távú perspektívát határoznának meg. 
Egy ilyen dokumentum alapként szolgálhatna a környezeti számlák proaktív, időszerű 
és releváns fejlesztéséhez. 

18 A 2015 és 2018 közötti jegyzőkönyvek elemzése azt tárta fel, hogy az EEEA-
felhasználóknak teljes körűbb és időszerűbb adatokra, illetve az erdőkre, az 
ökoszisztémára és a vízre vonatkozó számlákra lenne szükségük. A jegyzőkönyvekből 
ugyanakkor nem világlik ki, hogy szükség van-e mutatókra, és ha igen, milyen 
jellegűekre. Megállapításunk szerint a bizottsági szolgálatok főként az Eurostat révén 
már rendelkezésre álló információkra támaszkodnak, amelyeket más szolgálatok, 
szervezetek és a kutatói közösség adatforrásai egészítenek ki. 

A stratégiát nem egészítette ki átfogó cselekvési terv 

19 A Bizottságnak a környezeti számlákra vonatkozó európai stratégiában (ESEA) a 
szakpolitikai igények alapján meg kellene határoznia az EEEA fejlesztését. A stratégia 
eredményes végrehajtásához a Bizottságnak prioritási sorrendbe kellene állítania a 
célkitűzéseket, és meg kellene adnia, hogy ezeket hogyan fogják végrehajtani és 
megvalósítani. 

A környezeti számlákkal foglalkozó 
munkacsoport

Létrehozva: 2003
Érintett modulok: levegőkibocsátások, gazdasági 
szintű anyagáramlások, fizikai energiaáramlások
Feladatkör: az Eurostat segítése
Ülések gyakorisága: évente

A monetáris környezeti statisztikákkal és 
számlákkal foglalkozó munkacsoport

Létrehozva: 1994
Érintett modulok: környezeti vonatkozású adók, 

környezetvédelmi kiadások, környezetvédelmi 
áruk és szolgáltatások

Feladatkör: az Eurostat segítése
Ülések gyakorisága: évente

A környezeti statisztikáért és számlákért felelős igazgatók

Létrehozva: 2005
Feladatkör: stratégiai viták
Ülések gyakorisága: évente

DIMESA
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20 Az ESEA a környezeti számlák fejlesztésének és felhasználásának harmonizálását 
célzó prioritásokat és intézkedéseket ír le, amelyek célja, hogy e számlákat Európa-
szerte egységesen alkalmazzák. Eddig négy környezeti számlákra vonatkozó stratégia 
készült (lásd: 4. ábra). A stratégiák tartalmaztak a szakpolitikai szükségletekkel és a 
környezetre irányuló jövőbeli munkával kapcsolatos részeket, amelyeket utána a 
környezeti számlákkal foglalkozó munkacsoportoknak szóló megbízatásként használtak 
fel. A jövőbeli munkát a célkitűzések alapján határozták meg, és prioritási sorrendbe 
rendezték. 

4. ábra. A négy stratégia fő elemei 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság információi alapján. 

21 A 2019–2023-as időszakra vonatkozó ESEA a korábbi stratégiákhoz hasonlóan 
megemlíti a meglévő és jövőbeli számlák potenciális felhasználásait. E stratégia fő 
célja, hogy az európai környezeti-gazdasági számlák kielégítsék a felhasználók jó 
minőségű adatok iránti igényeit, és tartalmukat széles körben elismerjék és értékeljék. 
E célok elérése érdekében célkitűzéseket javasolnak. A stratégia azonban nem 
körvonalaz olyan részletes cselekvési tervet, amely felölelné a területen végzendő 
jövőbeli munkát, és részcélokat és költségvetési becsléseket tartalmazna. Egy, a 
stratégia végrehajtásáról szóló dokumentum tesz javaslatot intézkedésekre. 
E dokumentum azonban nem fejti ki, hogy ezeket az intézkedéseket hogyan kellene 
végrehajtani. Határidőket egyes pontok esetében tartalmaz, más pontok esetében 
azonban nem. 

22 Egyes célkitűzések megismétlődnek a legutóbbi három stratégiában. Példa erre az 
EEEA relevanciájára vonatkozó kommunikáció javítása és az EEEA felhasználásának 

EEEA-modulok széles 
körét javasolta a 
tagállamok általi 
önkéntes bevezetésre

ESEA
2003–2007

prioritási sorrendbe 
rendezte a bevezetendő 
EEEA-modulokat, és 
hangsúlyozta, hogy 
jogalapra van szükség, 
mivel megmutatkoztak 
az első stratégiában 
foglalt informális 
megállapodás korlátai

a legelső EEEA-
modulok javítására és 
az EEEA-modulok 
rendeletben foglalt 
második szakaszának 
bevezetésére 
összpontosított

javasolja az EEEA új 
területekkel való 
bővítését (mint 
például ökoszisztéma-
számlák)

ESEA
2008–2013

ESEA
2014–2018

ESEA
2019–2023
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előmozdítása. A Bizottság dokumentumai, köztük a stratégia szerint az EEEA eddig nem 
volt széles körben ismert, és a politikai döntéshozók nem használták ki teljes 
mértékben az e számlákban rejlő lehetőségeket. Az egyéb olyan célkitűzésekre, 
amelyek 2003 vagy 2008 óta ismétlődnek, az 1. háttérmagyarázat szolgál példákkal. 

1. háttérmagyarázat 

Az ESEA-ban ismétlődő stratégiai célkitűzések: 

— az EEEA új területekkel való bővítése, így például vízszámlákkal, az 
erdőterületek számláival, erőforrás-felhasználással és igazgatási kiadásokkal 
kapcsolatos számlákkal és a környezeti termékekre vonatkozó támogatásokkal 
és hasonló transzferekkel (2003 óta) 

— az EEEA minőségének javítása (2008 óta) 

Az EEEA-modulok megvalósításának hiányosságai miatt 
csökkent azok relevanciája a szakpolitikai döntéshozatal 
szempontjából 

A Bizottság teljes költség-haszon elemzés nélkül valósította meg az EEEA-
modulokat 

23 A Bizottságnak az adatok felhasználói által meghatározott, közös 
megállapodásokon nyugvó prioritások alapján kellene kiválasztania az EEEA-
modulokat. A Bizottságnak költség-haszon elemzést kellene végeznie, mielőtt arról 
döntene, hogy valamely modul mikor válik kötelezővé. 

24 A számlák létrehozásának folyamata azzal kezdődik, hogy az érintett bizottsági 
szolgálatok kinyilvánítják az igényeiket, majd az Eurostat elemzi, hogy rendelkezésre 
állnak-e az adatok, és hogy milyen módszertant lehetne felhasználni. Mielőtt a 
Bizottság javasolja a számlák kötelezővé tételét, támogatásokat adhat a tagállamoknak 
kísérleti projektekre, hogy módszertanokat állapítsanak meg és/vagy harmonizáljanak, 
és teszteljék az adatgyűjtést. 

25 A rendeletbe felvett első három EEEA-modul (lásd: 1. táblázat) tekintetében a 
Bizottság a modulok bevezetésének költségén alapuló elemzést végzett. Ebben az 
összefoglaló elemzésben a modulok tekintetében nem szerepeltek konkrét 
felhasználási módok, és nem határozták meg az előnyöket sem. A rendeletbe felvett 
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másik három modul esetében a Bizottság nem végezte el a költségek vagy hasznok 
teljes körű elemzését. 

26 Arra, hogy az egyes EEEA-modulok kötelezőek legyenek-e vagy sem, a Bizottság 
és a tagállamok nem az összesített adatszükségletek, hanem főként az adatok 
rendelkezésre állása és érettsége, valamint a tagállami adminisztratív terhekkel 
kapcsolatos megfontolások alapján tettek javaslatot. 

Egy EEEA-modul bevezetése körülbelül tíz évet vett igénybe 

27 A hat kötelező EEEA-modul esetében értékeltük a bevezetési időt, vagyis az első 
kísérleti tanulmánytól a modul jogi keretbe való felvételéig eltelt időt (lásd: 5. ábra). 
Megállapítottuk, hogy a hat kötelező modulból négynek a bevezetése 10 évnél 
hosszabb időt vett igénybe. 

5. ábra. Az EEEA bevezetésének időtartama 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság információi alapján. 

28 A Bizottság 2003-ban további önkéntes modulokat javasolt jövőbeli fejlesztési 
területként (például az erdőterületek számlái és vízszámlák). E modulokkal 
kapcsolatban egyelőre még mindig folyik a munka. A Környezetvédelmi Főigazgatóság 
például kért egy erdőterületekre vonatkozó számlamodult. Ellenőrzésünk időpontjában 
e modult még nem vezették be teljes mértékben (lásd: 2. háttérmagyarázat). 

