
 

Sprawozdanie specjalne Europejskie rachunki ekonomiczne 
środowiska – możliwe jest zwiększenie 
ich przydatności dla podmiotów 
wyznaczających kierunki polityki 

PL 2019 nr 16 



 2 

 

Spis treści 
Punkty 

Streszczenie I-V 

Wstęp 01-09 

Zakres kontroli i podejście kontrolne 10-13 

Uwagi 14-55 
Ramy strategiczne europejskich rachunków ekonomicznych 
środowiska nie mają jeszcze kompleksowego charakteru 14-22 
Komisja nie sporządziła pełnego wykazu swoich potrzeb w odniesieniu do 
danych niezbędnych do opracowywania europejskich rachunków 
ekonomicznych środowiska 14-18 

Strategii nie towarzyszył kompleksowy plan działania 19-22 

Niedociągnięcia we wdrażaniu modułów rachunków 
ekonomicznych środowiska sprawiły, że znaczenie rachunków w 
procesie kształtowania polityki spadło 23-38 
Komisja wdrażała moduły rachunków bez uprzedniego przeprowadzenia 
pełnej oceny kosztów i korzyści 23-26 

Wdrożenie modułu europejskich rachunków ekonomicznych środowiska 
zajmowało około dziesięciu lat 27-29 

Komisja nie wykorzystywała modułów europejskich rachunków 
ekonomicznych środowiska we wszystkich odpowiednich obszarach polityki 30-38 

Eurostat napotyka trudności związane z gromadzeniem 
aktualnych danych wysokiej jakości 39-55 
Trudności związane z gromadzeniem danych na czas 41-50 

Wyzwania związane z jakością danych 51-55 

Wnioski i zalecenia 56-62 

Załączniki 
Załącznik I — Przegląd sześciu obowiązkowych modułów 
europejskich rachunków ekonomicznych środowiska 



 3 

 

Wykaz akronimów i skrótów 

Odpowiedzi Komisji 

Zespół kontrolny 

Kalendarium 
  



 4 

 

Streszczenie 
I Europejskie rachunki ekonomiczne środowiska stanowią istotne źródło danych 
wykorzystywanych na potrzeby monitorowania i oceny polityki w dziedzinie 
środowiska (na przykład 7. programu działań w zakresie środowiska) oraz postępów w 
osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Są to 
ramy statystyczne, które obejmują kompleksowe zestawy tabel i rachunków 
ukazujących związki między środowiskiem a gospodarką UE. 

II Trybunał skontrolował, czy Komisja odpowiednio ustanowiła i wykorzystywała 
europejskie rachunki ekonomiczne środowiska oraz czy właściwie nimi zarządzała. 
Przeprowadzona kontrola wykazała, że Komisja nie określiła w perspektywie 
długoterminowej swoich potrzeb w zakresie danych niezbędnych do opracowywania 
rachunków ekonomicznych środowiska do celów kształtowania polityki w dziedzinie 
środowiska. Nie sporządziła też podsumowania takich potrzeb ani nie wskazała 
szczegółowo, jakie wskaźniki będą potrzebne. Istnieje co prawda strategia w sprawie 
europejskich rachunków ekonomicznych środowiska, brakowało jednak 
kompleksowego planu działania, aby zapewnić osiągnięcie wyznaczonych celów. 
Trybunał stwierdził, że niektóre cele strategiczne powtarzały się w kolejnych 
strategiach przez ponad dziesięć lat. 

III Komisja i państwa członkowskie proponowały, by moduły rachunków 
ekonomicznych środowiska miały obowiązkowy lub fakultatywny charakter, kierując 
się głównie dostępnością i szczegółowością danych oraz względami związanymi z 
obciążeniem administracyjnym w państwach członkowskich, a nie faktycznym 
zapotrzebowaniem na dane. Komisja wdrażała moduły rachunków bez uprzedniego 
przeprowadzenia pełnej oceny kosztów i korzyści. Moduły nie były w pełni 
wykorzystywane do monitorowania kluczowych strategii polityki w dziedzinie 
środowiska. 

IV Szybsze udostępnianie danych zapewnia ich większą przydatność. Trybunał 
stwierdził, że chociaż Komisja publikowała niektóre dane wcześniej niż było to 
wymagane, nie wykorzystała wszystkich możliwości szybszego ich przekazywania. Brak 
jest terminarza wskazującego, kiedy dane zostaną udostępnione. 
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V Na podstawie swoich ustaleń Trybunał zaleca, aby Komisja: 

(i) udoskonaliła swoje ramy strategiczne w zakresie danych na potrzeby 
europejskich rachunków ekonomicznych środowiska; 

(ii) zwiększyła przydatność modułów rachunków ekonomicznych środowiska z 
punktu widzenia kształtowania polityki w dziedzinie środowiska; 

(iii) zapewniła większą aktualność danych na potrzeby europejskich rachunków 
ekonomicznych środowiska. 
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Wstęp 
01 Podmioty wyznaczające kierunki polityki powinny posiadać aktualne i wiarygodne 
informacje, aby móc monitorować postępy gospodarcze, społeczne i środowiskowe w 
dążeniu do zrównoważonego rozwoju. Rachunki ekonomiczne środowiska to ramy 
statystyczne obejmujące kompleksowy zestaw tabel i rachunków. Pozwalają one 
zrozumieć związek między środowiskiem a gospodarką, w tym oddziaływanie 
gospodarki na środowisko. 

02 Na szczeblu globalnym Komisja Statystyczna Organizacji Narodów Zjednoczonych 
zatwierdziła system rachunków ekonomicznych środowiska jako międzynarodową 
normę statystyczną dla rachunkowości środowiskowej. System ten wykorzystuje 
koncepcje, definicje i klasyfikacje zgodne z systemem rachunków narodowych 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, opracowane przez ONZ, Komisję, 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD) oraz Bank Światowy. Ułatwia to produkcję statystyk i rachunków 
porównywalnych na szczeblu międzynarodowym. 

03 W 1994 r. Komisja Europejska zaprezentowała pierwszy dokument strategiczny1 
na temat „zielonej rachunkowości krajowej”. Od tego czasu współpracuje ona z 
państwami członkowskimi, ONZ i OECD w celu przeanalizowania różnorodnych danych 
statystycznych dostępnych na potrzeby „europejskich rachunków ekonomicznych 
środowiska”. Komisja i państwa członkowskie wdrażają rachunki ekonomiczne 
środowiska na podstawie europejskiej strategii rachunków środowiskowych zgodnie z 
systemem rachunkowości środowiskowej ONZ. 

04 Ramy prawne dla rachunków ekonomicznych środowiska2 ustanawiają wspólną 
normę do celów gromadzenia, zestawiania, przekazywania i oceny rachunków. W 
tabeli 1 przedstawiono sześć obecnych modułów. Komisja gromadzi dane na zasadzie 
dobrowolnej dla dwóch dodatkowych modułów – europejskich rachunków 
dotyczących lasów oraz rachunków dotyczących subsydiów na ochronę środowiska i 
podobnych transferów. Prowadzi także prace nad trzema kolejnymi modułami – są to 

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

[Wytyczne dla UE w sprawie wskaźników środowiskowych i krajowej zielonej 
rachunkowości], COM(1994) 670. 

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011, zmienione 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 538/2014 (Dz.U. L 158 z 
27.5.2014, s. 113). 
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rachunki kapitału naturalnego/rachunki dotyczące ekosystemów, rachunki gospodarki 
wodnej oraz rachunki wydatków na zarządzanie zasobami. Europejskie rachunki 
ekonomiczne środowiska obejmują dane dla 64 rodzajów działalności gospodarczej 
oraz gospodarstw domowych. Więcej szczegółowych informacji na temat tych 
rachunków zawarto w załączniku 1. 

Tabela 1 – Moduły przewidziane w rozporządzeniu dotyczącym 
rachunków ekonomicznych środowiska 

Nr Moduł 
Pierwszy rok 
gromadzenia 

danych 
Opis 

1 Rachunki emisji do powietrza 2013 

Fizyczne przepływy gazów i cząstek 
stałych (sześć gazów cieplarnianych, w 
tym CO2, oraz siedem substancji 
zanieczyszczających powietrze) 
emitowanych przez gospodarkę do 
atmosfery. 

2 
Podatki związane ze 
środowiskiem według rodzajów 
działalności gospodarczej 

2013 

Dane na temat podatków w obszarach 
energii, transportu, zanieczyszczenia i 
zasobów o udowodnionym określonym 
negatywnym wpływie na środowisko. 

3 Ogólnogospodarcze rachunki 
przepływów materialnych 2013 

Przegląd danych zagregowanych, 
wyrażonych w tysiącach ton rocznie, na 
temat przepływów materialnych do i z 
gospodarki. Obejmuje materiały stałe, 
gazowe i ciekłe, z wyjątkiem masowych 
przepływów powietrza i wody. 

4 Rachunki wydatków na ochronę 
środowiska 2017 

Wszystkie rodzaje działalności, których 
bezpośrednim celem jest ograniczanie i 
eliminacja zanieczyszczeń lub wszelkich 
innych form degradacji środowiska, jak 
również zapobieganie tym zjawiskom. 

5 
Rachunki sektora towarów i 
usług związanych z ochroną 
środowiska 

2017 

Dane na temat produkcji towarów i usług 
związanych z ochroną środowiska 
wyrażone w wartościach pieniężnych oraz 
w postaci wartości dodanej brutto 
i zatrudnienia związanego z tą produkcją. 

6 Rachunki fizycznych przepływów 
energii 2017 

Przepływy energii (w teradżulach) ze 
środowiska do gospodarki (zasoby 
naturalne), w obrębie gospodarki 
(produkty) oraz z gospodarki z powrotem 
do środowiska (pozostałości). 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
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05 Europejskie rachunki ekonomiczne środowiska określają udział sektora towarów i 
usług środowiskowych w ogólnej gospodarce oraz wielkość produkcji i konsumpcji 
zasobów naturalnych i energii. Na przykład pokazują one rodzaje działalności, które 
powodują największe zanieczyszczenia lub w największym stopniu wyczerpują zasoby 
naturalne. Rachunki umożliwiają określenie, ile kosztuje ochrona środowiska i kto 
ponosi te koszty. Wykorzystują one i uzupełniają istniejące statystyki środowiskowe (w 
odniesieniu do odpadów i lasów) oraz statystyki gospodarcze (elementy rachunków 
narodowych oraz statystyki finansów publicznych i przedsiębiorstw). Przykładowo 
moduł rachunków emisji do powietrza można uzyskać z wykazów gazów 
cieplarnianych3 lub statystyk dotyczących energii. 

06 Europejskie rachunki ekonomiczne środowiska mogą zapewnić odpowiedzi na 
pytania takie jak: 

o jakie są konsekwencje obecnych modeli produkcji i konsumpcji dla 
zrównoważonego rozwoju? 

o Jakie oddziaływanie będą miały nowe podatki ekologiczne? Kto ponosi obciążenie 
podatkowe – producenci (przemysł) czy konsumenci (gospodarstwa domowe)? 

o Jakie presje środowiskowe wynikają ze struktury handlu z państwami niebędącymi 
członkami UE? 

o Ile osób pracuje w przemyśle środowiskowym produkującym towary i usługi 
środowiskowe, takie jak turbiny wiatrowe czy panele słoneczne? 

07 Głównymi użytkownikami europejskich rachunków ekonomicznych środowiska są 
Komisja i Europejska Agencja Środowiska. Przykładowo rachunki są kluczowym 
źródłem danych na potrzeby monitorowania i oceny polityki w dziedzinie środowiska, 
na przykład 7. programu działań w zakresie środowiska (7. EAP), a także umożliwiają 
pomiar postępów w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju4 (zob. rys. 1). Inni 
potencjalni użytkownicy rachunków ekonomicznych środowiska to państwa 
członkowskie UE i naukowcy prowadzący działalność badawczą. 

                                                      
3 Jeszcze w tym roku Trybunał planuje opublikować sprawozdanie specjalne na temat emisji 

gazów cieplarnianych w UE. 

4 Zob. przegląd punktowy w trybie pilnym pt. „Sprawozdawczość w zakresie 
zrównoważonego rozwoju – podsumowanie działań instytucji i agencji UE”, czerwiec 2019 r. 
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Rys. 1 – Cele zrównoważonego rozwoju i 7. EAP 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie informacji Komisji Europejskiej i ONZ. 
@ Organizacja Narodów Zjednoczonych, źródło: https://www.un.org/sustainabledevelopment/. 

