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Muudatusettepanek 11
Marusya Lyubcheva

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu xxx 
2013. aasta otsuses nr xxx (millega 
võetakse vastu seitsmes keskkonnaalane 
tegevusprogramm)1 on ette nähtud, et 
usaldusväärne teave keskkonnamuutuste 
peamiste suundumuste, mõju ja põhjuste 
kohta on hädavajalik, et oleks võimalik 
arendada tõhusat poliitikat ja seda 
rakendada ning üldisemalt suurendada 
kodanike mõjuvõimu. Tuleks töötada välja 
vahendid, et teavitada avalikkust 
majandustegevuse keskkonnamõjudest.

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu xxx 
2013. aasta otsuses nr xxx (millega 
võetakse vastu seitsmes keskkonnaalane 
tegevusprogramm)1 on ette nähtud, et 
usaldusväärne teave
keskkonnamuutustega seotud 
korrapäraste tegevuste, samuti teave
keskkonnamuutuste peamiste 
suundumuste, süveneva mõju ja põhjuste 
kohta on hädavajalik, et oleks võimalik 
arendada tõhusat poliitikat ja seda 
rakendada ning üldisemalt suurendada 
kodanike mõjuvõimu. Tuleks töötada välja 
vahendid, et teavitada avalikkust 
majandustegevuse keskkonnamõjudest.

__________________ __________________
1 ELT L xxx. 1 ELT L xxx.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu xxx 
2013. aasta otsuses nr xxx (millega 
võetakse vastu seitsmes keskkonnaalane 
tegevusprogramm)1 on ette nähtud, et 
usaldusväärne teave keskkonnamuutuste 
peamiste suundumuste, mõju ja põhjuste 
kohta on hädavajalik, et oleks võimalik 
arendada tõhusat poliitikat ja seda 

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu xxx 
2013. aasta otsuses nr xxx (millega 
võetakse vastu seitsmes keskkonnaalane 
tegevusprogramm)1 on ette nähtud, et 
usaldusväärne teave keskkonnamuutuste 
peamiste suundumuste, mõju ja põhjuste 
kohta on hädavajalik, et oleks võimalik 
arendada tõhusat poliitikat ja seda 
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rakendada ning üldisemalt suurendada 
kodanike mõjuvõimu. Tuleks töötada välja 
vahendid, et teavitada avalikkust 
majandustegevuse keskkonnamõjudest.

rakendada ning üldisemalt suurendada 
kodanike mõjuvõimu. Tuleks töötada välja 
vahendid, et teavitada avalikkust 
majandustegevuse keskkonnamõjudest.
Andmed tuleb esitada mõistetaval ja 
kättesaadaval kujul ning avaldada koos 
tavapäraste majandusnäitajatega, nagu 
SKP.

__________________ __________________
1 ELT L xxx. 1 ELT L xxx.

Or. pl

Muudatusettepanek 13
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Määruse (EL) nr 691/2011 artikli 10 
kohaselt esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
kõnealuse määruse rakendamise kohta ning 
teeb vajaduse korral ettepaneku uute 
keskkonnamajanduslike moodulite
(keskkonnakaitsekulutuste ja -tulude
(EPER) / keskkonnakaitsekulutuste 
arvepidamine (EPEA), keskkonnakaupade 
ja -teenuste sektori (EGSS) arvepidamine 
ning energiaalane arvepidamine) 
kasutuselevõtmiseks.

(2) Määruse (EL) nr 691/2011 artikli 10 
kohaselt esitab komisjon kõigepealt 31. 
detsembriks 2013 Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande kõnealuse määruse 
rakendamise kohta ning teeb seejärel
vajaduse korral ettepaneku uute 
keskkonnamajanduslike moodulite
(keskkonnakaitsekulutuste ja -tulude
(EPER) / keskkonnakaitsekulutuste 
arvepidamine (EPEA), keskkonnakaupade 
ja -teenuste sektori (EGSS) arvepidamine
ning energiaalane arvepidamine) 
kasutuselevõtmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Marusya Lyubcheva

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Need kolm moodulit aitavad otseselt 
kaasa liidu keskkonnasäästliku 
majanduskasvu ja ressursitõhususe 
poliitilistele prioriteetidele, andes
üksikasjaliku NACE liigituse vormis
olulist teavet selliste näitajate kohta nagu 
turutoodang ja tööhõive keskkonnakaupade 
ja -teenuste sektoris, riiklikud 
keskkonnakaitsekulutused ning energia 
kasutamine.