11 év Gazdasági szintű anyagáramlás-számlák

11 év Környezetvédelmi vonatkozású adók

9 év Levegőkibocsátási számlák

691/2011/EU rendelet

14 év A környezeti áruk és szolgáltatások ágazatának számlái

13 év Környezetvédelmi kiadási számlák

8 év Fizikai energiaáramlási számlák

A módosításról szóló 538/2014/EK rendelet
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2. háttérmagyarázat 

Európai erdőszámlák 

Az Eurostat az 1990-es évek vége óta évente gyűjti az erdőszámlákra vonatkozó 
adatokat, önkéntes jelleggel, egy erdőszámlákra vonatkozó kérdőív segítségével. E 
kérdőívet többször frissítették. A legújabb, 2016 óta használatos változat az 
erdőterületek és a fa állományaira és áramlásaira vonatkozó információkat, valamint 
az erdészetre vonatkozó gazdasági adatokat tartalmaz. 

A politikai döntéshozók élénk érdeklődése, a módszertan kiforrottsága, valamint a 
több mint 20 éve folyó, önkéntes jellegű adatgyűjtés ellenére az erdőszámlák 
modulja mindmáig befejezetlen. A modult még nem vették fel az EEEA jogi keretébe. 
Az Eurostat szerint a gyűjtött adatok minősége továbbra is alacsony, mivel az adatok 
nem egységesek, az adatkészletek hiányosak, illetve egyes adatkészletekről 
egyáltalán nem számolnak be. 

A 2019–2023-as időszakra vonatkozó ESEA megvalósítása során az erdőszámlák 
tekintetében javasolt tevékenységek főként más adatforrások (például 
műholdképek) felhasználásával vagy az erdőszámlák egy részének más EEEA-
modulokba való felvételével kapcsolatosak. A stratégia javaslatot tesz arra, hogy az 
erdőszámlákat vegyék fel a kötelező modulok közé. 

29 Egy új EEEA-modul bevezetése hosszú időt vesz igénybe. A Bizottság rövid és 
középtávon olyan forrásokkal egészíti ki az EEEA-adatokat, mint például más 
szervezetek által gyűjtött adatok, a kutatói közösség által összeállított vagy új 
technológiákon alapuló adatok, például műholdképek. 

A Bizottság nem minden érintett szakpolitikában használta fel az EEEA-
modulokat 

30 A 691/2011/EU rendelet szerint fontos, hogy „az európai környezeti-gazdasági 
számlákat aktívan és megfelelően alkalmazzák valamennyi tagállamban és valamennyi 
érintett uniós szakpolitika kialakításakor, mint a hatásvizsgálatok, a cselekvési tervek, a 
jogszabálytervezetek és a szakpolitikai folyamat egyéb jelentős eredményeinek 
meghatározó tényezőit”. A Bizottságnak és az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökségnek különösen két, a környezeti és gazdasági fenntarthatóság 
szempontjából kulcsfontosságú kezdeményezés, egyrészt a fenntartható fejlődési célok 
európai nyomon követése, másrészt pedig a hetedik környezetvédelmi cselekvési 
program nyomon követésére és értékelésére kell felhasználnia a számlákat. 

31 Megállapítottuk, hogy három modul (gazdasági szintű anyagáramlás-számlák, 
környezetvédelmi kiadási számlák, a környezeti áruk és szolgáltatások ágazatának 
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számlái) adatait rendszeresen felhasználják. A Bizottság e számlákat felhasználta 
például az erőforrás-hatékonyság Európában való megvalósítása felé tett előrelépéssel, 
a körforgásos gazdaságra való átállással8, a zöld gazdaságra való átállással és a 
környezetvédelmi kiadásokkal kapcsolatos ismertetőkben és elemzésekben. Jóllehet a 
Bizottság és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség felhasználják a környezeti adókra 
vonatkozó adatokat, nem használják viszont az EEEA által biztosított, gazdasági 
tevékenységek szerinti felbontást (környezetvédelmi vonatkozású adatok modulja 
gazdasági tevékenységek szerint). Az EEEA általunk ellenőrzött bizottsági felhasználói 
és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség nem használták a politikai döntéshozatali 
folyamatban a levegőkibocsátásra és a fizikai energiaáramlásokra vonatkozó modult. 

32 A fenntartható fejlődés világszerte való megvalósítása érdekében az ENSZ 
Közgyűlése által 2015-ben meghatározott 17 globális célból hét főként környezeti 
jellegű (a 6., 7., 11., 12., 13., 14. és 15. fenntartható fejlődési cél), míg más célok 
rendelkeznek környezeti, illetve fenntarthatósági dimenzióval és tartalmaznak 
környezeti részcélokat (a 2., 3., 8. és 9. fenntartható fejlődési cél). Európában az 
Eurostat 2017 óta a fenntartható fejlődési célokra vonatkozó uniós mutatók célirányos 
készlete és a fenntartható fejlődési célokra vonatkozó uniós nyomonkövetési jelentés 
közzététele révén követi nyomon a 17 fenntartható fejlődési célt. A fenntartható 
fejlődési célokra vonatkozó uniós mutatók nagyrészt igazodnak az ENSZ fenntartható 
fejlődési célokra vonatkozó mutatóihoz9. 

33 A fenntartható fejlődési célokra vonatkozó uniós mutatók készlete mintegy 
100 mutatóból áll. Ezt a készletet a Bizottság egy konzultációs folyamat keretében 
évente felülvizsgálja. A mutatókészletnek egy sor elvnek kell megfelelnie, így például: 

o Egy fenntartható fejlődési célhoz nem tartozhat hatnál több mutató. A 
fenntartható fejlődési célokra vonatkozó uniós mutatókészlet további, többcélú 
mutatókat foglalhat magában, amelyeket egynél több cél nyomon követésére 
használnak. A fenntartható fejlődési célokra vonatkozó 2019-as uniós 
mutatókészletben emiatt az egyes célokat összesen 5–11 mutató révén követik 
nyomon; 

                                                      
8 A gazdasági szintű anyagáramlás-számlák adatait felhasználják az uniós erőforrás-

hatékonysági eredménytábla két kiemelt mutatójának összeállításához, amelyek az 
erőforrás-termelékenységet és a hazai anyagfogyasztást mérik. Az ugyanezen modulból 
származó adatokat felhasználják a körforgásos gazdaság körforgásos anyagfelhasználási 
rátájának kiszámításához is. 

9 Lásd: A „Fenntarthatósági jelentések: az uniós intézmények és ügynökségek értékelése” 
című számvevőszéki gyorsvizsgálat, 2019. június. 



 19 

 

o A 6 mutatóval rendelkező célhoz csak egy korábbi mutató elhagyásával lehet új 
mutatót hozzáadni; 

o Egy mutatót csak akkor lehet újabbal felváltani, ha az új mutató pontosabb 
mérést eredményez. Ebből adódóan minden új mutatónak teljes mértékben 
kidolgozottnak, a szakpolitika szempontjából relevánsnak kell lennie, és jobb 
statisztikai minőséget kell biztosítania, mint az általa felváltandó mutató. 

34 Az Eurostat két EEEA-modult használ, hogy nyomon kövesse a fenntartható 
fejlődési célok Unióban való megvalósítása felé tett előrelépést (lásd: 6. ábra). A 
környezeti számlák 2019–2023-as időszakra vonatkozó európai stratégiája szerint 
azonban a környezetvédelmi kiadási számlákon kívül valamennyi kötelező EEEA-modul, 
valamint két kidolgozási szakaszban lévő számla (ökoszisztéma-számlák és vízszámlák) 
is segíthetné a fenntartható fejlődési célok nyomon követését Európában. 

6. ábra. Az EEEA-modulok felhasználása a fenntartható fejlődési célok 
megvalósításának terén elért uniós haladás nyomon követésére 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság és az ENSZ tájékoztatása alapján. 
@ENSZ, forrás: https://www.un.org/sustainabledevelopment/. 

35 Különböző bizottsági szolgálatok 2018-ban és 2019-ben két alternatív mutatóra 
tettek javaslatot, a levegőkibocsátási modul és a környezeti áruk és szolgáltatások 
ágazatára vonatkozó modul felhasználásával (ágazatonkénti levegőkibocsátás és a zöld 
gazdaság). Az Eurostat felfüggesztette e mutatók használatát, a felhasználandó 
adatforrásokkal vagy a fenntartható fejlődési célokra vonatkozó meglévő mutatók 
felváltásával kapcsolatos egyetértés hiánya vagy az adatok országok szintjén való 
rendelkezésre állásának hiánya miatt. 

ETEA-modul
Mutató: a környezetvédelmi adók 
részesedése az összes adóbevételen 
belül.

EW-MFA modul
Mutatók: erőforrás-termelékenység 
és hazai anyagfogyasztás.

EW-MFA modul
Mutatók: körforgásos anyagfelhasználás 
részaránya, erőforrás-termelékenység és 
hazai anyagfogyasztás.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/
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36 A hetedik környezetvédelmi cselekvési program az Unió környezetvédelmi 
stratégiája, amely 2020-ig mutat irányt az európai környezetvédelmi politikának. 
A hetedik környezetvédelmi cselekvési program nem határozza meg, hogy az európai 
környezeti-gazdasági számlák miképp használhatók e szakpolitika nyomon követésére 
és értékelésére. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség a nyomonkövetési folyamat 
keretében mutatókat ad meg. Az Ügynökség a mutatókról szóló éves jelentéseiben 
három EEEA-modult10 használ a hetedik környezetvédelmi cselekvési program 
végrehajtásának nyomon követésére. A hetedik környezetvédelmi cselekvési program 
keretében az Ügynökség választja ki a használni kívánt mutatókat. 