08 Eurostat promuje rozwój i wykorzystanie europejskich rachunków ekonomicznych 
środowiska. Wszystkie państwa członkowskie zestawiają swoje rachunki i przekazują 
Komisji co roku odnośne dane. Komisja ocenia jakość rachunków na podstawie zasad i 
kryteriów jakości europejskich danych statystycznych5 oraz zapewnia wytyczne 
metodyczne w celu poprawy jakości i wiarygodności danych. Na rys. 2 podsumowano 
role i obowiązki różnych zainteresowanych stron. 

                                                      
5 Ustanowione w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009, art. 12 

ust. 1 (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164). 

Cele zrównoważonego rozwoju: przyjęte przez 
ONZ w 2015 r.

• zestaw 17 celów ogólnych (podzielonych na 
169 zadań), aby osiągnąć zrównoważony 
rozwój na całym świecie do 2030 r.

• trzy wymiary zrównoważonego rozwoju: 
społeczny, gospodarczy i środowiskowy

7. EAP: przyjęty przez Parlament Europejski i 
Radę UE w 2013 r.

• program działań wskazujący kierunki 
polityki UE w dziedzinie środowiska do 
2020 r.

• dziewięć celów priorytetowych w celu 
zwiększenia starań UE na rzecz ochrony 
kapitału naturalnego Europy, stymulowania 
zasobooszczędnego, niskoemisyjnego 
wzrostu gospodarczego i innowacji oraz 
ochrony zdrowia i dobrostanu ludzi z 
poszanowaniem naturalnych ograniczeń 
Ziemi 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/
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Rys. 2 – Role i obowiązki zainteresowanych stron 

 
 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

09 Europejskie rachunki ekonomiczne środowiska stanowią jedną z szeregu metod, 
za pomocą których Komisja Europejska zestawia i analizuje informacje na temat kwestii 
środowiskowych. Inne metody to m.in. wykazy gazów cieplarnianych, coraz 
powszechniejsze wykorzystanie obrazów satelitarnych, specjalne projekty badawcze 
oraz modelowanie ekonomiczne i środowiskowe prowadzone przez Wspólne Centrum 
Badawcze i na jego rzecz. Mocną stroną rachunków ekonomicznych środowiska jest 
integracja z innymi danymi statystycznymi, w szczególności z danymi gospodarczymi, 
co umożliwia decydentom analizowanie interakcji między kwestiami środowiskowymi i 
gospodarczymi.  
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Główni użytkownicy na szczeblu UE:
 DG ds . Środowiska
 Wspólne Centrum Badawcze
 Europejska Agencja Środowiska

Najważniejsze programy i inicjatywy:
 Cele zrównoważonego rozwoju
 7. program działań w zakresie 

ś rodowiska
 Plan działania dotyczący gospodarki 

o obiegu zamkniętym
 Inicjatywa na rzecz towarów 

ekologicznych
 Inicjatywa „wyjścia poza PKB”
 Inicjatywa przewodnia w zakresie 

efektywnego gospodarowania 
zasobami w ramach strategii 
„Europa 2020”
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Krajowi decydenci
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Zakres kontroli i podejście kontrolne 
10 Europejskie rachunki ekonomiczne środowiska stanowią istotne źródło danych na 
potrzeby polityki w dziedzinie środowiska. W związku z tym jakość i wiarygodność tych 
rachunków ma zasadnicze znaczenie dla maksymalizacji ich oddziaływania. Ocena 
rachunków ma szczególne znaczenie w obecnej chwili, gdyż dane na potrzeby 
pierwszych trzech modułów są gromadzone od 2013 r., a na potrzeby kolejnych trzech 
– od 2017 r. Obecnie rozważane są nowe moduły. Ocena modułów już wdrożonych 
może umożliwić wyciągnięcie pewnych wniosków i wykorzystanie rezultatów podczas 
projektowania nowych modułów. 

11 Celem kontroli była ocena sposobu zarządzania przez Komisję rozwojem 
europejskich rachunków ekonomicznych środowiska oraz tego, czy rachunki te 
odpowiadają na potrzeby podmiotów wyznaczających kierunki polityki. Ogólne pytanie 
kontrolne Trybunału brzmiało: „Czy Komisja odpowiednio ustanowiła i wykorzystywała 
europejskie rachunki ekonomiczne środowiska oraz właściwie nimi zarządzała?”. Aby 
odpowiedzieć na to pytanie, Trybunał ocenił: 

o czy Komisja uwzględniła potrzeby swoich kluczowych służb (w szczególności DG 
ds. Środowiska, Wspólnego Centrum Badawczego i Eurostatu) oraz Europejskiej 
Agencji Środowiska podczas projektowania i opracowywania europejskich 
rachunków ekonomicznych środowiska; 

o wykorzystanie rachunków na potrzeby monitorowania i oceny polityki w 
dziedzinie środowiska (na przykład 7. EAP UE), a także na potrzeby pomiaru 
postępów w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju; 

o w jaki sposób Komisja oceniała jakość danych przekazywanych przez państwa 
członkowskie na potrzeby europejskich rachunków ekonomicznych środowiska i 
czy zapewniała aktualne wytyczne metodyczne w tym zakresie. 

12 Trybunał zgromadził dowody kontrolne w drodze: 

o analizowania kolejnych europejskich strategii rachunków środowiskowych, 
dokumentów programowych, protokołów posiedzeń na różnych szczeblach i 
odpowiednich dokumentów poświadczających; 

o ankiet i wywiadów w odpowiednich służbach Komisji przygotowujących i 
wykorzystujących europejskie rachunki ekonomiczne środowiska. DG ds. 
Środowiska (DG ENV), Wspólne Centrum Badawcze (JRC), Eurostat i Europejska 
Agencja Środowiska (EEA) zostały wzięte pod uwagę w ramach niniejszej kontroli 
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jako użytkownicy danych. Eurostat został także uwzględniony jako główny 
dostawca danych na potrzeby europejskich rachunków ekonomicznych 
środowiska; 

o analizy danych za lata 2015–2017 w czterech państwach członkowskich 
dysponujących stosunkowo kompletnymi zestawami danych (Belgia, Węgry, 
Polska i Szwecja) w odniesieniu do następujących modułów: rachunki emisji do 
powietrza, podatki związane ze środowiskiem według rodzajów działalności 
gospodarczej oraz ogólnogospodarcze rachunki przepływów materialnych, tak aby 
sprawdzić, w jaki sposób Eurostat przeprowadzał ocenę jakości; 

o przeglądu dotyczącego wszystkich państw członkowskich i wszystkich sześciu 
modułów europejskich rachunków ekonomicznych środowiska pod kątem 
kompletności, terminowości6 i aktualności7. 

13 Trybunał nie przeprowadzał ponownie stosowanych przez państwa członkowskie 
procedur dotyczących zapewnienia jakości w celu oceny wiarygodności danych.   

                                                      
6 Zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 223/2009 terminowość dotyczy odstępu czasu 

pomiędzy momentem, w którym dane zostały udostępnione, a datą, do której dane 
powinny były zostać przedłożone. 

7 Zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 223/2009 aktualność dotyczy okresu pomiędzy 
momentem uzyskania informacji a wydarzeniem lub zjawiskiem, które informacje te 
opisują. 
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Uwagi 

Ramy strategiczne europejskich rachunków ekonomicznych 
środowiska nie mają jeszcze kompleksowego charakteru 

Komisja nie sporządziła pełnego wykazu swoich potrzeb w odniesieniu 
do danych niezbędnych do opracowywania europejskich rachunków 
ekonomicznych środowiska 

14 Komisja powinna koordynować swoje potrzeby, jeśli chodzi o informacje o 
środowisku. Powinna ona zdefiniować dane wymagane na potrzeby analizy polityki 
(wskazując poziom ich szczegółowości, najnowsze wymagane dane i cykliczność ich 
gromadzenia) oraz zapewniać współpracę i regularny konstruktywny dialog między 
zainteresowanymi służbami. Powinna także konsultować się z podmiotami 
przekazującymi dane i użytkownikami w celu zapewnienia, by odpowiednie dane były 
dostępne na potrzeby wsparcia rozwoju polityki i innych inicjatyw. 

15 Trybunał stwierdził, że w odniesieniu do europejskich statystyk i rachunków 
środowiskowych główne rodzaje danych potrzebnych do planowania i wdrażania 
polityki UE w dziedzinie środowiska są określone w szczególnych porozumieniach 
między Eurostatem i odpowiednimi służbami Komisji. Porozumienia te definiują także 
role i obowiązki każdej ze stron, obszary współpracy oraz priorytety pod względem 
obecnych i przyszłych rozwiązań statystycznych. Są one aktualizowane co roku. 

16 Dialog między Eurostatem a państwami członkowskimi (jako podmiotami 
przekazującymi dane krajowe) odbywa się na poziomie strategicznym i operacyjnym 
(zob. rys. 3). Odpowiednie grupy spotykają się co roku. Służby Komisji korzystające z 
rachunków ekonomicznych środowiska są zapraszane na posiedzenia w roli 
obserwatorów. 
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Rys. 3 – Operacyjne grupy ekspertów do spraw danych środowiskowych 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie informacji od Komisji. 

17 Średnio- i długoterminowe zapotrzebowanie na informacje środowiskowe jest 
określone w dokumentach strategicznych takich jak 7. EAP, który obejmuje okres 
siedmiu lat. Potrzeby w zakresie danych, które mają posłużyć do opracowania 
europejskich rachunków ekonomicznych środowiska, znalazły z kolei wyraz w 
europejskiej strategii rachunków środowiskowych obejmującej okres pięciu lat. 
Tymczasem proces wdrażania pojedynczego modułu rachunków ekonomicznych 
środowiska trwa około 10 lat (zob. pkt 28). Tak długie czasy wdrażania stanowią 
wyzwanie przy określaniu potrzeb w zakresie danych. Brak jest dokumentów, w 
których wytyczona zostałaby ogólna, długoterminowa perspektywa, jeśli chodzi o dane 
w europejskich rachunkach ekonomicznych środowiska, jakich Komisja potrzebuje w 
procesie kształtowania polityki w dziedzinie środowiska. Tymczasem taki dokument 
dałby podstawę do aktywnego, terminowego i istotnego rozwoju rachunków 
środowiskowych. 

18 Przeprowadzona przez Trybunał analiza protokołów posiedzeń z lat 2015–2018 
pokazała, że użytkownicy rachunków ekonomicznych środowiska zgłaszali 
zapotrzebowanie na kompletne i bardziej aktualne dane oraz rachunki dotyczące 
lasów, ekosystemów i gospodarki wodnej. Protokoły nie zawierały jednak informacji na 
temat charakteru wskaźników bądź zapotrzebowania na nie. Trybunał stwierdził, że 
służby Komisji opierają się głównie na informacjach przekazywanych już przez Eurostat, 
które są uzupełniane o dane pochodzące od innych służb, organizacji i od społeczności 
badawczej. 

Grupa robocza ds. rachunków 
środowiskowych

Utworzenie: 2003 r.
Moduły objęte zakresem prac: emisje do 
powietrza, ogólnogospodarcze przepływy 
materialne, fizyczne przepływy energii
Uprawnienia: pomoc dla Eurostatu
Częstotliwość posiedzeń: co roku

Grupa robocza ds. pieniężnych statystyk i 
rachunków środowiskowych

Utworzenie: 1994 r.
Moduły objęte zakresem prac: podatki związane 

ze środowiskiem, wydatki na ochronę środowiska, 
towary i usługi związane z ochroną środowiska

Uprawnienia: pomoc dla Eurostatu
Częstotliwość posiedzeń: co roku

Dyrektorzy ds. statystyk i rachunków sektorowych i środowiska

Utworzenie: 2005 r.
Uprawnienia: dyskusje strategiczne

Częstotliwość posiedzeń: co roku

DIMESA
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Strategii nie towarzyszył kompleksowy plan działania 

19 W swojej europejskiej strategii rachunków środowiskowych Komisja powinna 
zagwarantować, by rachunki te były rozwijane w oparciu o potrzeby w ramach danej 
polityki. Aby skutecznie wdrożyć strategię, Komisja powinna uszeregować cele pod 
względem priorytetów oraz wskazać, w jaki sposób będą one wdrażane i osiągane. 