(3) Nende kolme mooduli rakendamine 
aitab otseselt kaasa liidu 
keskkonnasäästliku majanduskasvu ning 
ressursitõhususe ja ressursikasutuse 
tulemuslikkuse poliitiliste prioriteetide 
elluviimisele, andes kehtivale NACE
liigitusele vastavas usaldusväärses, 
mõistetavas ja üksikasjalikus ülevaates
olulist teavet selliste näitajate kohta nagu 
turutoodang ja tööhõive keskkonnakaupade 
ja -teenuste sektoris, riiklikud 
keskkonnakaitsekulutused ning energia 
kasutamine.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Need kolm moodulit aitavad otseselt 
kaasa liidu keskkonnasäästliku 
majanduskasvu ja ressursitõhususe 
poliitilistele prioriteetidele, andes
üksikasjaliku NACE liigituse vormis 
olulist teavet selliste näitajate kohta nagu 
turutoodang ja tööhõive keskkonnakaupade 
ja -teenuste sektoris, riiklikud 
keskkonnakaitsekulutused ning energia 
kasutamine.

(3) Need kolm moodulit aitavad otseselt 
kaasa liidu keskkonnasäästliku 
majanduskasvu ja ressursitõhususe 
poliitilistele prioriteetidele, andes NACE 
liigituse vormis olulist teavet selliste 
näitajate kohta nagu turutoodang ja 
tööhõive keskkonnakaupade ja -teenuste 
sektoris, riiklikud 
keskkonnakaitsekulutused ning energia 
kasutamine.

Or. pl

Muudatusettepanek 16
Jolanta Emilia Hibner
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Selleks et tagada V ja VI lisa 
rakendamiseks ühetaolised tingimused, 
tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused. Kõnealuseid volitusi 
tuleks kasutada vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 
2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes. Need rakendusaktid võetakse 
vastu kontrollimenetluse kohaselt.

Or. pl

Muudatusettepanek 17
Marusya Lyubcheva

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
 Määrus (EL) nr 691/2011 
Artikkel 2 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „keskkonnakaitsekulutused” –
majandusressursid, mille residentüksused 
eraldavad keskkonnakaitseks.
Keskkonnakaitse hõlmab kõiki tegevusi, 
mille peamine eesmärk on 
keskkonnassaastuse ja mis tahes muu 
keskkonnaseisundi halvenemise vältimine
ja kõrvaldamine. See hõlmab meetmeid 
keskkonnaseisundi taastamiseks, kui see on 
halvenenud. Välja arvatud on tegevused, 
mis on küll keskkonnale kasulikud, kuid 
keskenduvad peamiselt tehnilistele 
vajadustele või hügieeni ja turvalisusega 
seotud sisenõuetele ettevõttes või muus 

(4)„keskkonnakaitsekulutused” –
majandusressursid, mille residentüksused 
eraldavad keskkonnakaitse alaseks 
tegevuseks. Keskkonnakaitse alane 
tegevus hõlmab kõiki tegevusi, mille 
peamine eesmärk on hea 
keskkonnaseisundi edendamine,
keskkonnassaastuse ja mis tahes muu 
keskkonnaseisundi halvenemise vältimine
ja/või kõrvaldamine. See hõlmab samuti 
kõiki meetmeid keskkonnaseisundi 
taastamiseks, kui see on halvenenud. Välja 
arvatud on tegevused, mis on küll 
keskkonnale kasulikud, kuid keskenduvad 
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institutsioonis; peamiselt tehnilistele vajadustele või 
hügieeni ning ohutuse ja turvalisusega 
seotud sisenõuetele ettevõttes või muus 
institutsioonis;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Marusya Lyubcheva

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 691/2011
Artikkel 2 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „keskkonnakaupade ja -teenuste sektor” 
– rahvamajanduse tootmistegevus, mille 
käigus toodetakse keskkonnatooteid.
Keskkonnatooted on tooted, mis on 
toodetud eesmärgiga kaitsta keskkonda ja 
majandada ressursse. Ressursside 
majandamine hõlmab loodusressursside 
varude säilitamist, hoidmist ja 
suurendamist ning kaitsmist ammendumise 
eest;