37 A hetedik környezetvédelmi cselekvési program három fő célkitűzésének egyike 
„az Unió természeti tőkéjének védelme, megőrzése és növelése”. A Bizottság e 
célkitűzés nyomon követése érdekében természetitőke-számlákat dolgoz ki11 (másik 
megnevezésük: ökoszisztéma-számlák12) új EEEA-modulként. A természetitőke-számlák 
az olyan környezeti irányultságú fenntartható fejlődési célok esetében is megoldást 
jelentenének, mint 6., 14. és 15. fenntartható fejlődési cél, amelyek esetében a 
Bizottság nem rendelkezik kielégítő mutatóválasztékkal. 

38 A hetedik környezetvédelmi keretprogram nyomon követése érdekében a 
szakpolitikai döntéshozóknak integrált keretben bemutatott környezeti számlákra van 
szükségük. Az ilyen keretben a környezeti számlák mellett egyéb gazdasági adatokat 
(pl. input-output táblák13) is figyelembe vesznek. Ez határozná meg a gazdaság és a 
környezet (pl. levegőkibocsátások, környezeti adók, anyagkitermelés és -felhasználás, 
környezetvédelmi tevékenységek) kölcsönhatását. Az Eurostat elkülönítve teszi közzé a 

                                                      
10 Gazdasági szintű anyagáramlás-számlák, környezetvédelmi kiadási számlák és a környezeti 

áruk és szolgáltatások ágazatára vonatkozó számlák. 

11 A természetitőke-számlák vezetése olyan eszköz, amely a természeti tőke állományában 
beálló változások különböző skálákon való mérésére, valamint az ökoszisztéma-
szolgáltatások értékének az uniós és nemzeti szintű számviteli és beszámolási rendszerekbe 
való integrálására szolgál. 

12 Az ökoszisztéma-számlák az ökoszisztémák terjedelmét és állapotát, valamint az általuk 
nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatásokat mérik, hogy az erőforrásokkal való fenntartható 
gazdálkodással és a környezetgazdálkodással, valamint más érintett szakpolitikai 
területekkel összefüggésben segítsék a döntéshozatalt. 

13 Az input-output táblák termékek vagy ágazatok szerint lebontott táblázatok, amelyeket 
gazdasági és külkereskedelmi adatok alapján állítanak össze, és amelyek segítségével 
gazdaságihatás-elemzéseket lehet készíteni. 
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környezeti számlamodulokat. Jóllehet tovább folyik a munka egy ilyen integrált keret14 
létrehozásán, a Bizottság eltérő módszertanokon alapuló alternatív adatforrásokat 
használ. (Lásd: 3. háttérmagyarázat). 

3. háttérmagyarázat 

Lábnyommutatók 

A környezeti lábnyomra vonatkozó mutatók a termékek végső fogyasztásából 
származó környezetterhelést tükrözik. A lábnyommutatókkal azonosítani lehet, hogy 
mely termékek okozzák a legnagyobb környezetterhelést. A szakpolitikai 
döntéshozók e mutatók alapján felléphetnek a fogyasztási szerkezeten alapuló 
környezetterhelés ellen. A lábnyommutatók az EEEA-modulok integrált 
felhasználásának példái. 

Az Eurostat anyaglábnyom- és levegőkibocsátásilábnyom-értékeket számít. Az 
Eurostat a számításai során feltételezi, hogy a nem uniós országok ugyanolyan 
előállítási technikát használnak, mint az uniós országok. Ezek a számítások a globális 
környezeti terhelés alul- vagy túlbecslését eredményezhetik. 

A hetedik környezetvédelmi cselekvési programra vonatkozó, környezeti mutatókról 
szóló éves jelentésében az Európai Környezetvédelmi Ügynökség olyan lábnyomokat 
használ, mint a globális felmelegedési potenciál, a vízfogyasztás, az 
anyagfelhasználás, az energiafelhasználás, a savasodás és az eutrofizáció. Mivel nem 
minden mutatót az Eurostat számít ki, és mivel a kiszámított mutatók az elkerült 
környezeti terhelést mutatják, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség a kutatói 
közösség által kidolgozott eszközöket használ. Ezek az eszközök a környezeti 
lábnyomok széles körét biztosítják, de minőségüket tekintve többféle hiányosságot 
mutatnak fel. Az Eurostat egy statisztikai eszköz kifejlesztésén dolgozik, és e munka 
eredményei 2022-re várhatók. 

Az Eurostatnak nehéz időszerű, jó minőségű adatokat gyűjtenie 

39 A tagállamoknak határidőn belül be kell nyújtaniuk EEEA-adataikat és a 
kapcsolódó minőségjelentést, az uniós szinten meghatározott, megállapodás szerinti 
számviteli standardoknak megfelelően. Az Eurostatnak a megállapított elveknek15 és 
kritériumoknak16 megfelelően értékelnie kell az EEEA-adatok minőségét. Az 

                                                      
14 A Bizottság integrált többországos input-output adatbázis kialakításán dolgozik. 

15 A 223/2009/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdése – Statisztikai elvek: szakmai 
függetlenség, pártatlanság, tárgyilagosság, megbízhatóság, a statisztikai adatok bizalmas 
kezelése, költséghatékonyság. 

16 A 223/2009/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése: „az európai statisztikákat egységes 
standardok és harmonizált módszerek alapján fejlesztik, állítják elő és teszik közzé. […] a 
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Eurostatnak módszertani útmutatást kell nyújtania a minőség és a megbízhatóság 
javítása érdekében, és becsléseket kell közzétennie azokra az adatokra vonatkozóan, 
amelyeket a tagállamok nem nyújtottak be. 

40 A minőségértékelési folyamatot az adatok benyújtásától azok közzétételéig a 
7. ábra mutatja be. 

7. ábra. Az EEEA minőségértékelési folyamata: az adatok benyújtásától 
azok közzétételéig 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság információi alapján. 

Az adatok időben történő összegyűjtésével kapcsolatos problémák 

41 Az adatok időszerűsége fontos minőségi kritérium. Miközben a környezetterhelés 
fokozódik, az időszerű adatok a helyzet jobb megismerésével segítik az eredményes 
fellépést. Az EEEA-adatokat gyűjteni kellene és rendelkezésre kellene bocsátani, hogy a 
Bizottság gyorsan és széles körben fel tudja használni az EEEA-t az uniós szakpolitikák 
kialakítása és nyomon követése során. 

42 Az EEEA jogi kerete meghatározza, hogy a tagállamoknak kétéves időbeli 
eltolódással kell adatokat szolgáltatniuk. Megállapítottuk, hogy az adatokat felhasználó 
fő bizottsági szolgálatok időszerűbb adatokat kértek az Eurostattól a rendeletben 
előírtnál. E célból az Eurostat eljárásokat dolgozott ki, hogy az első három modul 
tekintetében frissebb adatokat tudjon megbecsülni. A Bizottság a gazdasági szintű 
anyagáramlás-számlák tekintetében hathónapos időbeli eltolódással, a 
levegőkibocsátási számlák esetében pedig 1 éves időbeli eltolódással közöl becsült 
adatokat. A gazdasági tevékenységek szerint lebontott környezetvédelmi vonatkozású 

                                                      
következő minőségértékelési szempontokat kell alkalmazni: relevancia, pontosság, 
időszerűség, időbeli pontosság, hozzáférhetőség, összehasonlíthatóság, koherencia.” 

Benyújtanak:

minőségi jelentéseket

adatokat az EEEA-modulokhoz

Tagállamok Eurostat

Validálási jelentést küld 
pontosítás céljából, és 
egyeztetés céljából elküldi a 
módosított adatállományokat

Az adatokat 
közzéteszik 
az Eurostat 
honlapján

Értékeli az adatok 
minőségét

Validálási ellenőrzésekkel és a 
hiányzó adatok becslésével 

ellenőrzi az adatokat
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adók esetében az Eurostat azon dolgozik, hogy 1 éves időbeli eltolódással tudjon 
becsült adatokat szolgáltatni. A fennmaradó három modulra nézve a Bizottság 2019. 
május 15-én az adatok hamarabbi továbbításáról szóló vitaanyagot ismertetett az egyik 
DIMESA-munkacsoporttal (lásd: 3. ábra). 

43 Egy modul (gazdasági szintű anyagáramlás-számlák) esetében, a 2013-as és 2014-
es adatok kapcsán megvizsgáltuk az Eurostat által a becslései és a tagállamok által 
ténylegesen küldött adatok között elvégzett összehasonlítást. E modul segítségével 
nyerik a „hazai kitermelés” mutatót (lásd: 4. háttérmagyarázat). Elemzésében az 
Eurostat vizsgálta, hogy milyen különbség mutatkozik a Bizottság becslései, illetve a 
mutatóhoz felhasznált tényleges adatok (és azok anyagtípusonkénti bontása) között. 
Az abszolút különbség uniós szinten összességében csekély, jóllehet egyes tételeknél 
jelentősek az eltérések. A kezdeti becslések jobbá tételéhez törekedni kell a tagállamok 
sajátosságainak jobb figyelembevételére. 