20 W europejskiej strategii rachunków środowiskowych opisano priorytety i 
działania w celu harmonizacji rozwoju i wykorzystania rachunków środowiskowych, tak 
aby rachunki te mogły być stosowane w spójny sposób w całej Europie. Dotychczas 
istniały cztery strategie dotyczące rachunków środowiskowych (zob. rys. 4). Strategie 
te obejmowały sekcje dotyczące potrzeb w zakresie polityki i przyszłych prac w 
dziedzinie środowiska, które następnie były wykorzystywane jako mandat dla grup 
roboczych ds. rachunków środowiskowych. Przyszłe prace zostały zdefiniowane pod 
kątem celów, uszeregowanych według priorytetów. 

Rys. 4 – Kluczowe elementy czterech strategii 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie informacji od Komisji. 

21 Podobnie jak poprzednie strategie, europejska strategia rachunków 
środowiskowych na lata 2019–2023 wskazuje potencjalne obszary zastosowania 
istniejących i przyszłych rachunków. Główne cele tej strategii to zaspokojenie przez 
rachunki ekonomiczne środowiska zapotrzebowania użytkowników na wysokiej jakości 
dane oraz powszechne uznawanie i docenianie ich treści. Aby osiągnąć te cele, 
zaproponowane zostały cele szczegółowe. Strategia nie zawiera jednak szczegółowego 

Zaproponowanie 
różnorodnych 
modułów do 
wdrożenia na 
zasadzie 
dobrowolności 
przez państwa 
członkowskie

ESRŚ
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Nadanie priorytetu 
modułom do 
wdrożenia i 
podkreślenie 
potrzeby przyjęcia 
podstawy prawnej, 
gdyż 
dżentelmeńską 
umowę przyjętą w 
pierwszej strategii 
cechowały pewne 
ograniczenia

Skupienie się na 
udoskonaleniu 
pierwszego zestawu 
modułów i na 
wdrożeniu drugiego 
zestawu modułów 
uwzględnionych w 
rozporządzeniu
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ekonomicznych 
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nowe obszary 
(takie jak rachunki 
dotyczące 
ekosystemów)

ESRŚ
2008–2013
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planu działania uwzględniającego przyszłe prace w tym obszarze, który obejmowałby 
cele pośrednie i prognozy budżetowe. Kierunki działania zostały wprawdzie 
zaproponowane w dokumencie w sprawie wdrażania strategii, dokument ten nie 
określa jednak, jak działania te miałyby być wdrażane. Dla niektórych działań 
przewidziano daty docelowe, ale dla innych nie. 

22 Niektóre cele są powtórzone w ostatnich trzech strategiach. Jednym z przykładów 
jest cel poprawy komunikacji na temat znaczenia europejskich rachunków 
ekonomicznych środowiska i promowania ich wykorzystania. Jak wynika z 
dokumentów Komisji, w tym ze strategii, rachunki nie były do obecnej chwili 
powszechnie znane ani wykorzystywane w pełni przez podmioty wyznaczające kierunki 
polityki. Przykłady innych celów, powtarzanych od 2003 r. lub 2008 r., zostały 
zaprezentowane w ramce 1. 

Ramka 1 

Cele strategiczne powtarzane w europejskiej strategii rachunków 
środowiskowych 

— Poszerzenie rachunków ekonomicznych środowiska o nowe obszary, takie jak 
rachunki gospodarki wodnej, rachunki związane z lasami, rachunki dotyczące 
wykorzystania zasobów i wydatków na zarządzanie oraz rachunki dotyczące 
subsydiów i podobnych transferów na produkty środowiskowe (cel powtarzany 
od 2003 r.). 

— Poprawa jakości rachunków ekonomicznych środowiska (cel powtarzany od 
2008 r.). 

Niedociągnięcia we wdrażaniu modułów rachunków 
ekonomicznych środowiska sprawiły, że znaczenie rachunków 
w procesie kształtowania polityki spadło 

Komisja wdrażała moduły rachunków bez uprzedniego przeprowadzenia 
pełnej oceny kosztów i korzyści 

23 Komisja powinna wybierać moduły rachunków ekonomicznych środowiska na 
podstawie wspólnie uzgodnionych priorytetów użytkowników danych. Przed 
zaproponowaniem, który moduł powinien być obowiązkowy, Komisja powinna 
przeprowadzić ocenę kosztów i korzyści. 
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24 Proces ustanawiania rachunków rozpoczyna się od określenia potrzeb przez 
odpowiednie służby Komisji. Następnie Eurostat przeprowadza analizę dostępności 
danych i metod, które mają być stosowane. Zanim Komisja zaproponuje, by dany 
moduł stał się obowiązkowy, może przyznać państwom członkowskim dotacje na 
badania pilotażowe w celu ustanowienia lub zharmonizowania metodyki i 
przetestowania gromadzenia danych. 

25 W odniesieniu do trzech pierwszych modułów rachunków ekonomicznych 
środowiska (zob. tabela 1) dodanych do rozporządzenia Komisja przeprowadziła 
analizę w oparciu o koszty wdrażania modułów. W tej zbiorczej analizie nie wskazano 
konkretnych zastosowań ani nie zdefiniowano korzyści płynących z modułów. W 
przypadku trzech pozostałych modułów dodanych do rozporządzenia Komisja nie 
dokonała pełnej oceny kosztów i korzyści. 

26 Komisja i państwa członkowskie proponowały, by moduły rachunków 
ekonomicznych środowiska miały obowiązkowy lub fakultatywny charakter, kierując 
się głównie dostępnością i szczegółowością danych oraz względami związanymi z 
obciążeniem administracyjnym w państwach członkowskich, a nie faktycznym 
zapotrzebowaniem na dane. 

Wdrożenie modułu europejskich rachunków ekonomicznych środowiska 
zajmowało około dziesięciu lat 

27 W odniesieniu do sześciu obowiązkowych modułów Trybunał przeanalizował 
okres wdrożenia od pierwszego badania pilotażowego do włączenia modułu do ram 
prawnych (zob. rys. 5). Trybunał stwierdził, że proces wdrażania w przypadku czterech 
z sześciu obowiązkowych modułów zajął ponad 10 lat. 
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Rys 5. – Okres wdrażania europejskich rachunków ekonomicznych 
środowiska 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie informacji od Komisji. 

28 W 2003 r. w ramach przyszłych kierunków rozwoju Komisja zaproponowała inne 
dobrowolne moduły (takie jak rachunki związane z lasami czy rachunki gospodarki 
wodnej). Prace nad tymi modułami są nadal w toku. O stworzenie modułu rachunków 
związanych z lasami wnioskowała na przykład DG ds. Środowiska. W momencie 
przeprowadzania kontroli moduł ten nie był w pełni wdrożony (zob. ramka 2). 

11 lat Ogólnogospodarcze rachunki przepływów materialnych

11 lat Podatki związane ze środowiskiem

9 lat Rachunki emisji do powietrza

Rozporządzenie nr 691/2011

14 lat Rachunki sektora towarów i usług związanych z ochroną środowiska

13 lat Rachunki wydatków na ochronę środowiska

8 lat Rachunki fizycznych przepływów energii

Rozporządzenie zmieniające nr 538/2014
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Ramka 2 

Europejskie rachunki związane z lasami 

Eurostat od późnych lat 90. XX wieku gromadzi co roku na zasadzie dobrowolności 
dane na potrzeby rachunków związanych z lasami, korzystając w tym celu z 
odpowiedniego kwestionariusza. Kwestionariusz ten był aktualizowany kilkukrotnie. 
Najnowsza wersja, stosowana od 2016 r., zawiera informacje na temat terenów 
zalesionych oraz zapasów i przepływów drewna, a także dane gospodarcze na temat 
leśnictwa. 

Pomimo dużego zainteresowania ze strony podmiotów wyznaczających kierunki 
polityki, zaawansowania metodyki oraz faktu, że dane gromadzone są na zasadzie 
dobrowolności od ponad 20 lat, prace nad modułem rachunków związanych z lasami 
nadal są w toku. Moduł nie został jeszcze włączony do ram prawnych europejskich 
rachunków ekonomicznych środowiska. Według Eurostatu jakość gromadzonych 
danych pozostaje niska, co wynika z niespójnych danych, niekompletnych zbiorów 
danych lub z tego, że niektóre zbiory danych nie są w ogóle przekazywane. 

Działania zaproponowane w ramach wdrażania europejskiej strategii rachunków 
środowiskowych na lata 2019–2023 w odniesieniu do rachunków związanych z 
lasami dotyczą przede wszystkim wykorzystywania innych źródeł danych (takich jak 
obrazy satelitarne) lub włączenia części rachunków związanych z lasami do innych 
modułów. W strategii znalazła się propozycja, by rachunki związane z lasami 
uwzględniono w przepisach jako moduł obowiązkowy. 

29 Wdrożenie nowego modułu europejskich rachunków ekonomicznych środowiska 
zajmuje dużo czasu. W perspektywie krótko- i średnioterminowej Komisja uzupełnia 
dane z rachunków o dane gromadzone przez inne organizacje, opracowane przez 
społeczność badawczą lub oparte na nowych technologiach, takich jak obrazy 
satelitarne. 

Komisja nie wykorzystywała modułów europejskich rachunków 
ekonomicznych środowiska we wszystkich odpowiednich obszarach 
polityki 

30 Zgodnie z rozporządzeniem nr 691/2011 europejskie rachunki ekonomiczne 
środowiska powinny być „aktywnie i precyzyjnie wykorzystywane we wszystkich 
państwach członkowskich oraz w procesie formułowania polityki Unii we wszystkich 
odnośnych dziedzinach, jako zasadniczy składnik ocen skutków regulacji, planów 
działania, wniosków ustawodawczych i innych istotnych rezultatów procesu tworzenia 
polityki”. Komisja i Europejska Agencja Środowiska powinny wykorzystywać rachunki w 
szczególności na potrzeby monitorowania celów zrównoważonego rozwoju w Europie 
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oraz monitorowania i oceny 7. EAP – dwóch kluczowych europejskich inicjatyw pod 
względem zrównoważenia środowiskowego i stabilności gospodarczej. 

31 Trybunał zauważył, że dane z trzech modułów (ogólnogospodarczych rachunków 
przepływów materialnych, rachunków wydatków na ochronę środowiska oraz 
rachunków sektora towarów i usług środowiskowych) są regularnie wykorzystywane. 
Komisja korzystała z nich na przykład w briefingach i analizach dotyczących postępów 
w osiąganiu efektywnego gospodarowania zasobami w Europie, przejścia na 
gospodarkę o obiegu zamkniętym8, przejścia na zieloną gospodarkę czy wydatków na 
ochronę środowiska. Komisja i Europejska Agencja Środowiska wykorzystują 
wprawdzie dane na temat podatków na ochronę środowiska, nie korzystają jednak z 
danych w podziale na rodzaje działalności gospodarczej zapewnianych w ramach 
rachunków ekonomicznych środowiska (moduł dotyczący podatków związanych ze 
środowiskiem według rodzajów działalności gospodarczej). Użytkownicy rachunków w 
Komisji objęci kontrolą przez Trybunał oraz Europejska Agencja Środowiska nie 
wykorzystywali modułów dotyczących emisji do powietrza oraz fizycznych przepływów 
energii w procesie kształtowania polityki. 

32 Siedem z 17 ogólnych celów zrównoważonego rozwoju ustanowionych przez 
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 2015 r. w dążeniu do osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju na całym świecie do 2030 r. jest uznawanych za w 
przeważającej mierze środowiskowe (cele zrównoważonego rozwoju 6, 7, 11, 12, 13, 
14 i 15), podczas gdy kilka kolejnych ma aspekty środowiskowe i zrównoważoności, a 
także obejmuje docelowe wartości środowiskowe (cele zrównoważonego rozwoju 2, 3, 
8 i 9). W Europie od 2017 r. Eurostat monitoruje postępy w osiąganiu 17 celów 
zrównoważonego rozwoju, korzystając ze specjalnego zestawu unijnych wskaźników 
celów zrównoważonego rozwoju oraz publikując unijne sprawozdanie z monitorowania 
w tym obszarze. Unijne wskaźniki celów zrównoważonego rozwoju są ogólnie 
dostosowane do wskaźników ONZ9. 

                                                      
8 Dane z ogólnogospodarczych rachunków przepływów materialnych są stosowane do 

obliczenia dwóch głównych wskaźników w ramach tablicy wyników UE w zakresie 
efektywnego gospodarowania zasobami, które to wskaźniki służą do pomiaru 
produktywności zasobów i krajowego zużycia materiałów. Dane z tego samego modułu są 
także wykorzystywane do obliczania wskaźnika wykorzystania materiałów w obiegu 
zamkniętym, który stanowi część ram monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym. 

