
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 6 listopada 2012 r. 

w sprawie zezwolenia na odstępstwa od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
691/2011 w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska w odniesieniu do 
Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Malty, Republiki 

Austrii i Rzeczypospolitej Polskiej 

(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 7645) 

(Jedynie teksty w języku hiszpańskim, francuskim, greckim, maltańskim, niemieckim i polskim są autentyczne) 

(2012/691/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 691/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie europej
skich rachunków ekonomicznych środowiska ( 1 ), w szczegól
ności jego art. 8 ust. 1, 

uwzględniając wnioski przedłożone przez Królestwo Hiszpanii, 
Republikę Francuską, Republikę Cypryjską, Republikę Malty, 
Republikę Austrii i Rzeczpospolitą Polską, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 691/2011 
Komisja może przyjąć akty wykonawcze w celu przy
znania państwom członkowskim odstępstw podczas 
okresów przejściowych określonych w załącznikach do 
rozporządzenia (UE) nr 691/2011, w zakresie, w jakim 
narodowe systemy statystyczne wymagają znacznych 
dostosowań. 

(2) Odstępstwa takie należy przyznać, uwzględniając przed 
łożone przez te państwa uzasadnione wnioski, Królestwu 
Hiszpanii, Republice Francuskiej, Republice Cypryjskiej, 
Republice Malty, Republice Austrii i Rzeczpospolitej 
Polskiej. 

(3) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne 
z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycz
nego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Odstępstwa od rozporządzenia (UE) nr 691/2011, jak okre 
ślono w załączniku, przyznaje się Królestwu Hiszpanii, Repub
lice Francuskiej, Republice Cypryjskiej, Republice Malty, Repub
lice Austrii i Rzeczpospolitej Polskiej. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Hiszpanii, 
Republiki Francuskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Malty, 
Republiki Austrii i Rzeczpospolitej Polskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 6 listopada 2012 r. 

W imieniu Komisji 
Algirdas ŠEMETA 
Członek Komisji
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( 1 ) Dz.U. L 192 z 22.7.2011, s. 1.



ZAŁĄCZNIK 

Wykaz szczegółowych odstępstw od rozporządzenia (UE) nr 691/2011. 

Państwo członkowskie Odstępstwo Odstępstwo do dnia 

Królestwo Hiszpanii Załącznik I – rachunki emisji do powietrza według rodzaju 
działalności gospodarczej (A*64) 

30 września 2015 r. 

Załącznik II – podatki związane ze środowiskiem według 
rodzajów działalności gospodarczej (A*64) 

30 września 2015 r. 

Załącznik III – dane dotyczące rachunków przepływów mate
rialnych dla pozostałych resztek roślin uprawnych, przywo 
żonych odpadów oraz dostosowanie do zasady siedziby 

31 grudnia 2015 r. 

Republika Francuska Załącznik II – podatki związane ze środowiskiem według 
rodzajów działalności gospodarczej (A*64) 

30 września 2015 r. 

Republika Cypryjska Załącznik I – rachunki emisji do powietrza 30 września 2015 r. 

Załącznik II – podatki związane ze środowiskiem 30 września 2015 r. 

Załącznik III – ogólnogospodarcze rachunki przepływów 
materialnych 

31 grudnia 2015 r. 

Republika Malty Załącznik I – rachunki emisji do powietrza 30 września 2015 r. 

Załącznik II – podatki związane ze środowiskiem 30 września 2015 r. 

Załącznik III – ogólnogospodarcze rachunki przepływów 
materialnych 

31 grudnia 2015 r. 

Republika Austrii Załącznik I – rachunki emisji do powietrza, brakujące szeregi 
dla PFC, HFC i SF 6 

30 września 2015 r. 

Rzeczpospolita Polska Załącznik II – podatki związane ze środowiskiem według 
rodzajów działalności gospodarczej (A*64) 

30 września 2015 r.

PL L 308/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.11.2012


	Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie zezwolenia na odstępstwa od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011 w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska w odniesieniu do Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Malty, Republiki Austrii i Rzeczypospolitej Polskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 7645) (Jedynie teksty w języku hiszpańskim, francuskim, greckim, maltańskim, niemieckim i polskim są autentyczne)  (2012/691/UE)