4. háttérmagyarázat 

Mi a hazai kitermelés? 

A hazai kitermelés a környezetből a gazdaságba irányuló anyagáramlásoknak felel 
meg. A környezetből származó és a gazdaságban felhasznált anyaginputok alatt a 
természetes anyagok célirányos és emberek által vagy emberi ellenőrzés alatt álló 
technológiával (azaz munkaerő bevonásával) történő kitermelését vagy mozgatását 
értjük. Ezek a gazdasági szintű anyagáramlás-számlákon elszámolt áramlások kapták 
a „hazai kitermelés” elnevezést. Az anyagok kitermelése különbözőképpen terheli a 
természeti környezetet, pl. megzavarja a természetes anyag- és energia-
körforgásokat és egyéb ökoszisztéma-szolgáltatásokat. Ezen összehasonlítás 
eredményeit négy tagállam és a teljes Unió vonatkozásában a 2. táblázat foglalja 
össze. 
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2. táblázat. A „hazai kitermelés” mutatóra vonatkozó becslések eltérései 

 

A tagállam Unión belüli 
részesedése (%) 

Különbség 
2013-ban 

(a „tényleges” 
érték %-ában) 

Különbség 
2014-ben 

(a „tényleges” 
érték %-ában) 

2013 2014 Kezdeti becslés Kezdeti becslés 

EU összesen 

Biomassza 

 

-0,4 -2,1 

Fémtartalmú ércek -11,9 5,1 

Nemfém ásványok 1,3 2,8 

Fosszilis energiaforrások/-hordozók -0,9 1,6 

Hazai kitermelés 0,05 1,2 

Belgium 

Biomassza 2,0 2,0 -4,3 -4,3 

Fémtartalmú ércek - - - - 

Nemfém ásványok 1,9 1,9 5,5 0,4 

Fosszilis energiaforrások/-hordozók - - - - 

Hazai kitermelés 1,6 1,6 1,89 -1,4 

Magyarország 

Biomassza 2,4 2,6 5,4 -3,2 

Fémtartalmú ércek 0,1 0,0 61,6 126,8 

Nemfém ásványok 1,3 1,8 8,5 -12,1 

Fosszilis energiaforrások/-hordozók 1,6 1,7 -19,5 -2,1 

Hazai kitermelés 1,6 2,0 3,7 -7,4 

Lengyelország 

Biomassza 10,1 10,5 0,1 -7,4 

Fémtartalmú ércek 16,8 17,7 -1,4 -1,0 

Nemfém ásványok 9,2 8,8 9,6 6,4 

Fosszilis energiaforrások/-hordozók 18,6 18,9 0,4 0,0 

Hazai kitermelés 11,0 10,9 4,4 0,5 

Svédország 

Biomassza 3,5 3,6 -2,2 -2,8 

Fémtartalmú ércek 40,3 43,0 -9,3 -0,7 

Nemfém ásványok 2,7 2,8 5,4 9,0 

Fosszilis energiaforrások/-hordozók 0,1 0,1 -41,5 -19,0 

Hazai kitermelés 3,9 4,0 -1,9 2,3 

Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság által szolgáltatott információk alapján. 

44 Ami a nemzeti számlákat és a mezőgazdasági számlarendszert illeti, a tagállamok, 
illetve a Bizottság két szakaszban közlik az adatokat. Először még csak összesített 
adatokat, köztük becsléseket közölnek. Egy későbbi szakaszban már pontosabb és 
részletesebb adatokat közölnek. Ez a kétlépcsős adatközlési eljárás javítja az 
időszerűséget, ezáltal hasznosabbá teszi a számlákat. Az EEEA-modulok esetében nem 
alkalmaznak ilyen két szakaszból álló eljárást. 

45 Az első három modul (lásd: 1. táblázat) esetében a legtöbb tagállam betartotta a 
rendeletben megszabott határidőket. 2016-ban és 2017-ben egy tagállam kivételével 
minden tagállam határidőn belül továbbította a minőségjelentést. 2017-ben csak négy 
tagállam küldte az adatokat a határidő után (ketten egy modul, ketten pedig két modul 
esetében). 
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46 A második három modullal kapcsolatban a Bizottság minden modul esetében az 
alkalmazás első évében három hónappal meghosszabbította az adatok minőségére 
vonatkozó jelentés benyújtásának határidejét. Nyolc tagállam17 a meghosszabbított 
határidőn túl nyújtotta be a jelentést. Az, hogy a validálási folyamat idején nem állnak 
rendelkezésre minőségjelentések, meggátolja, hogy a Bizottság megfelelően 
értékelhesse az adatok összevethetőségét. Négy tagállam számára eltérést engedtek 
meg, és egy vagy több modul esetében a határidő után nyújthatták be az adatokat. Egy 
tagállam, amelyre nem vonatkozott eltérés, csak a jogszabályi határidő lejárta után 
nyolc hónappal küldött adatokat a környezeti áruk és szolgáltatások ágazatának 
számláira vonatkozóan. 

47 A hat kötelező modul esetében a validálás és a közzététel közötti idő a 2015–
2017-es időszakban egyes modulok esetében rövidebb lett. Ez az adatok korábbi 
közzétételét eredményezte. Nincs azonban közzétett naptár, amelyből tudni lehetne, 
mikor adják ki az EEEA-modulokat. Az Eurostat a validálás után egyből közzéteszi az 
adatokat. Adatközlési naptár hiányában az adatokat felhasználó fő bizottsági 
szolgálatok csak az EEEA-adatok közzétételével végződő előre megadott ütemtervre 
támaszkodhatnak. Ha valamely tagállam a határidőn túl küldi el az EEEA-adatokat vagy 
túl lassan válaszol a Bizottság pontosítás iránti kéréseire, az meghosszabbíthatja a 
validálási folyamat lezárásáig eltelő időt, és ebből adódóan késleltetheti a közzétételt. 

48 A 3. táblázat azt mutatja be, hogy a tagállamok a 2017-es adatok gyűjtése során 
milyen százalékarányban nem küldték be a változókat a közzétételi dátumig. 
A tagállamok az első három modult illetően kevés kivétellel beküldték az előírt 
adatokat. A második három modul esetében azonban az adatok hézagosabbak voltak, 
különösen a környezeti áruk és szolgáltatások ágazatát illetően. Itt 16 – köztük 3 
eltérési engedéllyel bíró – tagállam nem küldött adatokat. Ahol hiányoznak a tagállami 
adatok, ott a Bizottság az összesített európai adatok kiszámításához szükséges egyes 
változókról becslést ad. 

                                                      
17 A környezeti áruk és szolgáltatások ágazatának számlái esetben nyolc tagállam, a fizikai 

energiaáramlás-számlák esetében hat, a környezetvédelmi kiadási számlák esetében pedig 
öt tagállam. 
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3. táblázat. A tagállamok adatközlései 2017-ben 

 

49 Az Eurostat informálisan felveszi a kapcsolatot minden olyan tagállammal, amely 
az EEEA-adatok egy részét vagy egészét nem nyújtotta be a határidőn belül. Az általunk 
megvizsgált három évre nézve azt állapítottuk meg, hogy 16 tagállam nem küldött 
teljes körű adatokat a levegőkibocsátási modul tekintetében. Az Eurostat problémákat 
tárt fel a Finnország által 2015-ben az anyagáramlás-számlák tekintetében benyújtott 
adatokban. Az Eurostat ezen adatokat saját – Finnország által is jóváhagyott – 
becsléseivel helyettesítette és a többi tagállam adataival együtt közzétette 2015-ben, 
2016-ban és 2017-ben. Finnország 2018-ban küldte be a 2015–2017-es időszakra 
vonatkozó aktualizált adatokat. 

50 Az Eurostat öt esetben hivatalos levelet küldött, amelyben kérte EEEA-modulok 
hiányzó adatainak beküldését. A Bizottság más tagállamoknak nem küldött hiányzó 
EEEA-adatokat kérő hivatalos levelet. A Bizottságnak jogában áll, hogy jogi lépéseket 

Környezetvédelmi 
vonatkozású adók, 

gazdasági 
tevékenységek 

szerint

Levegőkibocsátási 
számlák

Gazdasági 
szintű 

anyagáramlás-
számlák

A környezeti áruk 
és szolgáltatások 

ágazatának 
számlamodulja

Fizikai 
energiaáramlási 

számlák
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tegyen (kötelezettségszegési eljárást indítson) azon tagállamok ellen, amelyek nem 
hajtják végre az uniós jogot. Nem találtunk további bizonyítékokat arra, hogy az 
Eurostat a tagállamokkal beküldette volna az összes megkövetelt adatot. 

Adatminőségi gondok 

51 Az Eurostat validálási célú ellenőrzéseket végez a tagállami adatokon. Ezek az 
ellenőrzések problémákat tártak fel. Például a 2015-ös gyűjtés során Finnország 
elküldte a gazdasági szintű anyagáramlás-számlákat, de az Eurostat a validálási 
ellenőrzések során problémákat tárt fel, és nem hagyta jóvá az adatokat. Alternatív 
megoldásként az Eurostat a tagállammal egyetértésben megbecsülte a 2015–2017-es 
finnországi összesített adatokat, hogy becslést tudjon adni az európai összesített 
értékre. 