9 Zob. przegląd punktowy w trybie pilnym pt. „Sprawozdawczość w zakresie 
zrównoważonego rozwoju – podsumowanie działań instytucji i agencji UE”, czerwiec 2019 r. 
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33 Zestaw unijnych wskaźników celów zrównoważonego rozwoju obejmuje około 
100 wskaźników. Komisja co roku dokonuje ich przeglądu w ramach procesu 
konsultacji. Ów zestaw wskaźników musi być zgodny z szeregiem zasad: 

o liczba wskaźników musi być ograniczona do sześciu na każdy cel zrównoważonego 
rozwoju. Zestaw unijnych wskaźników celów zrównoważonego rozwoju może 
także obejmować dodatkowe wskaźniki uniwersalne, które służą do 
monitorowania więcej niż jednego celu. W rezultacie każdy cel jest monitorowany 
za pomocą łącznie od pięciu do 11 wskaźników w zestawie unijnych wskaźników 
celów zrównoważonego rozwoju z 2019 r.; 

o aby dodać nowy wskaźnik dla celu, w odniesieniu do którego ustanowiono już 
sześć wskaźników, należy usunąć inny wskaźnik; 

o wskaźniki mogą być zastępowane tylko wówczas, gdy nowe wskaźniki przełożą się 
na dokładniejsze pomiary. W związku z tym każdy nowy wskaźnik musi być w pełni 
dopracowany, powiązany z polityką i mieć lepszą jakość statystyczną niż wskaźnik 
zastępowany. 

34 Eurostat wykorzystuje dwa moduły rachunków ekonomicznych środowiska do 
monitorowania postępów w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju w UE (zob. rys. 
6). Jak jednak wynika z europejskiej strategii rachunków środowiskowych na lata 2019–
2023, wszystkie obowiązkowe moduły, z wyjątkiem rachunków wydatków na ochronę 
środowiska oraz dwóch rachunków, w odniesieniu do których prace są nadal w toku 
(rachunki dotyczące ekosystemów i rachunki gospodarki wodnej), mogłyby zapewniać 
wkład w monitorowanie celów zrównoważonego rozwoju w Europie. 
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Rys. 6 – Wykorzystanie modułów rachunków ekonomicznych środowiska 
do monitorowania postępów UE w osiąganiu celów zrównoważonego 
rozwoju 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie informacji Komisji Europejskiej i ONZ. 
@ Organizacja Narodów Zjednoczonych, źródło: https://www.un.org/sustainabledevelopment/. 

35 Różne służby Komisji zaproponowały w 2018 i 2019 r. dwa alternatywne 
wskaźniki (emisje do powietrza w podziale na sektory przemysłu i zielona gospodarka), 
które wykorzystują moduły dotyczące emisji do powietrza oraz sektora towarów i usług 
środowiskowych. Eurostat wstrzymał prace dotyczące tych wskaźników ze względu na 
brak porozumienia co do źródeł danych, które miałyby być wykorzystywane, lub co do 
zastąpienia istniejących wskaźników celów zrównoważonego rozwoju bądź ze względu 
na brak dostępnych danych na szczeblu krajowym. 

36 7. EAP stanowi strategię środowiskową UE, która wyznacza kierunki europejskiej 
polityki w dziedzinie środowiska do 2020 r. W dokumencie tym nie doprecyzowano 
jednak, w jaki sposób europejskie rachunki ekonomiczne środowiska mogłyby zostać 
wykorzystane na potrzeby monitorowania i oceny tej polityki. Europejska Agencja 
Środowiska zapewnia wskaźniki w ramach procesu monitorowania. Korzysta ona z 
trzech modułów europejskich rachunków ekonomicznych środowiska10 w swoich 
dorocznych raportach w sprawie wskaźników środowiskowych w celu monitorowania 
wdrażania 7. EAP. Zgodnie z 7. EAP Agencja samodzielnie decyduje, z których 
wskaźników korzystać. 

                                                      
10 Ogólnogospodarcze rachunki przepływów materialnych, rachunki wydatków na ochronę 

środowiska oraz rachunki sektora towarów i usług związanych z ochroną środowiska. 

Moduł ETEA
Wskaźnik: udział podatków na 
ochronę środowiska w łącznych 
przychodach podatkowych

Moduł EW-MFA
Wskaźniki: produktywność zasobów i 
krajowe zużycie materiałów

Moduł EW-MFA
Wskaźniki: wskaźnik wykorzystania 
materiałów w obiegu zamkniętym, 
produktywność zasobów i krajowe 
zużycie materiałów

https://www.un.org/sustainabledevelopment/


 23 

 

37 Jednym z trzech kluczowych celów 7. EAP jest „ochrona, zachowanie i poprawa 
kapitału naturalnego Unii”. Aby monitorować ten cel, Komisja opracowuje obecnie 
rachunki kapitału naturalnego11 (zwane także rachunkami dotyczącymi 
ekosystemów12) jako nowy moduł rachunków ekonomicznych środowiska. Rachunki 
kapitału naturalnego uwzględniałyby także ukierunkowane na środowisko cele 
zrównoważonego rozwoju, takie jak cele 6, 14 i 15, w odniesieniu do których Komisja 
nie posiada zadowalającego zestawu wskaźników. 

38 Na potrzeby monitorowania 7. EAP podmioty wyznaczające kierunki polityki 
potrzebują rachunków środowiskowych zaprezentowanych w postaci zintegrowanych 
ram. Ramy takie łączyłyby rachunki środowiskowe z innymi danymi gospodarczymi (np. 
w przypadku tablic przepływów międzygałęziowych)13, co umożliwiałoby prześledzenie 
interakcji między gospodarką a środowiskiem naturalnym (takich jak emisje do 
powietrza, podatki środowiskowe, pozyskanie i wykorzystanie materiałów, działania na 
rzecz ochrony środowiska). Eurostat publikuje jednak moduły rachunków 
środowiskowych osobno. Podczas gdy prace zmierzające do stworzenia 
zintegrowanych ram wciąż trwają14, Komisja wykorzystuje alternatywne źródła danych 
oparte na różnych metodykach (zob. ramka 3). 

                                                      
11 Rachunkowość kapitału naturalnego to narzędzie do pomiaru zmian w zapasach kapitału 

naturalnego w różnorodnych skalach, umożliwiające uwzględnienie wartości usług 
ekosystemowych w systemach rachunkowości i sprawozdawczości na szczeblu unijnym i 
krajowym. 

12 Rachunki dotyczące ekosystemów służą do pomiaru zakresu i stanu ekosystemów oraz 
zapewnianych przez nie usług ekosystemowych w celu wsparcia podejmowania decyzji w 
kontekście zrównoważonego zarządzania zasobami i środowiskiem oraz innych 
odpowiednich obszarów polityki. 

13 Tablice przepływów międzygałęziowych to matryce w rozbiciu na produkty lub gałęzie 
przemysłu, opracowane na podstawie danych gospodarczych i dotyczących handlu 
zagranicznego. Są one wykorzystywane w analizach skutków gospodarczych. 

14 W Komisji trwają obecnie prace nad zintegrowaną bazą danych dotyczących przepływów 
międzygałęziowych obejmującą wiele krajów. 



 24 

 

Ramka 3 

Wskaźniki śladu środowiskowego 

Wskaźniki śladu środowiskowego odzwierciedlają obciążenia dla środowiska 
wynikające z końcowej konsumpcji produktów. Mogą one pomóc w identyfikowaniu 
produktów, które stanowią największe obciążenie dla środowiska. Na podstawie tych 
wskaźników podmioty wyznaczające kierunki polityki mogą reagować na obciążenia 
dla środowiska w oparciu o modele konsumpcji. Wskaźniki śladu środowiskowego to 
przykład na wykorzystanie modułów europejskich rachunków ekonomicznych 
środowiska w zintegrowany sposób. 

Eurostat oblicza ślady środowiskowe materialne i emisji do powietrza, przy czym w 
obliczeniach tych zakłada, że państwa spoza UE stosują takie same techniki produkcji 
jak państwa UE. Obliczenia te mogą zatem prowadzić do zaniżenia lub zawyżenia 
globalnych obciążeń dla środowiska. 

W dorocznym raporcie w sprawie wskaźników środowiskowych w ramach 7. EAP 
Europejska Agencja Środowiska wykorzystuje ślady środowiskowe takie jak 
współczynnik ocieplenia globalnego, użytkowanie gruntów, zużycie wody, zużycie 
materiałów, zużycie energii, zakwaszenie i eutrofizacja. Jako że nie wszystkie te 
wskaźniki są obliczane przez Eurostat, a te, które są obliczane, odzwierciedlają 
obciążenia dla środowiska, których udało się uniknąć, Europejska Agencja 
Środowiska korzysta z narzędzi opracowanych przez społeczność badawczą. 
Narzędzia te zapewniają informacje na temat różnorodnych śladów 
środowiskowych, ale cechują się niedociągnięciami jakościowymi. Eurostat 
opracowuje obecnie odnośny system statystyczny, a rezultaty oczekiwane są do 
2022 r. 
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Eurostat napotyka trudności związane z gromadzeniem 
aktualnych danych wysokiej jakości 

39 Państwa członkowskie powinny przedkładać swoje dane na potrzeby europejskich 
rachunków ekonomicznych środowiska i odnośne sprawozdania dotyczące jakości w 
ustalonych terminach, zgodnie z uzgodnionymi standardami rachunkowości 
zdefiniowanymi na szczeblu UE. Eurostat powinien z kolei oceniać jakość 
przedłożonych danych zgodnie z ustalonymi zasadami15 i kryteriami16. Co więcej, 
Eurostat powinien zapewniać wytyczne metodyczne w celu poprawy jakości i 
wiarygodności danych oraz opracowywać i publikować szacunki dotyczące danych, 
które nie zostały przedłożone przez państwa członkowskie. 

40 Na rys. 7 pokazano proces oceny jakości od momentu przedłożenia danych do ich 
publikacji. 

Rys. 7 – Proces oceny jakości europejskich rachunków ekonomicznych 
środowiska: od przedłożenia do publikacji danych 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie informacji od Komisji. 

                                                      
15 Rozporządzenie (WE) nr 223/2009, art. 2 ust. 1 – Zasady statystyczne: niezależność 

zawodowa, bezstronność, obiektywność, wiarygodność, poufność informacji statystycznych, 
opłacalność. 

16 Rozporządzenie (WE) nr 223/2009, art. 12 ust. 1 – „europejskie dane statystyczne są 
opracowywane, tworzone i rozpowszechniane w oparciu o jednolite standardy i 
zharmonizowane metody. (…) stosuje się następujące kryteria jakości: przydatność, 
dokładność, aktualność, terminowość, dostępność, porównywalność, spójność.” 

Przedkładają:

sprawozdania dot. jakości

dane na potrzeby modułów 
rachunków ekonomicznych 
środowiska

Państwa 
członkowskie Eurostat

Wysyła sprawozdanie z 
walidacji w celu uzyskania 
wyjaśnień oraz 
zmienionych zbiorów 
danych do uzgodnienia

Dane są 
publikowane na 
stronie 
internetowej 
Eurostatu

Ocenia jakość danych

Weryfikuje dane w ramach 
kontroli walidacyjnej oraz 

poprzez szacowanie 
brakujących danych
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Trudności związane z gromadzeniem danych na czas 

41 Ważnym kryterium jakości jest aktualność danych. Obciążenia dla środowiska są 
coraz większe, a aktualne dane pomagają zrozumieć sytuację, umożliwiając podjęcie 
skutecznych działań. W ramach europejskich rachunków ekonomicznych środowiska 
należy gromadzić i udostępniać dane, które umożliwią Komisji szybkie i powszechne 
wykorzystywanie rachunków na potrzeby kształtowania i monitorowania polityki UE. 

42 Ramy prawne dotyczące rachunków ekonomicznych środowiska określają, że 
państwa członkowskie powinny przekazywać dane po upływie dwóch lat. Trybunał 
odnotował, że kluczowe służby Komisji wykorzystujące te dane zwracały się do 
Eurostatu o aktualniejsze dane niż jest to wymagane w rozporządzeniu. W związku z 
tym Eurostat opracował procedury w celu szacowania bardziej aktualnych danych na 
potrzeby pierwszych trzech modułów. Komisja przekazuje takie dane szacunkowe z 
opóźnieniem wynoszącym 6 miesięcy dla ogólnogospodarczych rachunków 
przepływów materialnych oraz 1 rok dla rachunków emisji do powietrza. W przypadku 
podatków związanych ze środowiskiem według rodzajów działalności gospodarczej 
Eurostat dąży do tego, by przekazywać dane szacunkowe z opóźnieniem 1 roku. W 
przypadku pozostałych trzech modułów 15 maja 2019 r. na forum grupy roboczej 
DIMESA (zob. rys. 3) Komisja przedstawiła dokument do dyskusji dotyczący 
wcześniejszego przekazywania danych. 