(5) „keskkonnakaupade ja -teenuste sektor” 
– rahvamajanduse tootmistegevus, mille 
käigus toodetakse keskkonnatooteid ja/või 
osutatakse nimetatud toodetega ja muid 
keskkonnakaitsega seotud teenuseid, mille 
tulemuseks ei ole konkreetsete toodete 
valmistamine lõppkasutajale.
Keskkonnatooted on tooted, mille 
tootmiskulud hõlmavad keskkonnakaitse 
ja ressursside majandamise aspekte.
Ressursside majandamine hõlmab 
loodusressursside varude säilitamist, 
hoidmist ja suurendamist ning kaitsmist 
ammendumise eest, samuti varude 
uuendamist, kui see on tehniliselt 
võimalik;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EL) 691/2011
Artikkel 2 – punkt 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 5) „keskkonnakaupade ja -teenuste sektor” 
– rahvamajanduse tootmistegevus, mille 
käigus toodetakse keskkonnatooteid.
Keskkonnatooted on tooted, mis on 
toodetud eesmärgiga kaitsta keskkonda ja 
majandada ressursse. Ressursside 
majandamine hõlmab loodusressursside 
varude säilitamist, hoidmist ja 
suurendamist ning kaitsmist ammendumise 
eest;

5) „keskkonnakaupade ja -teenuste sektor” 
– rahvamajanduse tootmistegevus, mille 
käigus toodetakse keskkonnatooteid
(keskkonnakaubad ja -teenused).
Keskkonnatooted on tooted, mis on 
toodetud eesmärgiga kaitsta keskkonda
(nagu on osutatud eespool) ja majandada 
ressursse. Ressursside majandamine 
hõlmab loodusressursside varude 
säilitamist, hoidmist ja suurendamist ning 
kaitsmist ammendumise eest;

Or. pl

Muudatusettepanek 20
Marusya Lyubcheva

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 691/2011
Artikkel 2 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „füüsikalise energiavoo arvepidamine” 
– kooskõlaline kogum rahvamajandusse 
suubuvast füüsikalisest energiavoost, voost
majandusharude sees ja muudesse 
majandussüsteemidesse või keskkonda 
suunatavast väljundist. ”

(6) „füüsikalise energiavoo arvepidamine” 
– kooskõlaline kogum rahvamajandusse 
suubuvast füüsikalisest energiavoost,
majandusharudes ringlevast voost ja 
muudesse majandussüsteemidesse või 
keskkonda suunatavast väljundist. ”

Or. en

Muudatusettepanek 21
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2 – punkt 2 a (uus)
Määrus (EL) 691/2011
Artikkel 3 – lõige 4 (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a). 4. Selleks et tagada 31. detsembriks 
2014 V ja VI lisa rakendamiseks 
ühetaolised tingimused, koostab komisjon 
rakendusaktidega Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta 
määruses (EÜ) nr 1099/2008 
(energiastatistika kohta) toodud loetelude 
alusel keskkonnakaupade ja -teenuste 
soovitusliku loendi ning energiatoodete 
loendi. Vajaduse korral ajakohastab 
komisjon nimetatud loendeid.

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artiklis 11 osutatud 
kontrollimenetlusega.
Rakendusaktidega ei tohiks suurendada 
oluliselt liikmesriikidel ja vastajatel 
lasuvat koormust.
Eespool nimetatud loetelude koostamisel 
ja korrapärasel ajakohastamisel 
põhjendab komisjon nõuetekohaselt oma 
tegevust ning kasutab vajaduse korral 
asjakohaste ekspertide abi, et koostada 
kulutasuvuse analüüse, mis hõlmavad ka 
vastajatel lasuva koormuse ja 
tootmiskulude hindamist.

