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asupra Propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 691/2011  privind conturile economice 
și de mediu europene 

 
 

 
In conformitate cu Hotărârea Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor nr. 

11/19.04.2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea 
controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în 
temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale, Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, în data de 14.05.2013 pentru verificarea conformării 
cu principiul subsidiarităţii a Propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 691/2011  privind conturile 
economice și de mediu europene, COM(2013)247  

 
Prezentul proiect de regulament de modificare a Regulamentului nr. 691/2011 are 

ca obiectiv extinderea domeniului de aplicare cu trei noi module privind conturilor 
economice de mediu şi anume: un modul pentru conturile de cheltuieli referitoare la 
protecția mediului, un modul pentru conturile sectorului de bunuri și servicii de mediu 
precum şi un modul pentru conturile referitoare la fluxurile fizice de energie. 
 

Conform principiului subsidiarităţii prevăzut la articolul 5 alineatul (3) din TUE, 
se iau măsuri la nivelul UE numai dacă obiectivele urmărite nu pot fi realizate suficient de 
bine de statele membre individual şi, prin urmare, având în vedere amploarea şi efectele 
măsurilor propuse, obiectivele pot fi realizate mai bine la nivelul UE. 
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Obiectivele propunerii pot fi mai bine atinse printr-o acţiune la nivel european, 
din următoarele motive:  

 modulele suplimentare contribuie în mod direct la priorităţile politice ale Uniunii de 
creştere ecologică şi la eficienţa utilizării resurselor prin furnizarea informaţiilor importante 
cu privire la indicatori, astfel stabilindu-se, la nivel european, un set comun de indicatori şi 
statistici care să reflecte cu precizie situaţiile şi priorităţile specifice ale statelor membre în 
acest domeniu; 

 conturile cheltuielilor de protecţie a mediului au aceleaşi limite de sistem ca şi Sistemul 
european de conturi (SEC) şi presupun aceleaşi cheltuieli de protecţie a mediului pentru 
activităţi principale, secundare şi auxiliare, dar cu un efect maximizat; 

 implicarea directă a administraţiei publice şi a  instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul 
gospodăriilor populaţiei şi societăţi, în calitate de sectoare instituţionale, cât şi implicarea 
directă a gospodăriilor şi societăţilor în calitate de consumatori de servicii de protecţie a 
mediului va crea indirect  servicii eficiente şi rapide de protecţie a mediului;  

 crearea şi exploatarea unor servicii de protecţie a mediului ca activitate principală de către 
producătorii specializaţi va contribui atât la protecţia mediului, cât şi la utilizarea raţională a 
resurselor; 

 interesul economic european se compatibilizează cu interesul protecţiei mediului din 
statele membre, astfel încât se crează un circuit în care se optimizează obiectivele : conturile 
referitoare la fluxul fizic de energie înregistrează fluxurile fizice de energie pornind din 
mediu către economie, în cadrul economiei, şi de la economie înapoi la mediu. 

Aşadar, este necesară o acţiune la nivel european. 
 

  Faţă de cele mai sus prezentate, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în şedinţa 
din data de 04.06.2013, a hotărât, cu majoritatea membrilor  prezenţi la dezbatere, că 
propunerea este conformă cu principiul subsidiarităţii. 
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