52 A négy tagállam ügyirataira irányuló elemzésünk során hiányosságokat 
állapítottunk meg a validálási folyamat dokumentálása terén (a további részleteket 
lásd: 5. háttérmagyarázat). Az Eurostat validálási ellenőrzései a teljeskörűségre, az 
egységességre és a hitelességre irányuló ellenőrzéseket foglalnak magukban. Ami a 
hitelességet illeti, az Eurostat összehasonlítja például a gazdasági szintű anyagáramlás-
számlákat a nemzetközi kereskedelmi adatbázissal, valamint a tagállamok által a 
korábbi években benyújtott adatokkal is. Az ellenőrzések az éves változások 
mértékének elemzésére is kiterjednek. Ha lényeges eltérés mutatkozik, az arra 
figyelmeztet, hogy a probléma tisztázást igényel. Az Eurostat validálási jelentést küld az 
érintett tagállamnak, amelyben többek között kéri e lényeges problémák tisztázását. 

5. háttérmagyarázat 

Az Eurostat dokumentációjának hiányosságai 

A négy tagállamból álló mintánk esetében a gazdasági szintű anyagáramlások 
tekintetében 2017-ben benyújtott adatok sok hitelességi problémát vetnek fel. 
Például az előző évhez képest több mint 40%-kal változó adattételek száma Belgium 
esetében 37, Lengyelország esetében 66, Svédország esetében pedig 108 volt. E 
három tagállam validálási jelentései nem tartalmaztak e problémákkal kapcsolatban 
semmilyen kérdést. Az Eurostat dokumentációja nem indokolta meg, hogy e 
problémák miért nem szerepeltek a validálási jelentésekben. 

53 Az Eurostat minőségértékelési folyamatának egyik eleme az 
összehasonlíthatóság. A jogi keret szerint a tagállamok minőségjelentéseiben foglalt 
információknak lehetővé kell tenniük az Eurostat számára annak megfelelő értékelését, 
hogy a tagállamok hasonlóan alkalmazzák-e a fogalommeghatározásokat. 
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A minőségjelentések azonban nem tartalmaztak elegendő információt ennek 
megfelelő értékeléséhez. A mintánkban szereplő tagállamok esetében megállapítottuk, 
hogy a minőségjelentések tartalmaztak ugyan a felhasznált fő adatforrásokra 
vonatkozó információkat, az összeállítás részletes módszereit azonban nem 
ismertették. Mindössze egy tagállam (Belgium) nyújtott be valamennyi modulhoz a 
minőségjelentéseket kiegészítő külön módszertani jelentéseket. 

54 A Bizottság képes kellő időben megoldani az egyes tagállamokkal kapcsolatos 
problémákat. A mintánkban szereplő négy tagállam esetében csak egy példát találtunk 
arra, hogy a Bizottság nem foglalkozott egy módszertani problémával. Svédország 
2015., 2016. és 2017. évi minőségjelentésében módszertani útmutatást kért a 
pépesítési folyamat egyik melléktermékének (úgynevezett „feketelúg”) 
felhasználásából származó biogén CO2-kibocsátással kapcsolatban. 

55 Néhány összetett, transzverzális esetben a módszertani jellegű problémákra 
vonatkozó megfelelő útmutatás biztosításának folyamata több évig eltart, és ez 
ronthatja a kapcsolódó adatok minőségét. Észrevételeztük, hogy egyes transzverzális 
módszertani problémákkal kapcsolatban már 2012 óta folyik munka, például létezik 
egy közlekedéssel kapcsolatos módszertani problémák megoldásával foglalkozó 
munkacsoport. A külföldi illetőségű adóalanyok által fizetett adókkal és az áthidaló 
tételek (a területről a lakóhelyre való átváltást megtestesítő tételek) becslésével 
kapcsolatos problémákra már akkor felhívták a figyelmet, amikor 2013-ban először 
került sor az adatgyűjtésre. Csak 2017-ben, illetve 2015-ben hoztak létre 
munkacsoportot e problémák megoldása érdekében.   
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Következtetések és ajánlások 
56 A fenntartható fejlődés felé tett környezeti előrelépés nyomon követése 
érdekében fontos, hogy a szakpolitikai döntéshozók naprakész és megbízható 
adatokkal rendelkezzenek. Az európai környezeti-gazdasági számlák a környezet és a 
gazdaság közötti kapcsolatot írják le, és fontos adatforrásként szolgálnak a 
környezetpolitikák nyomon követéséhez és értékeléséhez (lásd: 01–08. bekezdés). 

57 Megállapítottuk, hogy a Bizottság nem határozta meg a környezetpolitikai 
döntéshozatalhoz kapcsolódó közép- és hosszú távú EEEA-adatszükségleteit. Az 
Eurostat és a számlákat felhasználó bizottsági szolgálatok együttműködnek az EEEA 
fejlesztésében, de nem nyilvánították ki világosan az EEEA-val kapcsolatos 
szükségleteiket, és nem részletezték, hogy mely mutatókra van szükség a 
környezetpolitika kialakításához és nyomon követéséhez (lásd: 14–18. bekezdés). 

58 A környezeti számlákra vonatkozó európai stratégia végrehajtásáról szóló 
dokumentum javaslatot tesz néhány tevékenységre a stratégia célkitűzéseinek elérése 
érdekében. Nincsen azonban a célkitűzések megvalósításához elvezető, részcélokat és 
költségvetési becsléseket tartalmazó átfogó terv. Megállapítottuk, hogy a stratégiák 
több mint tíz éven át ismételtek egyes stratégiai célkitűzéseket (lásd: 19–
22. bekezdés). 

1. ajánlás. Az EEEA-adatok stratégiai keretének 
továbbfejlesztése 

Javasoljuk, hogy a Bizottság: 

a) készítsen egy dokumentumot, amelyben meghatározza a környezetpolitikai 
döntéshozatalhoz szükséges EEEA-információk hosszú távú jövőképét; 

b) határozza meg az EEEA elkészítésével kapcsolatos adatszükségleteit, beleértve a 
környezetpolitikai döntéshozatalhoz szükséges mutatókat is; 

c) készítsen átfogó cselekvési tervet (részcélokkal és becsült költségvetéssel) az 
EEEA-stratégia végrehajtásához. 

Határidő: 2021. december 31. 

59 A Bizottság nem elsősorban a szolgálatai által kinyilvánított igények alapján 
választotta ki az európai környezeti-gazdasági számlák kötelező moduljait és az EEEA-
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modulok kidolgozása előtt nem végzett teljes körű költség-haszon elemzéseket. Főként 
az EEEA-modulok bevezetéséhez szükséges idő miatt (8–14 év) a Bizottság a rövid és 
középtávú adatszükségletek esetében az EEEA-adatokat más adatforrásokkal 
egészítette ki (lásd: 23–29. bekezdés). 

60 Az EEEA-modulokat nem használták ki teljes mértékben a fenntartható fejlődési 
célok megvalósítása felé tett előrelépésnek és a hetedik környezetvédelmi cselekvési 
programnak a nyomon követésére. A fő felhasználóknak és politikai döntéshozóknak a 
számlák integrált keretben való bemutatására lenne szükségük, hogy ezáltal 
valamennyi vetületükben meg tudják ismerni a gazdaság és a környezet közötti 
kölcsönhatásokat. Az Eurostat azonban külön-külön teszi közzé az EEEA-modulokat, 
ami nem teszi lehetővé az integrált képalkotást. A Bizottság eltérő módszertanokon 
alapuló alternatív adatforrásokat használ fel (lásd: 31–38. bekezdés). 

2. ajánlás. Az EEEA-modulok relevanciájának javítása a 
szakpolitikai döntéshozatal szempontjából 

Javasoljuk, hogy a Bizottság: 

a) értékelje, hogy milyen költségekkel és hasznokkal járna a környezeti számlák 
integrált keretének kidolgozása, amely javítaná a környezeti információk 
koherenciáját, és növelné azok hasznosságát az uniós szakpolitikai döntéshozók 
számára; 

b) az új EEEA-modulokra tett javaslatok benyújtásakor értékelje az érintett bizottsági 
szolgálatok által kinyilvánított igényeket, és végezzen költség-haszon elemzést. 

Határidő: a) esetében: 2021. december 31., b) esetében: 2023. december 31. 

61 A jogi keret meghatározza, hogy a Bizottságnak kétéves időbeli eltolódással kell 
az EEEA-adatokat biztosítania. Az adatok gyorsabb biztosítása azonban növeli az EEEA 
hasznosságát, és az Eurostat a hat EEEA-modulból kettő esetében máris időszerűbb 
adatokkal szolgál. Egy másik modul kapcsán jelenleg hajtanak végre intézkedéseket. 
A fennmaradó három modul tekintetében a Bizottság 2019. május 15-én tett javaslatot 
intézkedésre. Az adatok korábbi beérkezése lehetővé tette volna számára, hogy 
gyorsabban közölje az adatokat, és ezáltal növelje az EEEA hasznosságát. Néhány 
esetben a tagállamok a megadott határidőn túl küldték meg a szükséges adatokat. Az 
adatok közzétételéhez szükséges idő javult, de a közzétételi naptár hiányából fakadóan 
a felhasználók csak az előrejelzésekre támaszkodhatnak azzal kapcsolatban, hogy az 
adatok mikor válnak elérhetővé (lásd: 41–50. bekezdés). 
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62 Általában véve az Eurostat gondokat észlelt a tagállami adatok validálásának 
folyamata során. A validálási folyamat dokumentálása terén azonban hiányosságokat 
állapítottunk meg. Megállapítottuk, hogy a tagállami adatokat kísérő 
minőségjelentések nem tartalmaztak elégséges információt ahhoz, hogy az Eurostat 
megfelelően értékelni tudja az adatok minőségét. Az Eurostat útmutatást nyújtott, és 
kezelte a tagállamok által felvetett problémákat és a transzverzális jellegű módszertani 
kérdéseket (lásd: 51–55. bekezdés). 