Or. pl

Muudatusettepanek 22
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa
Määrus (EL) 691/2011
IV lisa – 1. jagu – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Keskkonnakaitsekulutuste arvepidamises 
esitatakse andmeid 
keskkonnakaitsekulutuste kohta (nt 

Keskkonnakaitsekulutuste arvepidamises 
esitatakse andmeid 
keskkonnakaitsekulutuste kohta (nt 
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majandusressursid, mille residentüksused 
eraldavad keskkonnakaitseks) viisil, mis 
ühtib täielikult ESA raames esitatud 
andmetega. Arvepidamine võimaldab 
koguda andmeid riigi 
keskkonnakaitsekulutuste kohta, mis on 
defineeritud kui järgmiste elementide 
summa: residentüksuste poolt kasutatud 
keskkonnakaitseteenused, 
keskkonnakaitsega seotud kapitali 
kogumahutus põhivarasse ja toetused 
keskkonnakaitse jaoks, mis ei ole samased 
eelnimetatud punktidega, ja millest on 
lahutatud muu maailma eraldatud rahalised 
vahendid.

majandusressursid, mille residentüksused 
eraldavad keskkonnakaitseks) viisil, mis 
ühtib ESA raames esitatud andmetega.
Arvepidamine võimaldab koguda andmeid 
riigi keskkonnakaitsekulutuste kohta, mis 
on defineeritud kui järgmiste elementide 
summa: residentüksuste poolt kasutatud 
keskkonnakaitseteenused, 
keskkonnakaitsega seotud kapitali 
kogumahutus põhivarasse ja toetused 
keskkonnakaitse jaoks, mis ei ole samased 
eelnimetatud punktidega, ja millest on 
lahutatud muu maailma eraldatud rahalised 
vahendid.

Or. pl

Muudatusettepanek 23
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa
Määrus (EL) 691/2011
IV lisa – 3. jagu – neljas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– keskkonnakaitseteenuste käibemaks ja 
muud maksud miinus subsiidiumid;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. pl

Muudatusettepanek 24
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa
Määrus (EL) 691/2011
IV lisa – 4. jagu – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et rahuldada kasutajate vajadust Selleks et rahuldada kasutajate vajadust 
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täieliku ja õigeaegse andmekogumi järele, 
koostab komisjon (Eurostat) kohe peale 
riikide kohta piisavate andmete saamist 
käesoleva mooduli põhinäitajate 
koondhinnangud, mis hõlmavad ELi 27
liikmesriiki. Võimalusel koostab ja avaldab 
komisjon (Eurostat) hinnangud andmete 
kohta, mida liikmesriigid ei ole edastanud 
punktis 2 sätestatud tähtaegade jooksul.

täieliku ja õigeaegse andmekogumi järele, 
koostab komisjon (Eurostat) kohe peale 
riikide kohta piisavate andmete saamist 
käesoleva mooduli põhinäitajate 
koondhinnangud, mis hõlmavad ELi 28
liikmesriiki. Võimalusel koostab ja avaldab 
komisjon (Eurostat) hinnangud andmete 
kohta, mida liikmesriigid ei ole edastanud 
punktis 2 sätestatud tähtaegade jooksul.

Or. pl

Muudatusettepanek 25
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa
Määrus (EL) 691/2011
IV lisa – 4. jagu – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimene arvestusaasta on käesoleva 
määruse jõustumise aasta.

Esimene arvestusaasta on käesoleva 
määruse jõustumise aastale järgnev aasta.

Or. pl

Muudatusettepanek 26
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa
Määrus (EL) 691/2011
IV lisa – 4. jagu – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest korda andmeid edastades lisavad 
liikmesriigid andmed 2013. aastast esimese 
arvestusaastani.

Esimest korda andmeid edastades lisavad 
liikmesriigid andmed 2014. aastast esimese 
arvestusaastani.

Or. pl
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Muudatusettepanek 27
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa
Määrus (EL) 691/2001
IV lisa – 4. jagu – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järgmistel kordadel komisjonile andmeid 
edastades esitavad liikmesriigid aastate n-
3, n-2, n-1 ja n iga-aastased andmed (n 
tähistab arvestusaastat).

Järgmistel kordadel komisjonile andmeid 
edastades esitavad liikmesriigid aastate n-
2, n-1 ja n iga-aastased andmed (n tähistab 
arvestusaastat). Liikmesriigid võivad 
esitada kättesaadavaid andmeid käesoleva 
määruse jõustumisele eelnevate aastate 
kohta.

Or. pl

Muudatusettepanek 28
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa
Määrus (EL) 691/2001
IV lisa – 5. jagu – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Valitsemissektori turuväliste tegevusalade 
ja keskkonnakaitsetoetuste puhul:

Valitsemissektori tegevusalade ja 
keskkonnakaitsetoetuste puhul:

Or. pl

Muudatusettepanek 29
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa
Määrus (EL) nr 691/2011
IV lisa − 6. jagu
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva lisa sätete kohaldamisel on 
üleminekuperioodi maksimumpikkus kaks
aastat pärast esimest edastamistähtaega.