43 Trybunał przeanalizował porównanie dotyczące jednego modułu 
(ogólnogospodarcze rachunki przepływów materialnych) dokonane przez Eurostat w 
odniesieniu do danych szacunkowych i rzeczywistych danych przekazanych przez 
państwa członkowskie za lata 2013 i 2014. Moduł ten jest wykorzystywany do 
obliczenia wskaźnika „Pozyskanie krajowe” (zob. ramka 4). W toku analizy Eurostat 
porównał dane szacunkowe Komisji z rzeczywistymi danymi dla wskaźnika (z 
uwzględnieniem podziału na różne rodzaje materiałów). W ujęciu ogólnym na szczeblu 
UE różnica bezwzględna jest niewielka, pomimo istotnych różnic dla pewnych 
indywidualnych pozycji. Aby zapewnić lepsze wczesne dane szacunkowe, wymagane 
jest uwzględnienie w większym stopniu specyfiki państw członkowskich. 

Ramka 4 

Czym jest pozyskanie krajowe? 

Pozyskanie krajowe odpowiada przepływom materialnym ze środowiska do 
gospodarki. Wkłady materialne pozyskane ze środowiska i wykorzystywane w 
gospodarce odnoszą się do celowego pozyskania lub przemieszczania materiałów 
naturalnych przez ludzi lub środki technologiczne kontrolowane przez ludzi (tj. 
angażujące siłę roboczą). Te przepływy, które są wykazywane w 
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ogólnogospodarczych rachunkach przepływów materialnych, noszą nazwę 
pozyskania krajowego. Pozyskanie materiałów wywołuje różnego rodzaju presje na 
środowisko naturalne, np. zakłócenie naturalnych cyklów materiałowych i 
energetycznych oraz innych usług ekosystemowych. W tabeli 2 podsumowano 
wyniki tego porównania dla czterech państw członkowskich i UE jako całości. 

Tabela 2 – Różnice w danych szacunkowych dla wskaźnika „Pozyskanie 
krajowe” 

 

Udział państwa 
członkowskiego w UE (%) 

Różnica w 2013 r. 
(% danych 

rzeczywistych) 

Różnica w 2014 r. 
(% danych 

rzeczywistych) 

2013 2014 Wczesne dane 
szacunkowe 

Wczesne dane 
szacunkowe 

UE ogółem 

Biomasa 

 

-0,4 -2,1 

Rudy metali -11,9 5,1 

Surowce niemetaliczne 1,3 2,8 

Kopalne surowce energetyczne/nośniki 
energii -0,9 1,6 

Pozyskanie krajowe 0,05 1,2 

Belgia 

Biomasa 2,0 2,0 -4,3 -4,3 

Rudy metali - - - - 

Surowce niemetaliczne 1,9 1,9 5,5 0,4 

Kopalne surowce energetyczne/nośniki 
energii - - - - 

Pozyskanie krajowe 1,6 1,6 1,89 -1,4 

Węgry 

Biomasa 2,4 2,6 5,4 -3,2 

Rudy metali 0,1 0,0 61,6 126,8 

Surowce niemetaliczne 1,3 1,8 8,5 -12,1 

Kopalne surowce energetyczne/nośniki 
energii 1,6 1,7 -19,5 -2,1 

Pozyskanie krajowe 1,6 2,0 3,7 -7,4 

Polska 

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

Rudy metali 16,8 17,7 -1,4 -1,0 

Surowce niemetaliczne 9,2 8,8 9,6 6,4 

Kopalne surowce energetyczne/nośniki 
energii 18,6 18,9 0,4 0,0 

Pozyskanie krajowe 11,0 10,9 4,4 0,5 

Szwecja 

Biomasa 3,5 3,6 -2,2 -2,8 

Rudy metali 40,3 43,0 -9,3 -0,7 

Surowce niemetaliczne 2,7 2,8 5,4 9,0 

Kopalne surowce energetyczne/nośniki 
energii 0,1 0,1 -41,5 -19,0 

Pozyskanie krajowe 3,9 4,0 -1,9 2,3 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie informacji przedstawionych przez Komisję. 
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44 W przypadku rachunków narodowych i rachunków ekonomicznych dla rolnictwa 
odpowiednio państwa członkowskie i Komisja udostępniają dane na dwóch etapach. 
Na wczesnym, pierwszym etapie prezentowane są zagregowane dane, w tym dane 
szacunkowe. Na późniejszym etapie udostępniane są dane dokładniejsze i bardziej 
szczegółowe. Ta dwuetapowa procedura zwiększa aktualność, a tym samym 
przydatność tych rachunków. W przypadku modułów europejskich rachunków 
ekonomicznych środowiska nie stosuje się takiej dwuetapowej procedury 
udostępniania danych. 

45 W odniesieniu do pierwszych trzech modułów (zob. tabela 1) większość państw 
członkowskich przestrzegała terminów przewidzianych w rozporządzeniu. W 2016 i 
2017 r. wszystkie państwa członkowskie z wyjątkiem jednego przesłały sprawozdania 
dotyczące jakości w terminie. W 2017 r. tylko cztery państwa członkowskie przesłały 
dane po upływie terminu (dwa w odniesieniu do jednego modułu i dwa w odniesieniu 
do dwóch modułów). 

46 W przypadku pozostałych trzech modułów Komisja zezwoliła na trzymiesięczne 
przedłużenie terminu na złożenie sprawozdań dotyczących jakości dla każdego modułu 
w pierwszym roku ich funkcjonowania. Osiem17 państw członkowskich wysłało 
sprawozdania po upływie przedłużonego terminu. Tymczasem brak sprawozdań 
dotyczących jakości w procesie walidacji danych uniemożliwia Komisji odpowiednią 
ocenę porównywalności danych. Czterem państwom członkowskim przyznano 
odstępstwa umożliwiające im przekazanie danych po upływie terminu w odniesieniu 
do jednego lub większej liczby modułów. Jedno państwo członkowskie, któremu nie 
przyznano odstępstwa, wysłało dane na potrzeby rachunków sektora towarów i usług 
związanych z ochroną środowiska dopiero osiem miesięcy po upływie terminu 
przewidzianego w przepisach. 

47 Czas między walidacją a publikacją dla sześciu modułów obowiązkowych uległ 
skróceniu w latach 2015–2017 w przypadku niektórych modułów, co poskutkowało 
wcześniejszą publikacją danych. Nie został jednak opublikowany kalendarz z terminami 
udostępniania poszczególnych modułów rachunków ekonomicznych środowiska. 
Eurostat publikuje dane po ich walidacji. Ze względu na brak takiego terminarza 
główne służby Komisji wykorzystujące dane mają jedynie orientacyjną wiedzę na temat 
tego, kiedy opublikowane zostaną dane na potrzeby rachunków ekonomicznych 

                                                      
17 Osiem państw członkowskich w przypadku rachunków sektora towarów i usług 

środowiskowych, sześć w przypadku rachunków fizycznych przepływów energii oraz pięć w 
odniesieniu do rachunków wydatków na ochronę środowiska. 
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środowiska. Jeśli państwo członkowskie przesyła dane po upływie terminu lub zwleka z 
udzieleniem odpowiedzi na wnioski Komisji o wyjaśnienia, Komisja może wydłużyć 
proces walidacji, co z kolei oznacza późniejszą publikację danych. 

48 W tabeli 3 pokazano odsetek zmiennych nieprzesłanych przez państwa 
członkowskie podczas gromadzenia danych w 2017 r. względem odnośnych dat 
publikacji. Z kilkoma nielicznymi wyjątkami państwa członkowskie przesyłały 
wymagane dane dla pierwszych trzech modułów. W odniesieniu do pozostałych trzech 
modułów dane były mniej kompletne, w szczególności dla sektora towarów i usług 
środowiskowych, w którym to przypadku 16 państw członkowskich (w tym trzy, którym 
przyznano odstępstwo) nie przesłało danych. W razie nieprzekazania danych przez 
państwa członkowskie Komisja dokonuje oszacowania zmiennych potrzebnych do 
obliczenia europejskich danych zagregowanych. 
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Tabela 3 – Przekazywanie danych przez państwa członkowskie w 2017 r. 

 

49 Eurostat kontaktuje się nieformalnie z każdym państwem członkowskim, które nie 
przedłożyło wszystkich lub części danych na potrzeby europejskich rachunków 
ekonomicznych środowiska przed upływem terminu. W odniesieniu do trzech lat 
objętych kontrolą Trybunał odnotował, że 16 państw członkowskich nie przesłało 
kompletnych danych na temat modułu dotyczącego emisji do powietrza. W 2015 r. 
Eurostat wykrył problemy, jeśli chodzi o dane z Finlandii na potrzeby rachunków 
przepływów materialnych. W związku z tym zastąpił on te dane ich szacunkami, 
uzgodnionymi z Finlandią, i opublikował je razem z danymi innych państw 
członkowskich w latach 2015, 2016 i 2017. Finlandia przesłała zaktualizowane dane za 
lata 2015–2017 w 2018 r. 

Podatki związane 
ze środowiskiem 
według rodzajów 

działalności 
gospodarczej

Rachunki emisji 
do powietrza

Ogólnogospoda
rcze rachunki 
przepływów 
materialnych

Rachunki sektora 
towarów i usług 

związanych z 
ochroną 

środowiska

Rachunki 
fizycznych 

przepływów 
energii

Rachunki 
wydatków na 

ochronę środowiska

0,1 4
10 5 0,1 12

0,2 0,4
65 3

1 32 0,1 10
0,4

4 70 82
5

28 5 97 94
95 1

1 83 0,1 72
21 2 28 15

100
100 100 100

7
7 66 1
8 74

7
98 100 100 4
9 20 1

0,3 9 1
78 7

0,4
1 8 4 73 11
1 9 1 9

4 1 88 0,1
15 0,1

0,4
0,1 8 3 40 7 15

Dane kompletne
% niewypełnionych obowiązkowych komórek
Tymczasowe derogacje obejmujące pewne zmienne
Tymczasowe derogacje obejmujące wszystkie zmienne

Źródło:  Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie informacji  od Komisji.

Rumunia
Słowenia
Słowacja
Szwecja
Zjednoczone Królestwo
Łącznie

Legenda:

Grecja
Hiszpania

Portugalia

Chorwacja
Włochy
Cypr
Łotwa
Litwa
Luksemburg
Węgry

Francja

Malta
Niderlandy
Austria
Polska

Niemcy
Estonia
Finlandia
Irlandia

% brakujących 
obowiązkowych danych

Belgia
Bułgaria
Czechy
Dania
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50 W pięciu przypadkach Eurostat wystosował oficjalne pismo, w którym zwrócił się 
o brakujące dane dla modułów europejskich rachunków ekonomicznych środowiska. 
Komisja nie wysyłała oficjalnych pism do innych państw członkowskich, w których 
wnioskowałaby o brakujące dane. Jest ona jednak uprawniona do podejmowania 
działań prawnych (postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego) wobec państwa członkowskiego, które nie wdraża prawa Unii. 
Trybunał nie znalazł innych dowodów, z których wynikałoby, że Eurostat egzekwował 
od państw członkowskich przekazanie wszystkich wymaganych danych. 

Wyzwania związane z jakością danych 

51 Eurostat przeprowadza kontrole walidacyjne danych państw członkowskich, w 
trakcie których stwierdzono pewne problemy. Na przykład podczas gromadzenia 
danych w 2015 r. Finlandia przesłała ogólnogospodarcze rachunki przepływów 
materialnych, ale podczas kontroli walidacyjnych Eurostat stwierdził problemy i nie 
zatwierdził danych. W ramach alternatywnego rozwiązania Eurostat oszacował 
wartości dla Finlandii za lata 2015–2017, w porozumieniu z tym państwem 
członkowskim, w celu oszacowania europejskich danych zagregowanych. 