3. ajánlás. Az EEEA-modulok időszerűségének javítása 

Javasoljuk, hogy a Bizottság: 

a) elemezze, hogy mennyiben lehetne a nemzeti számláknál használatos eljáráshoz 
hasonló kétszakaszos eljárást alkalmazni valamennyi EEEA-modul esetében; 

b) használja ki a rendelkezésre álló eszközöket annak érdekében, hogy javítsa a 
tagállamok általi információszolgáltatás időszerűségét; 

c) dolgozzon ki közzétételi naptárt az EEEA-adatokra vonatkozóan. 

Határidő: 2022. december 31. 

A jelentést 2019. szeptember 11-i luxembourgi ülésén fogadta el a Nikolaos Milionis 
számvevőszéki tag elnökölte I. Kamara. 

 a Számvevőszék nevében 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 elnök 
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Mellékletek 

I. melléklet. A hat kötelező EEEA-modul áttekintése 

Levegőkibocsátási számlák 
A levegőkibocsátási számlák a gazdaság által a légkörbe kibocsátott gáz-halmazállapotú 
és szemcsés maradványanyagok áramlását rögzítik. A természetes áramlások, például a 
vulkánok és erdőtüzek, a földhasználatból, földhasználat-változtatásból és 
erdőgazdálkodásból származó kibocsátások és a közvetett kibocsátások nem tartoznak 
ide. 

A számlák a nemzeti számlákkal összhangban a belföldi illetőség elvét követik. Ez azt 
jelenti, hogy a rezidens gazdasági egységek kibocsátásait akkor is magukban foglalják, 
ha ezekre a területen kívül kerül sor (például a világ más részein működő 
légitársaságok vagy hajózási vállalatok). 

A számlák a következőket foglalják magukban: 

o Hat üvegházhatást okozó gázra és hét légszennyező anyagra vonatkozó adatok, 
gazdasági tevékenység és háztartások szerinti bontásban. Különféle légszennyező 
anyagok egy másik légszennyező anyag egyenértékében kifejezve (például a 
metánt szén-dioxid-egyenértékben fejezik ki), lehetővé téve olyan 
környezetterhelési mutatók kiszámítását, mint a globális felmelegedési potenciál, 
a savasodást okozó gázok vagy a troposzférikus ózon kialakulásának prekurzorai. 

o A levegőkibocsátási intenzitásokra vonatkozó adatok, azaz az egy millió euró 
bruttó hozzáadott értékre jutó, tonnában kifejezett kibocsátás. 

o A levegőszennyezési számlák nemzeti főösszegei és a nemzeti kibocsátási 
jegyzékekből levezetett főösszegek közötti eltérésekre vonatkozó adatok. 
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1. példa. Üvegházhatásúgáz-kibocsátások gazdasági tevékenységek és 
magánháztartások szerinti bontásban, EU-28, 2008 és 2017 

Az összkibocsátás %-ában kifejezve, CO2-egyenértékben 

 
Megjegyzés: NACE = gazdasági tevékenységek 

Forrás: Eurostat. 

A környezetvédelmi vonatkozású adók, gazdasági tevékenységek szerint 
A környezetvédelmi vonatkozású adók modulja a környezetvédelmi adókról számol be, 
a következő négy kategóriába csoportosítva: energia, közlekedés, szennyezés és 
erőforrások. Az adók minden kategóriáját gazdasági tevékenységek és háztartások 
szerinti bontásban ismerteti. 

A 2. példa azt mutatja be, hogy hogyan használhatók fel az e modul által szolgáltatott 
adatok. 

Mezőgazdaság, erdészet, halászat
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2. példa. A környezetvédelmi adókból származó teljes adóbevétel 
Európában, adótípusok szerint, 2016 (millió euró) 

  
Forrás: Eurostat. 

Gazdasági szintű anyagáramlás-számlák 
A gazdasági szintű anyagáramlás-számlák a gazdaságba bemenő és onnan kikerülő 
anyagáramlásokról számolnak be évi ezer tonnában megadva. Ezek olyan mutatókhoz 
szolgáltatnak adatokat, mint például a gazdasági ágazatok általi erőforrás-kitermelés, 
az anyagfogyasztás, az erőforrások termelékenysége, anyaglábnyomok, valamint a 
gazdasági növekedés függetlenné tétele a természeti erőforrások kitermelésétől. 

A számlák a szilárd, légnemű és folyékony anyagok 50 kategóriáját fedik le (biomassza, 
fémtartalmú ércek, nemfém ásványok és fosszilis energiaforrások). Nem foglalják 
magukban a vizet és a levegőt. 

A nemzetgazdaságba áramló anyaginputok magukban foglalják a hazai környezetből 
kitermelt anyagokat és a más gazdaságokból származó fizikai importokat. Az outputok 
a hazai környezetbe történő anyagkibocsátásokat és a más gazdaságokba irányuló 
fizikai exportokat foglalják magukban. 

A 3. példa bemutatja, hogy hogyan használhatók fel a gazdasági szintű anyagáramlás-
számlák által szolgáltatott adatok. 
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3. példa. Az erőforrás-termelékenység alakulása, EU-28, 2000–2017 

 
Megjegyzés: deflált GDP (2010. évi árak) 

Forrás: Eurostat. 

Környezetvédelmi kiadási számlák 
A környezetvédelmi kiadási számlák modulja a rezidens gazdasági egységek által 
környezetvédelmi célból eszközölt kiadásokról számol be. A modul a 
környezetvédelemre fordított nemzeti kiadásokat, a környezetvédelmi szolgáltatások 
előállítását és fogyasztását és az egyéb környezetvédelmi transzfereket mutatja be. 

A környezetvédelmi tevékenységek a következőket foglalják magukban: a környezeti 
levegő és az éghajlat védelme, szennyvízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás, a talaj, 
felszín alatti víz, felszíni víz védelme és rehabilitációja, a zaj és vibráció mérséklése, a 
biodiverzitás és tájak védelme, a sugárzás elleni védelem, a környezetvédelmi kutatás 
és fejlesztés. A számlák számszerűsítik a társadalom és a vállalkozások által „a 
szennyező fizet” elv megvalósítása érdekében tett erőfeszítéseket. 

A 4. példa a környezetvédelmi kiadási számlák egy felhasználását illusztrálja. 

Erőforrás-
termelékenység

Hazai anyagfogyasztás Bruttó hazai termék
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4. példa. Környezetvédelmi kiadások ágazatonként (milliárd euró) és a 
GDP százalékarányában, EU-28 

 
Forrás: Európai Környezetvédelmi Ügynökség 

A környezeti áruk és szolgáltatások ágazatának számlái 
A környezeti áruk és szolgáltatások ágazatának számlái a kifejezetten a 
környezetvédelem vagy az erőforrás-gazdálkodás céljából tervezett és előállított áruk 
és szolgáltatások előállítására vonatkozó információkat szolgáltatnak. 

A számlák a környezeti termékek (áruk és szolgáltatások) pénzértékben mért termelők 
általi kibocsátására, a bruttó hozzáadott értékre és az e termeléshez kapcsolódó 
foglalkoztatásra vonatkozó adatokat mutatják be. Az adatokat gazdasági és 
környezetvédelmi tevékenységek szerint bontják. 

A környezeti áruk és szolgáltatások ágazatának számlamodulja által szolgáltatott 
adatok lehetséges felhasználását az 5. példa mutatja be. 
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5. példa. A környezeti áruk és szolgáltatások ágazatában megvalósuló 

foglalkoztatás és hozzáadott érték a gazdaság egészével összehasonlítva, 

EU‐28, 2000–2015 

 
Megjegyzés: 2000 = 100 

Forrás: Eurostat. 

Fizikai energiaáramlási számlák 

A fizikai energiaáramlási számlák az energiának a környezetből a gazdaságba, a 
gazdaságból vissza a környezetbe történő, valamint a gazdaságon belüli fizikai 
áramlásáról számolnak be (terajoule‐ban kifejezve). Az áramlásokat gazdasági 
tevékenység és háztartások szerint bontják. A gazdasági tevékenységek magukban 
foglalják a termelést, a fogyasztást és a felhalmozást. 