Käesoleva lisa sätete kohaldamisel on 
üleminekuperioodi maksimumpikkus kolm
aastat pärast esimest edastamistähtaega.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa
Määrus (EL) 691/2011
V lisa – 1. jagu – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Keskkonnakaupade ja -teenuste 
arvepidamises tuleks ära kasutada 
olemasolevat rahvamajanduse 
arvepidamisel, ettevõtluse 
struktuurstatistikal, äriregistritel ja 
muudel allikatel põhinevat teavet. 

Or. pl

Muudatusettepanek 31
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa
Määrus (EL) 691/2011
V lisa – 4. jagu – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selleks et rahuldada kasutajate vajadust 
täieliku ja õigeaegse andmekogumi järele, 
koostab komisjon (Eurostat) kohe peale 
riikide kohta piisavate andmete saamist 
käesoleva mooduli põhinäitajate 
koondhinnangud, mis hõlmavad ELi 27

3. Selleks et rahuldada kasutajate vajadust 
täieliku ja õigeaegse andmekogumi järele, 
koostab komisjon (Eurostat) kohe peale 
riikide kohta piisavate andmete saamist 
käesoleva mooduli põhinäitajate 
koondhinnangud, mis hõlmavad ELi 28
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liikmesriiki. Võimalusel koostab ja avaldab 
komisjon (Eurostat) hinnangud andmete 
kohta, mida liikmesriigid ei ole edastanud 
punktis 2 sätestatud tähtaegade jooksul.

liikmesriiki. Võimalusel koostab ja avaldab 
komisjon (Eurostat) hinnangud andmete 
kohta, mida liikmesriigid ei ole edastanud 
punktis 2 sätestatud tähtaegade jooksul.

Or. pl

Muudatusettepanek 32
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa
Määrus (EL) 691/2011
V lisa – 4. jagu – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Esimene arvestusaasta on käesoleva 
määruse jõustumise aasta.

5. Esimene arvestusaasta on käesoleva 
määruse jõustumise aastale järgnev aasta.

Or. pl

Muudatusettepanek 33
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa
Määrus (EL) 691/2011
V lisa – 4. jagu – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Esimest korda andmeid edastades 
lisavad liikmesriigid andmed 2013. aastast 
esimese arvestusaastani.

5. Esimest korda andmeid edastades 
lisavad liikmesriigid andmed 2014. aastast 
esimese arvestusaastani.

Or. pl

Muudatusettepanek 34
Jolanta Emilia Hibner
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa
Määrus (EL) 691/2011
V lisa – 4. jagu – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Järgmistel kordadel komisjonile 
andmeid edastades esitavad liikmesriigid 
aastate n-3, n-2, n-1 ja n iga-aastased 
andmed (n tähistab arvestusaastat).

6. Järgmistel kordadel komisjonile 
andmeid edastades esitavad liikmesriigid 
aastate n-2, n-1 ja n iga-aastased andmed
(n tähistab arvestusaastat).

Liikmesriigid võivad esitada 
kättesaadavaid andmeid käesoleva 
määruse jõustumisele eelnevate aastate 
kohta.

Or. pl

Muudatusettepanek 35
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa
Määrus (EL) nr 691/2011
V lisa – 6. jagu

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva lisa sätete kohaldamisel on 
üleminekuperioodi maksimumpikkus kaks
aastat pärast esimest edastamistähtaega.

Käesoleva lisa sätete kohaldamisel on 
üleminekuperioodi maksimumpikkus kolm
aastat pärast esimest edastamistähtaega.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa
Määrus (EL) 691/2011
VI lisa – 1. jagu 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Füüsikalise energiavoo arvepidamises 
esitatakse andmed energia füüsikalise voo 
kohta teradžaulides viisil, mis on Euroopa 
rahvamajanduse arvepidamise süsteemi 
(ESA) põhimõtete ja selle raames 
esitatavate andmetega täielikus kooskõlas.
Energiaandmeid kirjendatakse vastavalt 
rahvamajanduste residentüksuste 
majandustegevusele tegevusalade kaupa.
Andmed näitavad loodusliku energia 
sisendite, energiatoodete ja 
jäänukenergiaga varustamist ja nende 
kasutamist. Majandustegevus hõlmab 
tootmist, tarbimist ja akumuleerumist.