52 Podczas analizy dokumentacji czterech państw członkowskich Trybunał wykrył 
uchybienia w dokumentacji procesu walidacji (zob. więcej informacji w ramce 5). 
Kontrole walidacyjne Eurostatu obejmują kontrole kompletności, spójności i 
wiarygodności. Jeśli chodzi o wiarygodność, Eurostat porównuje na przykład 
ogólnogospodarcze rachunki przepływów materialnych z bazą danych na temat handlu 
międzynarodowego, a także z danymi przedłożonymi przez państwa członkowskie w 
poprzednich latach. Kontrole obejmują również analizy rocznych poziomów zmian. 
Istotne różnice generują ostrzeżenie, które wymaga wyjaśnienia. Eurostat wysyła 
sprawozdanie z walidacji do danego państwa członkowskiego wraz z wnioskiem o 
wyjaśnienie ewentualnych kwestii problematycznych. 
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Ramka 5 

Uchybienia w dokumentacji Eurostatu 

W danych przedłożonych w 2017 r. przez cztery skontrolowane państwa 
członkowskie w odniesieniu do ogólnogospodarczych rachunków przepływów 
materialnych stwierdzono wiele niedociągnięć w zakresie wiarygodności. Na 
przykład liczba pozycji danych, które zmieniły się o ponad 40% w porównaniu z 
poprzednim rokiem, wynosiła 37 dla Belgii, 66 dla Polski i 108 dla Szwecji. Mimo to 
sprawozdania z walidacji wydane dla tych trzech państw członkowskich nie zawierały 
żadnych pytań dotyczących tych kwestii, a w dokumentacji Eurostatu nie 
uzasadniono braku uwzględnienia tych kwestii w sprawozdaniach. 

53 Porównywalność jest jednym z elementów procesu oceny jakości przez Eurostat. 
Zgodnie z ramami prawnymi informacje zawarte w sprawozdaniach państw 
członkowskich dotyczących jakości powinny umożliwiać Eurostatowi prawidłową 
ocenę, czy państwa stosują definicje w porównywalny sposób. Sprawozdania 
dotyczące jakości nie zawierały jednak wystarczających informacji, aby umożliwić 
odpowiednią ocenę porównywalności. W odniesieniu do próby państw członkowskich 
dobranej na potrzeby kontroli Trybunał odnotował, że sprawozdania dotyczące jakości 
zawierały informacje na temat wykorzystanych głównych źródeł danych, ale nie na 
temat szczegółowych metod ich zestawiania. W ramach uzupełnienia sprawozdań 
dotyczących jakości jedno państwo członkowskie (Belgia) przedłożyło osobne noty 
metodyczne dla poszczególnych modułów. 

54 Komisja jest w stanie rozwiązywać problemy dotyczące poszczególnych państw 
członkowskich w terminowy sposób. W próbie czterech państw członkowskich 
Trybunał znalazł tylko jeden przykład nieuwzględnienia przez Komisję problematycznej 
kwestii metodycznej. W swoich sprawozdaniach dotyczących jakości z 2015, 2016 i 
2017 r. Szwecja wnioskowała o wytyczne metodyczne w sprawie emisji biogenicznego 
CO2 pochodzących z wykorzystania produktu ubocznego w procesie roztwarzania 
(określanego jako „ług czarny”). 
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55 W niektórych skomplikowanych przypadkach o charakterze przekrojowym proces 
wydawania odpowiednich wytycznych w przypadku problemów metodycznych zajmuje 
kilka lat, co może niekorzystnie wpływać na jakość odnośnych danych. Trybunał 
odnotował, że prace nad pewnymi przekrojowymi problemami metodycznymi, na 
przykład w przypadku grupy zadaniowej utworzonej w celu rozwiązania problemów 
metodycznych w zakresie transportu, trwają od 2012 r. Na problemy dotyczące 
podatków opłacanych przez nierezydentów oraz oszacowania pozycji pomostowych 
(które przekładają zmianę z zasady terytorialności na zasadę rezydencji) zwrócono już 
uwagę podczas gromadzenia danych po raz pierwszy w 2013 r. Grupy zadaniowe w 
celu rozwiązania tych problemów zostały jednak ustanowione dopiero odpowiednio w 
2017 i 2015 r.   
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Wnioski i zalecenia 
56 Podmioty wyznaczające kierunki polityki powinny posiadać aktualne i wiarygodne 
informacje, aby móc monitorować postępy środowiskowe w osiąganiu celów 
zrównoważonego rozwoju. Europejskie rachunki ekonomiczne środowiska obrazują 
związek między środowiskiem a gospodarką oraz są istotnym źródłem danych na 
potrzeby monitorowania i oceny polityki w dziedzinie środowiska (zob. pkt 01–08). 

57 Trybunał stwierdził, że Komisja nie określiła swoich średnio- i długoterminowych 
potrzeb w zakresie danych niezbędnych do opracowywania rachunków ekonomicznych 
do celów kształtowania polityki w dziedzinie środowiska. Eurostat i służby Komisji 
korzystające z europejskich rachunków ekonomicznych środowiska współpracują 
wprawdzie ze sobą w obszarze ich rozwoju, jednak nie zakomunikowały jasno swoich 
potrzeb w zakresie tych rachunków ani nie określiły szczegółowo, jakie wskaźniki są 
potrzebne przy opracowywaniu i monitorowaniu polityki w dziedzinie środowiska (zob. 
pkt 14–18). 

58 W dokumencie w sprawie wdrażania europejskiej strategii rachunków 
środowiskowych zaproponowano pewne działania, które mają przyczynić się do 
osiągnięcia celów tej strategii. Brakuje jednak kompleksowego planu działania, który 
obejmowałby cele pośrednie i prognozy budżetowe, tak aby zrealizować te cele. 
Trybunał stwierdził, że niektóre cele strategiczne były powtarzane w strategiach przez 
ponad dziesięć lat (zob. pkt 19–22). 

Zalecenie 1 – Udoskonalenie ram strategicznych w zakresie 
danych na potrzeby europejskich rachunków ekonomicznych 
środowiska 

Komisja powinna: 

a) przygotować dokument wytyczający długoterminową perspektywę w zakresie 
informacji na potrzeby rachunków ekonomicznych środowiska niezbędnych w 
celu kształtowania polityki w dziedzinie środowiska; 

b) sporządzić pełen wykaz swoich potrzeb w odniesieniu do danych niezbędnych do 
opracowywania europejskich rachunków ekonomicznych środowiska z 
uwzględnieniem wskaźników koniecznych do celów kształtowania polityki w 
dziedzinie środowiska; 
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c) opracować kompleksowy plan działania (uwzględniający cele pośrednie i prognozy 
budżetowe) na potrzeby wdrażania europejskiej strategii rachunków 
środowiskowych. 

Termin realizacji: 31 grudnia 2021 r. 

59 Komisja nie wybierała obowiązkowych modułów rachunków ekonomicznych 
środowiska w głównej mierze na podstawie potrzeb zgłaszanych przez swoje służby. 
Nie przeprowadziła też pełnej oceny kosztów i korzyści przed opracowaniem tych 
modułów. Ze względu na długi czas wymagany na wdrożenie modułów europejskich 
rachunków ekonomicznych środowiska (od 8 do 14 lat) oraz w związku z krótko- i 
średnioterminowymi potrzebami w zakresie danych Komisja uzupełniała dane z 
rachunków o dane pochodzące z innych źródeł (zob. pkt 23–29). 

60 Moduły rachunków ekonomicznych środowiska nie były w pełni wykorzystywane 
do monitorowania postępów w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju oraz w 
realizacji 7. EAP. Kluczowi użytkownicy i podmioty wyznaczające kierunki polityki 
potrzebują rachunków środowiskowych zaprezentowanych w postaci zintegrowanych 
ram, aby zrozumieć interakcje między gospodarką a środowiskiem we wszystkich 
wymiarach. Eurostat publikuje jednak moduły rachunków ekonomicznych środowiska 
osobno, co nie zapewnia pełnego obrazu sytuacji. Komisja wykorzystuje alternatywne 
źródła danych opierające się na różnych metodykach (zob. pkt 31–38). 

Zalecenie 2 – Zapewnienie większej przydatności modułów 
europejskich rachunków ekonomicznych środowiska w 
kształtowaniu polityki 

Komisja powinna: 

a) ocenić koszty i korzyści związane z opracowaniem zintegrowanych ram na 
potrzeby rachunków środowiskowych, co powinno przełożyć się na bardziej 
spójne informacje o środowisku i ich większą przydatność w procesie 
kształtowania polityki unijnej; 

b) przeanalizować potrzeby zgłaszane przez swoje służby oraz przeprowadzać oceny 
kosztów i korzyści przed zaproponowaniem nowych modułów rachunków. 

Termin realizacji: 31 grudnia 2021 r. w przypadku ppkt a) i 31 grudnia 2023 r. w 
przypadku ppkt b). 
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61 W ramach prawnych przewidziano, że Komisja powinna przekazywać dane z 
europejskich rachunków ekonomicznych środowiska po upływie dwóch lat. 
Wcześniejsze przekazywanie danych zwiększyłoby jednak przydatność tych rachunków, 
tym bardziej że Eurostat zapewnia już bardziej aktualne dane dla dwóch z sześciu 
modułów, a obecnie prowadzone są prace dotyczące kolejnego modułu. Jeśli chodzi o 
pozostałe trzy moduły, Komisja zaproponowała odnośne działania 15 maja 2019 r. 
Otrzymywanie danych wcześniej umożliwiłoby ich szybsze opublikowanie, co z kolei 
zwiększyłoby przydatność europejskich rachunków ekonomicznych środowiska. W kilku 
przypadkach państwa członkowskie nie przesłały wymaganych danych w wyznaczonych 
terminach. Czas potrzebny na publikację danych uległ wprawdzie skróceniu, ale brak 
terminarza oznacza, że użytkownicy rachunków ekonomicznych środowiska mają 
jedynie orientacyjną wiedzę na temat tego, kiedy dane zostaną udostępnione (zob. pkt 
41–50). 

62 W ujęciu ogólnym Eurostat wykrył problemy w procesie walidacji danych państw 
członkowskich. Trybunał stwierdził z kolei uchybienia w dokumentacji procesu 
walidacji i odnotował, że sprawozdania państw członkowskich dotyczące jakości 
przesyłane wraz z danymi nie zawierały wystarczających informacji, aby umożliwić 
Eurostatowi odpowiednią ocenę jakości tych danych. Eurostat zapewniał wytyczne 
oraz uwzględniał problemy zgłaszane przez państwa członkowskie i kwestie 
metodyczne o charakterze przekrojowym (zob. pkt 51–55). 

Zalecenie 3 – Zapewnienie lepszej aktualności danych na 
potrzeby europejskich rachunków ekonomicznych środowiska 

Komisja powinna: 

a) przeanalizować, w jakim zakresie w odniesieniu do wszystkich modułów 
rachunków można by wykorzystać procedurę dwuetapową podobną do tej, jaka 
jest stosowana w przypadku rachunków krajowych; 

b) korzystać z dostępnych narzędzi, aby zapewnić lepszą terminowość 
przekazywania informacji przez państwa członkowskie; 

c) opracować kalendarz publikacji danych na potrzeby europejskich rachunków 
ekonomicznych środowiska. 

Termin realizacji: 31 grudnia 2022 r. 
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Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Izbę I, której przewodniczył członek 
Trybunału Obrachunkowego Nikolaos Milionis, na posiedzeniu w Luksemburgu w dniu 
11 września 2019 r. 

 W imieniu Trybunału Obrachunkowego 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Prezes 
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Załączniki 

Załącznik I Przegląd sześciu obowiązkowych modułów 
europejskich rachunków ekonomicznych środowiska 

Rachunki emisji do powietrza 
W rachunkach emisji do powietrza rejestruje się przepływy rezydualnych gazów i 
cząstek stałych emitowanych przez gospodarkę do atmosfery. Wyłączone są przepływy 
naturalne, takie jak erupcje wulkanów i pożary lasów, jak również emisje z użytkowania 
gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa oraz wszelkie emisje pośrednie. 

Rachunki opierają się na zasadzie rezydencji, zgodnie z rachunkami narodowymi. 
Oznacza to, że obejmują one emisje z jednostek gospodarczych będących rezydentami, 
nawet jeśli dochodzi do nich poza danym terytorium (na przykład linie lotnicze lub 
przedsiębiorstwa żeglugowe prowadzące działalność za granicą).  