Ezek a számlák a következők forrását és felhasználását mutatják be: 

o természetes energiabevitelek (mint például nem megújuló fosszilis anyagokból, 
nem megújuló nukleáris anyagokból származó természetes energia, vízenergia, 
szélenergia, napenergia, biomasszából nyert energia), 

o energiatermékek (mint például szén, biogáz, folyékony bioüzemanyagok, villamos 
energia, fa, nukleáris tüzelőanyagok, kőolajtermékek, földgáz [a biogáz 
kizárásával] stb.), 
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o energiamaradványok (mint például megújuló hulladék, nem megújuló hulladék és 
a nem energetikai célú felhasználásra szolgáló termékekbe beépülő energia). 

A 6. példa a környezetvédelmi kiadási számlák egy felhasználását illusztrálja. 

6. példa. Teljes hazai energiatermék Európában 2016-ban 

 
Forrás: Eurostat. 
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Betűszavak és rövidítések 
7. EAP: hetedik környezetvédelmi cselekvési program

CO2 Szén-dioxid 

DG CLIMA: Éghajlatpolitikai Főigazgatóság 

DG ENV: Környezetvédelmi Főigazgatóság 

DG JRC: Közös Kutatóközpont Főigazgatóság 

DIMESA: a környezeti statisztikáért és számlákért felelős igazgatók 

ECA: Európai Számvevőszék 

EEEA: európai környezeti-gazdasági számlák 

EFTA-államok: Európai Szabadkereskedelmi Társulás (Izland, Liechtenstein, Norvégia 
és Svájc) 

ENSZ: Egyesült Nemzetek Szervezete 

ESEA: a környezeti számlákra vonatkozó európai stratégia 

ETEA: A környezetvédelmi vonatkozású adók, gazdasági tevékenységek szerint 

EU: Európai Unió 

Eurostat: az Európai Unió Statisztikai Hivatala 

EW-MFA: gazdasági szintű anyagáramlás-számlák 

MS(s): tagállam(ok) 

OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

SDG(s): fenntartható fejlődési célok 
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A BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 

KÜLÖNJELENTÉSÉRE 

„EURÓPAI KÖRNYEZETI-GAZDASÁGI SZÁMLÁK: JAVÍTANI LEHETNE A 

HASZNOSSÁGUKAT A SZAKPOLITIKAI DÖNTÉSHOZÓK SZÁMÁRA” 

 

ÖSSZEFOGLALÓ 

I. Az európai környezeti-gazdasági számlák (EEEA) mellett a Bizottság (a minőségi 

jogalkotásra vonatkozó iránymutatást alkalmazva) számos más, a környezetvédelmi 

irányelvekhez kapcsolódó adatforrást és jelentéstételi rendszert is igénybe vesz, amikor 

nyomon követi a környezetvédelmi szakpolitikákat, például a madár- és az élőhelyvédelmi 

irányelv, a vízügyi keretirányelv, a tengervédelmi stratégiáról szóló irányelv és egyéb 

irányelvek érvényesülését. Ezek és más jellegű adatforrások (kutatások, szakértői 

tanulmányok, metavizsgálatok stb.) együtt képezik a környezetvédelmi szakpolitikák 

értékelésének eszközrendszerét. 

II. A Bizottság hosszú távú adatszükségletét a stratégiai dokumentumok határozzák meg, 

például a hetedik környezetvédelmi cselekvési program vagy a biodiverzitási stratégia; 

emellett a Bizottság a hosszú távú adatszükségletét a nyomon követéssel és a jelentéstétellel 

kapcsolatos célravezetőségi vizsgálat keretében is megvizsgálta (lásd: COM(2017) 312). 

A környezeti számlákra vonatkozó európai stratégia egymást követő kiadásai egységes 

egészet alkotnak, folyamatosan fejlődő jövőképpel. Azokban az esetekben, amikor a 

stratégiai célkitűzések változatlanok voltak, különböző számlákra vonatkoztak. 

Megemlítendő különösen, hogy a stratégia első két kiadása nem tartalmazott jogi modulokat. 

A stratégia ezen első kiadásai végrehajtásának eredményeképpen a harmadik kiadás 

végrehajtása során egy kezdeti, a negyedik kiadás végrehajtása során pedig egy szélesebb 

körű modulrendszer állt rendelkezésre. 

III. A Bizottság a kötelező EEEA-modulokra több kritérium figyelembevételével tett 

javaslatot, amelyek között szerepeltek a szolgálatok által jelzett igények, az adatok 

rendelkezésre állása és az érintett részterület érettsége, valamint a tagállamokra háruló terhek. 
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IV. A Bizottság egyetért abban, hogy az adatok gyorsabb rendelkezésre bocsátása javítja az 

adatok hasznosságát. 

V. A Bizottság mindegyik ajánlást elfogadja. 

BEVEZETÉS 

01. A Bizottság egyetért abban, hogy az EEEA fontos a politikai döntéshozók számára. A 

környezeti számlák célja a környezet és a gazdaság közötti viszonyrendszer meghatározása. 

Ez hasznos dolog, és ez alkotja az egyik fő alkalmazási területet. 

AZ ELLENŐRZÉS HATÓKÖRE ÉS MÓDSZERE 

10. A Bizottság egyetért abban, hogy az EEEA értékelése most különösen időszerű, mivel az 

EEEA első három modulját 2013 óta elkészítik, a második három kötelező modul 

bevezetésére később, 2017-ben került sor, jelenleg pedig egyeztetések folynak újabb, a 

jelentéstétel keretében a jövőben alkalmazandó modulok bevezetéséről. 

 

ÉSZREVÉTELEK 

17. Az EEEA-t érintő közép- és hosszú távú információszükségleteket a környezeti számlákra 

vonatkozó európai stratégia egymást követő kiadásai, valamint különböző, saját 

nyomonkövetési kerettel rendelkező szakpolitikai kezdeményezések (például az erőforrás-

hatékonyságra, a körforgásos gazdaságra, az energiaunióra vagy a biológiai sokféleségre 

vonatkozó stratégia) határozzák meg. 

21. A Bizottság 2019 májusában megvitatta a tagállamokkal a környezeti számlák európai 

stratégiájának a 2019-től 2023-ig tartó időszakban való végrehajtására vonatkozó 

tervjavaslatot. 

22. A Bizottság közös válasza a 22. bekezdésre és az 1. háttérmagyarázatra 

A környezeti számlákra vonatkozó európai stratégia egymást követő kiadásai egységes 

egészet alkotnak, folyamatosan fejlődő jövőképpel. A célkitűzések az indokolt esetekben 

több kiadáson is átívelnek. Azokban az esetekben, amikor a stratégiai célkitűzések 

változatlanok voltak, különböző számlákra vonatkoztak. Megemlítendő különösen, hogy a 

környezeti számlákra vonatkozó európai stratégia első két kiadása nem tartalmazott jogi 

modulokat. A stratégia ezen első kiadásai végrehajtásának eredményeképpen a harmadik 

kiadás végrehajtása során egy kezdeti, a negyedik kiadás végrehajtása során pedig egy 

szélesebb körű modulrendszer állt rendelkezésre. 

26. A Bizottság az EEEA-modulokat több kritérium figyelembevételével választotta ki, 

amelyek között szerepeltek a Bizottság szolgálatai által jelzett igények, valamint a várható 

költségek. 

27. A Bizottság egyetért abban, hogy az új EEEA-modulok kidolgozása és bevezetése 

gyakran hosszú időt vesz igénybe. Ez az idő ahhoz szükséges, hogy 1) teszteljük a modulokat 
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és meggyőződjünk alkalmazhatóságukról, továbbá költség-haszon elemzést végezzünk; 2) 

kellően megalapozott és költséghatékony módszertant dolgozzunk ki; 3) a módszertant 

nemzetközi szinten megvitassuk és egyetértést alakítsunk ki róla; 4) kezdeményezzük és 

lefolytassuk a jogalkotási eljárásokat, amelyekben – a tagállamok statisztikai hivatalaival 

folytatott kiterjedt konzultációkat követően – az Európai Parlament és a Tanács is részt vesz. 

A munkát az erőforrások szűkössége is akadályozza, hiszen az új modulok kidolgozását 

ugyanazok a szakértők végzik, akik a meglévő modulok számára is rendszeresen előállítják 

az adatokat. A Bizottság megjegyzi, hogy az új modulok bevezetésével az Európai Unió az 

EEEA globális szintű alkalmazását is előkészíti: például a 2. bekezdésben említett 2012-es 

nemzetközi statisztikai standard a rendelet 2011-es bevezetése előtti európai tapasztalatokon 

alapul. 

28. A Bizottság közös válasza a 28. bekezdésre és a 2. háttérmagyarázatra 

Az erdőszámlákhoz tartozó adatokat az Eurostat évek óta gyűjti és közzéteszi. A kérdőíveket 

azért kell rendszeresen kiigazítani, hogy kövessék a gazdaságban bekövetkező változásokat 

(például új termékek piaci megjelenését), a műszaki fejlődést, valamint a statisztikai 

nómenklatúrák és standardok változásait. 

A környezeti számlákra vonatkozó 2019–2023-as európai stratégia legfontosabb tartalmi 

eleme, hogy a 691/2011/EU rendeletbe való felvételre javasolt hét modul között az 

erdőszámlák is szerepelnek. 