Füüsikalise energiavoo arvepidamises 
esitatakse andmed energia füüsikalise voo 
kohta teradžaulides viisil, mis on Euroopa 
rahvamajanduse arvepidamise süsteemiga 
(ESA) täielikus kooskõlas.
Energiaandmeid kirjendatakse vastavalt 
rahvamajanduste residentüksuste 
majandustegevusele tegevusalade kaupa.
Andmed näitavad loodusliku energia 
sisendite, energiatoodete ja 
jäänukenergiaga varustamist ja nende 
kasutamist. Majandustegevus hõlmab 
tootmist, tarbimist ja akumuleerumist.

Käesolevas lisas määratakse kindlaks
andmed, mida liikmesriigid peavad 
füüsikalise energiavoo arvepidamise jaoks 
koguma, koostama, edastama ja hindama.

Or. pl

Muudatusettepanek 37
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa
Määrus (EL) 691/2011
VI lisa – 4. jagu – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Statistika edastatakse 18 kuu jooksul 
pärast arvestusaasta lõppu.

2. Statistika edastatakse 21 kuu jooksul 
pärast arvestusaasta lõppu.

Or. pl

Muudatusettepanek 38
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa
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Määrus (EL) 691/2011
VI lisa – 4. jagu – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selleks et rahuldada kasutajate vajadust 
täieliku ja õigeaegse andmekogumi järele, 
koostab komisjon (Eurostat) kohe peale 
riikide kohta piisavate andmete saamist 
käesoleva mooduli põhinäitajate 
koondhinnangud, mis hõlmavad ELi 27
liikmesriiki. Võimalusel koostab ja avaldab 
komisjon (Eurostat) hinnangud andmete 
kohta, mida liikmesriigid ei ole edastanud 
punktis 2 sätestatud tähtaegade jooksul.

3. Selleks et rahuldada kasutajate vajadust 
täieliku ja õigeaegse andmekogumi järele, 
koostab komisjon (Eurostat) kohe peale 
riikide kohta piisavate andmete saamist 
käesoleva mooduli põhinäitajate 
koondhinnangud, mis hõlmavad ELi 28
liikmesriiki. Võimalusel koostab ja avaldab 
komisjon (Eurostat) hinnangud andmete 
kohta, mida liikmesriigid ei ole edastanud 
punktis 2 sätestatud tähtaegade jooksul.

Or. pl

Muudatusettepanek 39
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa
Määrus (EL) 691/2011
VI lisa – 4. jagu – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Esimene arvestusaasta on käesoleva 
määruse jõustumise aasta.

4. Esimene arvestusaasta on käesoleva 
määruse jõustumise aastale järgnev aasta.

Or. pl

Muudatusettepanek 40
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa
Määrus (EL) 691/2011
VI lisa – 4. jagu – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Esimest korda andmeid edastades 5. Esimest korda andmeid edastades
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lisavad liikmesriigid andmed 2013. aastast 
esimese arvestusaastani.

lisavad liikmesriigid andmed 2014. aastast 
esimese arvestusaastani.

Or. pl

Muudatusettepanek 41
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa
Määrus (EL) 691/2011
VI lisa – 4. jagu – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Järgmistel kordadel komisjonile 
andmeid edastades esitavad liikmesriigid 
aastate n-3, n-2, n-1 ja n iga-aastased 
andmed (n tähistab arvestusaastat).

6. Järgmistel kordadel komisjonile 
andmeid edastades esitavad liikmesriigid 
aastate n-2, n-1 ja n iga-aastased andmed
(n tähistab arvestusaastat).

Liikmesriigid võivad esitada 
kättesaadavaid andmeid käesoleva 
määruse jõustumisele eelnevate aastate 
kohta.