Rachunki obejmują: 

o Dane dotyczące sześciu gazów cieplarnianych oraz siedmiu substancji 
zanieczyszczających powietrze z podziałem według rodzajów działalności 
gospodarczej plus gospodarstwa domowe. Różne substancje zanieczyszczające 
powietrze są wyrażane w ekwiwalentach innych czynników zanieczyszczenia 
powietrza (na przykład metan jest wyrażany w ekwiwalentach dwutlenku węgla), 
co umożliwia obliczenie wskaźników oddziaływania na środowiskowo takich jak 
współczynnik ocieplenia globalnego, gazy zakwaszające lub prekursory ozonu w 
warstwie przyziemnej. 

o Dane na temat intensywności emisji do powietrza, tj. na temat wskaźnika emisji w 
tonach na miliony euro wartości dodanej brutto.  

o Dane na temat różnic między krajowymi łącznymi danymi z rachunków emisji do 
powietrza a łącznymi danymi pochodzącymi z krajowych bilansów emisji. 
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Przykład 1 – Emisje gazów cieplarnianych według rodzajów działalności 
gospodarczej i prywatnych gospodarstw domowych, UE-28, 2008 i 
2017 r. 

Wyrażone w % łącznych emisji w ekwiwalentach CO2 

 
Uwaga: NACE = działalność gospodarcza 

Źródło: Eurostat. 

Podatki związane ze środowiskiem według rodzajów działalności 
gospodarczej 
Podatki związane ze środowiskiem obejmują podatki na ochronę środowiska 
zgrupowane w podziale na cztery kategorie: energia, transport, zanieczyszczenia i 
zasoby. Każda kategoria podatków jest prezentowana według rodzajów działalności 
gospodarczej oraz gospodarstw domowych. 

Sposób wykorzystania danych zapewnianych przez ten moduł został zilustrowany w 
przykładzie 2. 
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Przykład 2 – Łączne przychody z podatków na ochronę środowiska w 
podziale na rodzaje podatku w Europie, 2016 (w mln euro) 

 
Źródło: Eurostat. 

Ogólnogospodarcze rachunki przepływów materialnych  
W ogólnogospodarczych rachunkach przepływów materialnych rejestrowane są 
przepływy materialne do i z gospodarki w tysiącach ton rocznie. Zapewniają one dane 
na potrzeby wskaźników takich jak pozyskanie zasobów według rodzajów działalności 
gospodarczej, zużycie materiałów, produktywność zasobów, ślady środowiskowe 
materialne oraz oddzielenie wzrostu gospodarczego od pozyskania zasobów 
naturalnych.  

Rachunki obejmują 50 kategorii materiałów stałych, gazowych i ciekłych (biomasa, 
rudy metali, minerały niemetaliczne i kopalne surowce energetyczne). Nie obejmują 
natomiast wody i powietrza.  

Wkłady materialne do gospodarek narodowych obejmują pozyskanie materiałów ze 
środowiska krajowego oraz fizyczny przywóz z innych gospodarek. Wypływy obejmują 
uwalnianie materiałów do środowiska krajowego i fizyczny wywóz do innych 
gospodarek. 

W przykładzie 3 pokazano sposób wykorzystania danych zapewnianych w ramach 
ogólnogospodarczych rachunków przepływów materialnych. 
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Przykład 3 – Rozwój produktywności zasobów, UE-28, 2000–2017 

 
Uwaga: PKB po przeliczeniu na ceny stałe (ceny z 2010 r.) 

Źródło: Eurostat. 

Rachunki wydatków na ochronę środowiska 
W rachunkach wydatków na ochronę środowiska rejestrowane są wydatki dokonane 
przez jednostki gospodarcze będące rezydentami na cele ochrony środowiska. 
Prezentują one wydatki krajowe na ochronę środowiska, produkcję i konsumpcję usług 
ochrony środowiska oraz inne transfery związane z ochroną środowiska.  

Działania w zakresie ochrony środowiska obejmują ochronę powietrza 
atmosferycznego i klimatu, gospodarkę ściekową, gospodarkę odpadami, ochronę i 
rekultywację gleby, wód podziemnych i wód powierzchniowych, zmniejszanie hałasu i 
wibracji, ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu, ochronę przed 
promieniowaniem oraz działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie ochrony 
środowiska. Rachunki umożliwiają wyrażenie pod względem ilościowym wysiłków 
podejmowanych przez społeczeństwo i przedsiębiorstwa na rzecz wdrożenia zasady 
„zanieczyszczający płaci”. 

W przykładzie 4 zilustrowano jeden ze sposobów wykorzystania rachunków wydatków 
na ochronę środowiska. 
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Przykład 4 – Wydatki na ochronę środowiska według sektora (w mld 
euro) oraz jako procent PKB, UE-28 

 
Źródło: Europejska Agencja Środowiska. 

Rachunki sektora towarów i usług związanych z ochroną środowiska  
W rachunkach sektora towarów i usług związanych z ochroną środowiska wykazywana 
jest produkcja towarów i usług specjalnie zaprojektowanych i wyprodukowanych do 
celów ochrony środowiska lub gospodarowania zasobami.  

Rachunki te prezentują dane na temat produkcji produktów (towarów i usług) 
związanych z ochroną środowiska wyrażone w wartościach pieniężnych oraz w postaci 
wartości dodanej brutto i zatrudnienia związanego z tą produkcją. Dane są podzielone 
według rodzajów działalności gospodarczej i działań w zakresie ochrony środowiska. 

W przykładzie 5 pokazano sposób wykorzystania danych zapewnianych przez rachunki 
sektora towarów i usług związanych z ochroną środowiska. 
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Przykład 5 – Zatrudnienie i wartość dodana w sektorze towarów i usług 

związanych z ochroną środowiska w porównaniu z całą gospodarką, UE‐

28, 2000–2015 

 
Uwaga: 2000 r. = 100 

Źródło: Eurostat. 

Rachunki fizycznych przepływów energii 

W rachunkach fizycznych przepływów energii wykazywane są przepływy energii w 
ujęciu fizycznym (wyrażone w teradżulach) ze środowiska do gospodarki, w obrębie 
gospodarki oraz z gospodarki do środowiska. Przepływy są podzielone według 
rodzajów działalności gospodarczej oraz gospodarstw domowych. Działalność 
gospodarcza obejmuje produkcję, konsumpcję i akumulację. 

Rachunki te przedstawiają podaż i wykorzystanie: 

o przepływów zasobów naturalnych (takich jak naturalne zasoby energii z 
nieodnawialnych surowców kopalnych,nieodnawialnych materiałów jądrowych, 
energii wodnej, wiatrowej, słonecznej i biomasy),  

o produktów energetycznych (takich jak węgiel, biogazy, biopaliwa ciekłe, energia 
elektryczna, drewno, paliwo jądrowe, produkty ropopochodne, gaz ziemny z 
wyjątkiem biogazu itd.), 
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o pozostałych przepływów (takich jak odpady odnawialne, odpady nieodnawialne i 
energia zawarta w produktach do zastosowań pozaenergetycznych).  

W przykładzie 6 zilustrowano jeden ze sposobów wykorzystania rachunków wydatków 
na ochronę środowiska. 

Przykład 6 – Łączna produkcja krajowa produktów energetycznych w 
Europie w 2016 r. 

 
Źródło: Eurostat. 
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Wykaz akronimów i skrótów 
7. EAP: 7. program działań w zakresie środowiska 

CO2: dwutlenek węgla 

DG CLIMA: Dyrekcja Generalna ds. Działań w dziedzinie Klimatu 

DG ENV: Dyrekcja Generalna ds. Środowiska 

DIMESA: dyrektorzy ds. statystyk i rachunków sektorowych i środowiska 

ESRŚ europejska strategia rachunków środowiskowych 

ETEA podatki związane ze środowiskiem według rodzajów działalności gospodarczej 

Eurostat: urząd statystyczny Unii Europejskiej 

EW-MFA: Ogólnogospodarcze rachunki przepływów materialnych 

JRC: Wspólne Centrum Badawcze 

OECD: Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

ONZ: Organizacja Narodów Zjednoczonych 

Państwa EFTA: państwa zrzeszone w Europejskim Stowarzyszeniu Wolnego Handlu 
(Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria) 

Trybunał: Europejski Trybunał Obrachunkowy 

UE: Unia Europejska 
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ODPOWIEDZI KOMISJI NA SPRAWOZDANIE SPECJALNE EUROPEJSKIEGO 

TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO 

„EUROPEJSKIE RACHUNKI EKONOMICZNE ŚRODOWISKA: ISTNIEJĄ 

MOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZENIA ICH PRZYDATNOŚCI DLA OSÓB 

ODPOWIEDZIALNYCH ZA WYZNACZANIE KIERUNKÓW POLITYKI” 

STRESZCZENIE 

I. W uzupełnieniu europejskich rachunków ekonomicznych środowiska Komisja korzysta

z szerokiego zakresu systemów danych oraz systemów sporządzania sprawozdań na

podstawie dyrektyw środowiskowych, które są wykorzystywane na potrzeby monitorowania

i oceniania polityki ochrony środowiska (zgodnie z wytycznymi w sprawie lepszego

stanowienia prawa), na przykład dyrektyw ptasiej i siedliskowej, dyrektywy ramowej

wodnej, dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej oraz innych. Dyrektywy te, jak

również szeroki wachlarz innych źródeł, takich jak badania naukowe, prace ekspertów,

metaanalizy i inne, wykorzystuje się na potrzeby oceny polityki ochrony środowiska.

II. Długoterminowe potrzeby Komisji w zakresie danych są określone w dokumentach

strategicznych, takich jak Siódmy program działań w zakresie środowiska, strategia ochrony

różnorodności biologicznej i inne; ponadto zostały one zweryfikowane w ramach oceny

adekwatności monitorowania i sprawozdawczości, zob. COM(2017) 312.

Kolejne edycje europejskiej strategii rachunków środowiskowych zawierają nieustannie 

rozwijającą się wizję. Cele strategiczne pozostają bez zmian, jednak odnoszą się one do 

różnych zestawów rachunków. W szczególności, podczas dwóch pierwszych edycji nie 

obowiązywały żadne moduły prawne. W następstwie wdrożenia tych dwóch pierwszych 

edycji strategii w momencie trzeciej edycji funkcjonował już wstępny zestaw modułów, zaś 

wraz z czwartą edycją zaczął funkcjonować zestaw rozszerzony. 

III. Komisja zaproponowała obowiązkowe moduły europejskich rachunków ekonomicznych

środowiska na podstawie szeregu kryteriów, w tym potrzeb zgłaszanych przez jej służby,

dostępności i dojrzałości danych oraz obciążeń administracyjnych dla państw członkowskich.
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IV. Komisja zgadza się z twierdzeniem, że szybsze udostępnianie danych zwiększa ich

przydatność.

V. Komisja przyjmuje wszystkie zalecenia.

WPROWADZENIE 

01. Komisja zgadza się z tym, że europejskie rachunki ekonomiczne środowiska są ważne dla

decydentów politycznych. Zakres rachunków ekonomicznych środowiska jest

ukierunkowany na określenie powiązań między środowiskiem a gospodarką. Jest to

przydatne i stanowi jeden z głównych obszarów zastosowania.

ZAKRES KONTROLI I PODEJŚCIE KONTROLNE 

10. Komisja zgadza się, że ocena europejskich rachunków ekonomicznych środowiska jest

szczególnie istotna teraz, ponieważ od 2013 r. wdrożono pierwsze trzy obowiązkowe moduły

europejskich rachunków środowiska, w 2017 r. wdrożono kolejne trzy obowiązkowe moduły,

a obecnie przygotowywane są dalsze nowe moduły na potrzeby sporządzania sprawozdań

w przyszłości.

UWAGI 

17. Średnio- i długoterminowe zapotrzebowanie na informacje z rachunków ekonomicznych

środowiska zostało określone w kolejnych edycjach europejskiej strategii rachunków

środowiskowych oraz w różnych inicjatywach politycznych (np. efektywne gospodarowanie

zasobami, gospodarka o obiegu zamkniętym, unia energetyczna, strategia ochrony

różnorodności biologicznej itd.), którym towarzyszą szczególne ramy monitorowania.

21. W maju 2019 r. Komisja omówiła z państwami członkowskimi projekt wdrożenia

europejskiej strategii rachunków środowiskowych na lata 2019–2023.

22. Wspólna odpowiedź Komisji dotycząca pkt 22 i ramki 1.

Kolejne edycje europejskiej strategii rachunków środowiskowych zawierają nieustannie 

rozwijającą się wizję. Ustalone cele są kontynuowane tam, gdzie jest taka potrzeba. Cele 

strategiczne pozostają bez zmian, jednak odnoszą się one do różnych zestawów rachunków. 