36. A Bizottság nemrégiben tette közzé értékelését a hetedik környezetvédelmi cselekvési 

programról (lásd: COM(2019) 233). A Bizottság az indokolt területeken több 

mutatórendszert is kidolgozott, köztük az erőforrás-hatékonysági eredménytáblát, az 

energiaunió alapmutatóit, a biológiai sokféleségre vonatkozó mutatókat vagy a körforgásos 

gazdaság nyomon követési keretét, és emellett a környezetvédelmi politikák végrehajtásának 

felülvizsgálata és az európai szemeszter összefüggésében is alkalmaz mutatókat. 

42. A Bizottság tervezi a modulok időszerűségének további javítását. 

44. A korai becslések közzététele már most is megvalósul több EEEA-modul kapcsán. Nem 

minden esetben szükségszerű, hogy a korai becslések kevésbé legyenek részletesek, mint a 

tényleges adatok. 

50. A Bizottságnak számos különböző eszköz áll a rendelkezésére, ideértve a jogi úton 

történő fellépést (a kötelezettségszegési eljárást) is; ezek közül mindig az adott cél eléréséhez 

legmegfelelőbbet választja. A kötelezettségszegési eljárásnak és az azt követő, az Európai 

Unió Bírósága előtti eljárásnak nagy az idő- és forrásigénye, és könnyedén igénybe vehet 

akár egy évnél hosszabb időt is. Ha a cél az, hogy a tagállam mihamarabb továbbítsa az 

adatokat, a támogatás vagy a szakértői szintű nyomásgyakorlás gyakran hatékonyabb, 

eredményesebb és arányosabb megoldást jelent. A legtöbb esetben a kérdés egy éven belül 

rendezhető. 



 

HU   HU 
4 

 

5. háttérmagyarázat: Az Eurostat dokumentációjának hiányosságai 

Az adminisztratív terhek minimalizálása érdekében az Eurostat akkor kér csak magyarázatot 

a tagállamoktól, ha a kérdések fontosak, és a magyarázatokat a már rendelkezésre álló 

dokumentáció nem tartalmazza. 

KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK 

56. Az EEEA mellett a Bizottság számos más, a környezetvédelmi irányelvekhez kapcsolódó 

adatforrást és jelentéstételi rendszert is igénybe vesz, amikor nyomon követi a 

környezetvédelmi szakpolitikákat, például a madár- és az élőhelyvédelmi irányelv, a vízügyi 

keretirányelv, a tengervédelmi stratégiáról szóló irányelv és egyéb irányelvek érvényesülését. 

Ezek és más jellegű adatforrások (kutatások, szakértői tanulmányok, metavizsgálatok stb.) 

együtt képezik a környezetvédelmi szakpolitikák értékelésének eszközrendszerét. 

57. A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a környezeti számlákra vonatkozó európai stratégia olyan 

stratégiai keretet képez az EEEA számára, amely a közép- és a hosszú távú 

adatszükségletekre is kiterjed. 

58. A Bizottság 2019 májusában megvitatta a tagállamokkal a környezeti számlák európai 

stratégiájának a 2019-től 2023-ig tartó időszakban való végrehajtására vonatkozó 

tervjavaslatot. 

A környezeti számlákra vonatkozó stratégia egymást követő kiadásai egységes egészet 

alkotnak, folyamatosan fejlődő jövőképpel. A célkitűzések az indokolt esetekben több 

kiadáson is átívelnek. Azokban az esetekben, amikor a stratégiai célkitűzések változatlanok 

voltak, különböző számlákra vonatkoztak. Megemlítendő különösen, hogy a stratégia első két 

kiadása nem tartalmazott jogi modulokat, és a harmadik kiadás alkalmazása során egy 

kezdeti, a negyedik kiadás alkalmazása során pedig egy szélesebb körű modulrendszer állt 

rendelkezésre. 

1. ajánlás: A Bizottság javítsa az EEEA-adatokra vonatkozó stratégiai keretét 

A Bizottság elfogadja az 1. a) ajánlást, és készíteni fog egy olyan dokumentumot, amelyben 

meghatározza az EEEA-val kapcsolatos hosszú távú stratégiáját. 

A Bizottság elfogadja az 1. b) ajánlást, és meg fogja határozni az EEEA továbbfejlesztéséhez 

kapcsolódó adatszükségleteket, beleértve a környezetpolitikai döntéshozatalhoz szükséges 

mutatókat is. 

A Bizottság elfogadja az 1. c) ajánlást, és el fogja készíteni az EEEA-stratégia átfogó 

cselekvési tervét. 

59. A Bizottság az EEEA-modulokat több kritérium figyelembevételével választotta ki, 

amelyek között szerepeltek a Bizottság szolgálatai által jelzett igények, valamint a várható 

költségek. 

60. A Bizottság egyetért abban, hogy – az egyes modulok minél gyorsabb közzététele mellett 

– az EEEA-modulok integráltabb módon való bemutatása és az EAAA-modulokról alkotható 
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kép integráltabbá tétele elősegítené és javítaná az EEEA alkalmazását. A Bizottság készen áll 

arra, hogy tegyen e cél érdekében. 

2. ajánlás: A Bizottság növelje az EEEA-modulok relevanciáját a politikai 

döntéshozatal szempontjából 

A Bizottság elfogadja a 2. a) ajánlást, és – annak érdekében, hogy javítsa a környezeti 

információk koherenciáját és az európai uniós szakpolitikai döntéshozatal szempontjából vett 

hasznosságát – értékelni fogja a környezeti számlák integrált keretének létrehozásával 

kapcsolatos költségeket és hasznokat. 

A Bizottság elfogadja a 2. b) ajánlást, és az új, 2023-ra várható EEEA-modulokra vonatkozó 

javaslatai előtt értékelni fogja a Bizottság érintett szolgálatai által kinyilvánított igényeket, 

illetőleg végezni fog költség-haszon elemzést. 

61. A Bizottság tervezi a modulok időszerűségének további javítását. 

62. A Bizottság álláspontja szerint az adatminőség legtöbb vetületének értékeléséhez a 

tagállamok elégséges információt szolgáltattak az Eurostatnak. 

3. ajánlás: A Bizottság javítsa az EEEA-modulok időszerűségét 

A Bizottság elfogadja a 3. a) ajánlást, és vállalja annak elemzését, hogy a nemzeti számlák 

esetéhez hasonló kétszakaszos eljárást mennyiben érdemes az EEEA több moduljára is 

kiterjeszteni. 

A Bizottság elfogadja a 3. b) ajánlást, és ki fogja használni a rendelkezésre álló eszközöket 

annak érdekében, hogy javítsa a tagállamok általi információszolgáltatás időszerűségét. 

A Bizottság elfogadja a 3. c) ajánlást, és el fogja készíteni az EEEA-adatok közzétételének 

időütemezését. 



Az ellenőrző csoport 
Ellenőrzéseinek eredményeit a Számvevőszék különjelentésekben mutatja be, amelyek 
egy adott költségvetési területhez kapcsolódó uniós szakpolitikákkal és programokkal, 
illetve az irányítással kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak. Hogy ellenőrzési munkája 
maximális hatást érjen el, témái megválasztásakor és feladatai megtervezésekor a 
Számvevőszék tekintetbe veszi a teljesítmény-, illetve szabályszerűségi kockázatokat, 
az érintett bevétel vagy kiadás nagyságát, a várható fejleményeket, valamint a politika 
és a nagyközönség érdeklődését. 

Ezt a teljesítmény-ellenőrzést a fenntartható természetierőforrás-gazdálkodásra 
szakosodott, Nikolaos Milionis számvevőszéki tag elnökölte I. Kamara végezte. Az 
ellenőrzést João Figueiredo számvevőszéki tag vezette Robert Markus ügyvezető és 
Maria Isabel Quintela feladatfelelős, valamint Ioan Alexandru Ilie és Mihaela Văcărașu 
számvevők támogatásával. A nyelvi támogatást Fiona Urquhart biztosította. 
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A jelentésről: 

Az európai környezeti-gazdasági számlák (EEEA) fontos adatforrások, amelyek 
segítségével nyomon követhető és értékelhető, hogy milyen előrelépések történtek a 
környezetvédelmi politikák, például a hetedik környezetvédelmi cselekvési program, 
valamint az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak megvalósítása felé. Az európai 
környezeti-gazdasági számlák egy statisztikai keretet alkotnak, amely a környezet és az 
uniós gazdaság közötti kapcsolatot leíró táblák és számlák átfogó rendszeréből áll. 

Azt ellenőriztük, hogy a Bizottság megfelelően hozta-e létre, kezeli-e és használja-e fel 
az európai környezeti-gazdasági számlákat. Ellenőrzésünk kimutatta, hogy nem 
használták ki az EEEA-modulokban rejlő lehetőségeket a főbb környezetpolitikák 
nyomon követéséhez. Megállapításaink alapján azt javasoljuk, hogy a Bizottság javítsa 
az EEEA-adatok stratégiai keretét, az EEEA-modulok relevanciáját a környezetpolitikai 
döntéshozatalra nézve, illetve az EEEA-adatok időszerűségét. 

A Számvevőszék különjelentése az EUMSZ 287. cikke (4) bekezdésének második 
albekezdése alapján. 
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