
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/335 

z dnia 7 marca 2016 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 

Hiszpanii, Francji, Włoch i Cypru 

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 1341) 

(Jedynie teksty w językach hiszpańskim, francuskim, włoskim i greckim są autentyczne) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

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 
europejskich rachunków ekonomicznych środowiska (1), w szczególności jego art. 8 ust. 1, 

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 
przyznania państwom członkowskim odstępstw podczas okresów przejściowych określonych w załącznikach do 
rozporządzenia (UE) nr 691/2011 na tyle, na ile narodowe systemy statystyczne wymagają znacznych 
dostosowań. 

(2)  Królestwo Hiszpanii, Republika Francuska, Republika Włoska i Republika Cypryjska złożyły wnioski o takie 
odstępstwa z powodu konieczności przeprowadzenia znacznych dostosowań narodowych systemów statys
tycznych w celu osiągnięcia pełnej zgodności z rozporządzeniem (UE) nr 691/2011. Należy zezwolić 
wnioskującym państwom członkowskim na te odstępstwa. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Królestwu Hiszpanii, Republice Francuskiej, Republice Włoskiej i Republice Cypryjskiej zezwala się na odstępstwa od 
rozporządzenia (UE) nr 691/2011, jak określono w załączniku do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej i Republiki 
Cypryjskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 7 marca 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Marianne THYSSEN 

Członek Komisji  
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(1) Dz.U. L 192 z 22.7.2011, s. 1. 



ZAŁĄCZNIK 

ODSTĘPSTWA 

Państwo członkowskie Odstępstwo Odstępstwo do dnia 

Królestwo Hiszpanii Załącznik V – Rachunki sektora towarów i usług związanych 
z ochroną środowiska 

31 grudnia 2018 r. 

Republika Francuska Załącznik VI – Rachunki fizycznych przepływów energii. Tablica 
fizycznego wykorzystania przepływów energii (tablica B): całko
wite wykorzystanie i podział według użytkowników następują
cych produktów „P.14 Benzyna silnikowa (bez biokomponen
tów)”, „P.17 Olej napędowy (bez biokomponentów)” i „P.24 Bio
paliwa ciekłe” 

30 września 2019 r. 

Załącznik VI – Rachunki fizycznych przepływów energii. Tablica 
fizycznego wykorzystania przepływów energii istotnych pod 
względem emisji (tablica C): całkowite wykorzystanie i podział 
według użytkowników następujących produktów „P.14 Benzyna 
silnikowa (bez biokomponentów)”, „P.17 Olej napędowy (bez 
biokomponentów)” i „P.24 Biopaliwa ciekłe” 

30 września 2019 r. 

Załącznik VI – Rachunki fizycznych przepływów energii. Tablica 
pomostowa (tablica E): produkty „P.14 Benzyna silnikowa (bez 
biokomponentów)”, „P.17 Olej napędowy (bez biokomponen
tów)” i „P.24 Biopaliwa ciekłe” 

30 września 2019 r. 

Republika Włoska Załącznik V – Rachunki sektora towarów i usług związanych 
z ochroną środowiska 

31 grudnia 2018 r. 

Republika Cypryjska Załącznik IV – Rachunki wydatków na ochronę środowiska 31 grudnia 2019 r. 
Załącznik V – Rachunki sektora towarów i usług związanych 
z ochroną środowiska 

31 grudnia 2019 r. 

Załącznik VI – Rachunki fizycznych przepływów energii 30 września 2019 r.   
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