W szczególności podczas dwóch pierwszych edycji europejskiej strategii rachunków 

środowiskowych nie obowiązywały żadne moduły prawne. W następstwie wdrożenia tych 

dwóch pierwszych edycji strategii w momencie trzeciej edycji funkcjonował już wstępny 

zestaw modułów, zaś wraz z czwartą edycją zaczął funkcjonować zestaw rozszerzony. 

26. Komisja wybrała moduły europejskich rachunków ekonomicznych środowiska na

podstawie kilku kryteriów, w tym na podstawie potrzeb zgłaszanych przez jej służby oraz

przewidywanych kosztów.

27. Komisja zgadza się, że opracowywanie i wdrażanie nowych modułów europejskiej

strategii rachunków środowiskowych może zająć dużo czasu. Czas ten jest niezbędny do 1)
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przetestowania i sprawdzenia ich wykonalności oraz przeanalizowania kosztów i korzyści, 2) 

ustanowienia rzetelnej metodologii, która byłaby racjonalna pod względem kosztów, 3) 

przedyskutowania i uzgodnienia metodologii na szczeblu międzynarodowym oraz 4) 

zainicjowania i zakończenia procedur legislacyjnych, w które zaangażowane są Parlament 

Europejski i Rada, w następstwie obszernych konsultacji z udziałem urzędów statystycznych 

państw członkowskich. Pewną barierą są również ograniczone zasoby, jako że eksperci 

opracowujący nowe moduły są jednocześnie odpowiedzialni za opracowywanie regularnych 

danych na potrzeby modułów już istniejących. Komisja zauważa, że wprowadzając nowe 

moduły, Unia Europejska toruje drogę dla wprowadzenia europejskich rachunków 

ekonomicznych środowiska na szczeblu globalnym. W rzeczywistości międzynarodowa 

norma statystyczna, o której mowa w pkt 2 i która pochodzi z 2012 r., opiera się na 

doświadczeniach europejskich z lat poprzedzających rozporządzenie z 2011 r. 

28. Wspólna odpowiedź Komisji dotycząca pkt 28 i ramki 2.

Eurostat gromadzi i publikuje dane na potrzeby rachunków związanych z lasami od wielu lat. 

Regularne dostosowywanie kwestionariuszy jest niezbędne, aby były one zgodne 

z rzeczywistością gospodarczą (np. uwzględniały nowe produkty pojawiające się na rynku), 

postępem technologicznym oraz zmianami w klasyfikacji i normach statystycznych. 

Najważniejszym aspektem europejskiej strategii rachunków środowiskowych na lata 2019–

2023 jest fakt, że rachunki na potrzeby lasów są jednym z siedmiu modułów 

zaproponowanych do uwzględnienia w rozporządzeniu (UE) nr 691/2011. 

36. Komisja opublikowała niedawno swoją ocenę Siódmego programu działań w zakresie

środowiska, zob. COMP(2019) 233. Tam, gdzie było to konieczne, opracowała ona zestaw

wskaźników, takich jak tablica wyników dotyczących efektywnego gospodarowania

zasobami, kluczowe wskaźniki dotyczące unii energetycznej, wskaźniki różnorodności

biologicznej i ramy monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym, a ponadto korzysta ona

ze wskaźników w procesie przeglądu wdrażania polityki ochrony środowiska oraz

w semestrze europejskim.

42. Komisja planuje dalej udoskonalać aktualność wszystkich modułów.

44. W odniesieniu do kilku modułów europejskich rachunków ekonomicznych środowiska

opublikowano już wstępne dane szacunkowe. Nie wie wszystkich przypadkach konieczne

jest, aby wstępne dane szacunkowe były mniej szczegółowe niż dane rzeczywiste.

50. Komisja dysponuje szeregiem narzędzi, między innymi ma do dyspozycji działania

prawne (postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego)

i zawsze wybiera narzędzia, które w najlepszym stopniu pozwalają na osiągnięcie

konkretnego celu. Postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa

członkowskiego oraz następujące po nim postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości

Unii Europejskiej to wymagający proces pod względem czasu i zasobów, który w wielu

przypadkach może trwać dłużej niż rok. Jeżeli celem jest, aby państwa członkowskie składały

sprawozdania możliwie szybko, skuteczniejszym, bardziej efektywnym oraz

proporcjonalnym narzędziem okazuje się często wsparcie lub presja partnerska.

W większości przypadków rozwiązanie danego problemu jest możliwe w ciągu jednego roku.
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Ramka 5 – Uchybienia w dokumentacji Eurostatu 

W celu ograniczenia obciążeń administracyjnych Eurostat zwraca się do państw członkowski 

z prośbą o wyjaśnienia jedynie wtedy, gdy dana kwestia jest istotna, a wyjaśnienia nie są 

zawarte w dostępnych dokumentach. 

WNIOSKI I ZALECENIA 

56. W uzupełnieniu europejskich rachunków ekonomicznych środowiska Komisja korzysta

z szerokiego zakresu danych i systemów sprawozdawczych na podstawie dyrektyw

środowiskowych, które są wykorzystywane na potrzeby monitorowania i oceniania polityki

ochrony środowiska (zgodnie z wytycznymi w sprawie lepszego stanowienia prawa), na

przykład: dyrektyw ptasiej i siedliskowej, dyrektywy ramowej wodnej, dyrektywy ramowej

w sprawie strategii morskiej oraz innych. Dyrektywy te, jak również szeroki wachlarz innych

źródeł, takich jak badania naukowe, prace ekspertów, metaanalizy i inne, wykorzystuje się na

potrzeby oceny polityki ochrony środowiska.

57. Komisja uważa, że europejska strategia rachunków środowiskowych stanowi strategiczne

ramy na potrzeby europejskich rachunków ekonomicznych środowiska, w tym średnio- 

i długoterminowe zapotrzebowanie na dane.

58. W maju 2019 r. Komisja omówiła z państwami członkowskimi projekt wdrożenia

europejskiej strategii rachunków środowiskowych na lata 2019–2023.

Kolejne edycje strategii rachunków środowiskowych zawierają nieustannie rozwijającą się 

wizję. Ustalone cele są kontynuowane tam, gdzie jest taka potrzeba. Cele strategiczne 

pozostają bez zmian, jednak odnoszą się one do różnych zestawów rachunków. 

W szczególności, podczas dwóch pierwszych edycji strategii nie było modułów prawnych. 

W momencie trzeciej edycji funkcjonował już wstępny zestaw modułów, zaś wraz z czwartą 

edycją zaczął funkcjonować zestaw rozszerzony. 

Zalecenie 1 – Udoskonalenie ram strategicznych dotyczących danych na potrzeby 

europejskich rachunków ekonomicznych środowiska 

Komisja przyjmuje zalecenie 1 a) i przygotuje dokument wytyczający długoterminową 

perspektywę dotyczącą europejskich rachunków ekonomicznych środowiska. 

Komisja przyjmuje zalecenie 1 b) i określi zapotrzebowanie w zakresie danych celem 

dalszego rozwoju europejskich rachunków ekonomicznych środowiska, w tym wskaże 

wskaźniki niezbędne do kształtowania polityki w obszarze ochrony środowiska. 

Komisja przyjmuje zalecenie 1 c) i przygotuje kompleksowy plan działania na rzecz 

wdrożenia strategii w zakresie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska. 

59. Komisja wybrała moduły europejskich rachunków ekonomicznych środowiska na

podstawie kilku kryteriów, w tym na podstawie potrzeb zgłaszanych przez jej służby oraz

przewidywanych kosztów.
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60. Komisja zgadza się, że bardziej zintegrowane postrzeganie i prezentowanie modułów

europejskich rachunków ekonomicznych środowiska oraz możliwie szybkie wdrażanie

poszczególnych modułów byłoby korzystne i uczyniłoby stosowanie europejskich rachunków

ekonomicznych środowiska skuteczniejszym. Komisja jest gotowa realizować ten cel.

Zalecenie 2 – Zwiększenie przydatności modułów europejskich rachunków 

ekonomicznych środowiska w kształtowaniu polityki 

Komisja przyjmuje zalecenie 2 a) i będzie przeprowadzać ocenę kosztów i korzyści 

opracowania zintegrowanych ram na potrzeby rachunków środowiska w celu zwiększenia 

spójności informacji na temat środowiska oraz ich przydatności w kształtowaniu polityki w 

UE. 

Komisja przyjmuje zalecenie 2 b) i oceni potrzeby wyrażone przez poszczególne służby 

Komisji oraz przeprowadzi analizę kosztów i korzyści przed zaproponowaniem nowych 

modułów europejskich rachunków ekonomicznych środowiska, które oczekiwane są przed 

upływem 2023 r. 

61. Komisja planuje dalej udoskonalać aktualność wszystkich modułów.

62. Komisja uważa, że państwa członkowskie dostarczyły Eurostatowi dostatecznych

informacji, pozwalających na ocenę większości aspektów jakości danych.

Zalecenie 3 – Lepsza aktualność danych na potrzeby europejskich rachunków 

ekonomicznych środowiska 

Komisja przyjmuje zalecenie 3 a) i zgadza się przeprowadzić analizę tego, w jakim zakresie 

można wykorzystać dwuetapową procedurę podobną do rachunków narodowych na potrzeby 

większej liczby modułów europejskich rachunków ekonomicznych środowiska. 

Komisja przyjmuje zalecenie 3 b) i wykorzysta dostępne narzędzia w celu poprawy 

terminowości dostarczania informacji przez państwa członkowskie. 

Komisja przyjmuje zalecenie 3 c) i opracuje kalendarz publikacji danych z rachunków 

ekonomicznych środowiska. 



Zespół kontrolny 
Sprawozdania specjalne Trybunału przedstawiają wyniki kontroli dotyczących polityk i 
programów UE bądź kwestii związanych z zarządzaniem w wybranych obszarach 
budżetowych. Trybunał wybiera i opracowuje zadania kontrolne w taki sposób, aby 
miały one jak największe oddziaływanie, biorąc pod uwagę kryteria takie jak zagrożenia 
dla wykonania zadań lub zgodności, poziom dochodów lub wydatków w danym 
obszarze, nadchodzące zmiany oraz interes polityczny i społeczny. 

Niniejsza kontrola wykonania zadań została przeprowadzona przez Izbę I, której 
przewodniczy członek Trybunału Nikolaos Milionis i która zajmuje się wydatkami 
związanymi ze zrównoważonym użytkowaniem zasobów naturalnych. Kontrolą 
kierował João Figueiredo, członek Trybunału, a w działania kontrolne zaangażowani 
byli: Robert Markus, kierownik; Maria Isabel Quintela, koordynator zadania; a także 
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Wydarzenie Data 

Zatwierdzenie ramowego programu kontroli (APM) / 
rozpoczęcie kontroli 3.10.2018 

Oficjalne przesłanie wstępnej wersji sprawozdania Komisji (lub 
innej jednostce kontrolowanej) 17.6.2019 

Przyjęcie ostatecznej wersji sprawozdania po postępowaniu 
kontradyktoryjnym 11.9.2019 

Otrzymanie oficjalnych odpowiedzi Komisji (lub innej jednostki 
kontrolowanej) we wszystkich językach 26.9.2019 
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Informacje na temat niniejszego sprawozdania 

Europejskie rachunki ekonomiczne środowiska stanowią istotne źródło danych wykorzystywanych na 
potrzeby monitorowania i oceny polityki w dziedzinie środowiska (na przykład 7. programu działań w 
zakresie środowiska) oraz postępów w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych. Są to ramy statystyczne, które obejmują kompleksowe zestawy tabel i rachunków 
ukazujących związki między środowiskiem a gospodarką UE. 

Trybunał skontrolował, czy Komisja odpowiednio ustanowiła i wykorzystywała europejskie rachunki 
ekonomiczne środowiska oraz czy właściwie nimi zarządzała. Przeprowadzona kontrola wykazała, że 
moduły tych rachunków nie były w pełni wykorzystywane do monitorowania kluczowych strategii polityki 
w dziedzinie środowiska. Na podstawie swoich ustaleń Trybunał zaleca, by Komisja udoskonaliła ramy 
strategiczne dotyczące danych z europejskich rachunków ekonomicznych środowiska, zadbała o większą 
przydatność modułów tych rachunków w procesie kształtowania polityki w dziedzinie środowiska oraz 
zapewniła większą aktualność danych pochodzących z tych rachunków. 

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 
4 akapit drugi TFUE. 
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