Or. pl

Muudatusettepanek 42
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa
Määrus (EL) 691/2011
VI lisa – 5. jagu – punkt 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga 3. jaos osutatud näitaja puhul 
esitatakse järgmised andmed:

1. Iga 3. jaos osutatud näitaja puhul 
esitatakse füüsikalistes ühikutes järgmised 
andmed:

Or. pl
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Muudatusettepanek 43
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa
Määrus (EL) 691/2011
VI lisa – 5. jagu – punkt 1 – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– energiavoo varustustabel füüsikalistes 
ühikutes. Selles tabelis on kirjendatud 
loodusliku energia sisendite, 
energiatoodete ja jäänukenergiaga (ridades) 
varustamist päritolu järgi, st „varustaja” 
järgi (veergudes);

– energiavoo varustustabel. Selles tabelis 
on kirjendatud loodusliku energia sisendite, 
energiatoodete ja jäänukenergiaga (ridades) 
varustamist päritolu järgi, st „varustaja” 
järgi (veergudes);

Or. pl

Muudatusettepanek 44
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa
Määrus (EL) 691/2011
VI lisa – 5. jagu – punkt 1 – neljas taane 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– peamine energianäitaja „energia 
kogutarbimine residentüksuste poolt”, mis 
on esitatud majandusharude ja 
kodumajapidamiste kaupa;

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 45
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa
Määrus (EL) 691/2011
VI lisa – 5. jagu – punkt 1 – viies taane
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– üleminekutabel, milles on näidatud 
elemendid, mis selgitavad erinevust
peamise energianäitaja „energia 
kogutarbimine residentüksuste poolt” ja 
Euroopa energiastatistikas esitatud ühise 
peamise energianäitaja „sisemaine 
energia kogutarbimine” vahel.

– üleminekutabel, milles on näidatud 
elemendid, mis selgitavad erinevust
energiaalase arvepidamise ja 
energiabilansi vahel.

Or. pl

Muudatusettepanek 46
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa
Määrus (EL) 691/2011
VI lisa – 5. jagu – punkt 3 – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „tootmine” tähistab kaupade ja teenuste 
tootmist. Tootmistegevus on liigitatud 
NACE Rev.2 kohaselt ja esitatakse 
koondtasemel A*64;

– „tootmine” tähistab kaupade ja teenuste 
tootmist. Tootmistegevus on liigitatud 
NACE Rev.2 kohaselt ja esitatakse 
koondtasemel A*40;

Or. pl

Muudatusettepanek 47
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa
Määrus (EL) 691/2011
VI lisa – 5. jagu – punkt 5 – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– energiatooted on jagatud vastavalt 
tegevusaladel põhinevale toodete 
statistilisele klassifikaatorile (CPA) ja 
Euroopa energiastatistikas kasutatavale 

– energiatooted on jagatud vastavalt 
tegevusaladel põhinevale toodete 
statistilisele klassifikaatorile ja Euroopa 
energiastatistikas kasutatavale liigitusele;
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liigitusele;

Or. pl

Muudatusettepanek 48
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa
Määrus (EL) 691/2011
VI lisa – 5. jagu – punkt 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Üleminekutabelis esitatud näitajad 
põhinevad kogu rahvamajandusel (ei ole 
jagatud majandusharude kaupa), kusjuures 
residentsuse põhimõtte näitaja arvutatakse 
territooriumipõhiseks näitajaks ümber 
järgmiselt:

6. Üleminekutabelis esitatud näitajad 
põhinevad kogu rahvamajandusel (ei ole 
jagatud majandusharude kaupa), kusjuures 
residentsuse põhimõtte näitaja arvutatakse 
territooriumipõhiseks näitajaks ümber 
järgmiselt:

energia kogutarbimine residentüksuste 
poolt

energia kogutarbimine residentüksuste 
poolt

– energia tarbimine välismaal asuvate 
residentüksuste poolt

– energia tarbimine välismaal asuvate 
residentüksuste poolt

+ energia tarbimine territooriumil viibivate 
mitteresidentide poolt

+ energia tarbimine territooriumil viibivate 
mitteresidentide poolt

+ statistilised erinevused
= sisemaine energia kogutarbimine
(territooriumipõhine).

= sisemaine energia kogutarbimine
(territooriumipõhine).

Or. pl

Muudatusettepanek 49
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa
Määrus (EL) nr 691/2011
VI lisa – 6. jagu

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva lisa sätete kohaldamisel on 
üleminekuperioodi maksimumpikkus kaks

Käesoleva lisa sätete kohaldamisel on 
üleminekuperioodi maksimumpikkus kolm
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aastat pärast esimest edastamistähtaega. aastat pärast esimest edastamistähtaega.

Or. en


