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Tarkistus 11
Marusya Lyubcheva

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Seitsemännestä ympäristöä koskevasta 
yhteisön toimintaohjelmasta xxx annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksessä N:o xxx1 todetaan, että 
ympäristömuutoksen tärkeimmistä 
suuntauksista, paineista ja sitä ohjaavista 
tekijöistä tarvitaan luotettavaa tietoa, jotta 
voidaan kehittää tehokasta politiikkaa ja 
panna se täytäntöön sekä lisätä yleisemmin 
kansalaisten toimintamahdollisuuksia. Olisi 
kehitettävä välineitä yleisön tietoisuuden 
lisäämiseksi taloudellisen toiminnan 
ympäristövaikutuksista.

(1) Seitsemännestä ympäristöä koskevasta 
yhteisön toimintaohjelmasta xxx annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksessä N:o xxx1 todetaan, että 
ympäristömuutoksen tavanomaisesta 
toiminnasta, tärkeimmistä suuntauksista, 
kehittyvistä paineista ja sitä ohjaavista 
tekijöistä tarvitaan luotettavaa tietoa, jotta 
voidaan kehittää tehokasta politiikkaa ja 
panna se täytäntöön sekä lisätä yleisemmin 
kansalaisten toimintamahdollisuuksia. Olisi 
kehitettävä välineitä yleisön tietoisuuden 
lisäämiseksi taloudellisen toiminnan 
ympäristövaikutuksista.

__________________ __________________
1 EUVL L xxx. 1 EUVL L xxx.

Or. en

Tarkistus 12
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Seitsemännestä ympäristöä koskevasta 
yhteisön toimintaohjelmasta xxx annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksessä N:o xxx1 todetaan, että 
ympäristömuutoksen tärkeimmistä 
suuntauksista, paineista ja sitä ohjaavista 
tekijöistä tarvitaan luotettavaa tietoa, jotta 
voidaan kehittää tehokasta politiikkaa ja 
panna se täytäntöön sekä lisätä yleisemmin 

(1) Seitsemännestä ympäristöä koskevasta 
yhteisön toimintaohjelmasta xxx annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksessä N:o xxx1 todetaan, että 
ympäristömuutoksen tärkeimmistä 
suuntauksista, paineista ja sitä ohjaavista 
tekijöistä tarvitaan luotettavaa tietoa, jotta 
voidaan kehittää tehokasta politiikkaa ja 
panna se täytäntöön sekä lisätä yleisemmin 
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kansalaisten toimintamahdollisuuksia. Olisi 
kehitettävä välineitä yleisön tietoisuuden 
lisäämiseksi taloudellisen toiminnan 
ympäristövaikutuksista.

kansalaisten toimintamahdollisuuksia. Olisi 
kehitettävä välineitä yleisön tietoisuuden 
lisäämiseksi taloudellisen toiminnan 
ympäristövaikutuksista. On tärkeää, että 
tiedot annetaan ymmärrettävässä ja 
helposti saatavilla olevassa muodossa ja 
julkaistaan yhdessä perinteisten taloutta 
koskevien tietojen, kuten BKT:n, kanssa.

__________________ __________________
1 EUVL L xxx. 1 EUVL L xxx.

Or. pl

Tarkistus 13
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Komission on asetuksen (EU) 
N:o 691/2011 10 artiklan mukaan 
annettava Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomus mainitun asetuksen 
täytäntöönpanosta ja ehdotettava 
tarvittaessa uusien 
ympäristötilinpitomoduulien, kuten 
ympäristönsuojelumenoja ja -tuloja 
(EPER) / ympäristönsuojelumenojen 
tilinpitoa (EPEA) koskevan moduulin, 
ympäristöhyödykkeitä ja -palveluja 
(EGSS) koskevan moduulin ja 
energiatilinpitoa koskevan moduulin, 
käyttöönottoa.

(2) Komission on asetuksen (EU) 
N:o 691/2011 10 artiklan mukaan ensin
annettava Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2013 kertomus mainitun 
asetuksen täytäntöönpanosta ja sitten
ehdotettava tarvittaessa uusien 
ympäristötilinpitomoduulien, kuten 
ympäristönsuojelumenoja ja -tuloja 
(EPER) / ympäristönsuojelumenojen 
tilinpitoa (EPEA) koskevan moduulin, 
ympäristöhyödykkeitä ja -palveluja 
(EGSS) koskevan moduulin ja 
energiatilinpitoa koskevan moduulin, 
käyttöönottoa.

Or. en

Tarkistus 14
Marusya Lyubcheva
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Näillä kolmella uudella moduulilla
edistetään suoraan unionin ensisijaisiksi 
poliittisiksi tavoitteiksi asettamia vihreää 
kasvua ja luonnonvarojen käytön
tehokkuutta tarjoamalla tärkeää tietoa
tarkan NACE-jaottelun mukaisesti 
sellaisista indikaattoreista kuin 
markkinatuotos ja työllisyys 
ympäristöhyödykkeiden ja -palvelujen 
alalla sekä kansalliset 
ympäristönsuojelumenot ja energiankäyttö.

(3) Näiden kolmen uuden moduulin 
käyttöönotolla edistetään suoraan unionin 
ensisijaisiksi poliittisiksi tavoitteiksi
asettamien vihreän kasvun ja 
luonnonvarojen käytön vaikuttavuuden ja 
tehokkuuden soveltamista tarjoamalla 
tärkeää tietoa nykyisen NACE-jaottelun 
mukaisesti luotettavalla, ymmärrettävällä 
ja yksityiskohtaisella tavalla jaoteltuna
sellaisista indikaattoreista kuin 
markkinatuotos ja työllisyys 
ympäristöhyödykkeiden ja -palvelujen 
alalla sekä kansalliset 
ympäristönsuojelumenot ja energiankäyttö.

Or. en

Tarkistus 15
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Näillä kolmella uudella moduulilla 
edistetään suoraan unionin ensisijaisiksi 
poliittisiksi tavoitteiksi asettamia vihreää 
kasvua ja luonnonvarojen käytön 
tehokkuutta tarjoamalla tärkeää tietoa
tarkan NACE-jaottelun mukaisesti 
sellaisista indikaattoreista kuin 
markkinatuotos ja työllisyys 
ympäristöhyödykkeiden ja -palvelujen 
alalla sekä kansalliset 
ympäristönsuojelumenot ja energiankäyttö.

(3) Näillä kolmella uudella moduulilla 
edistetään suoraan unionin ensisijaisiksi 
poliittisiksi tavoitteiksi asettamia vihreää 
kasvua ja luonnonvarojen käytön 
tehokkuutta tarjoamalla tärkeää tietoa 
NACE-jaottelun mukaisesti sellaisista 
indikaattoreista kuin markkinatuotos ja 
työllisyys ympäristöhyödykkeiden ja -
palvelujen alalla sekä kansalliset 
ympäristönsuojelumenot ja energiankäyttö.

Or. pl
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Tarkistus 16
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Liitteiden V ja VI yhdenmukaisen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi 
käytettävä yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti 
jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti. Tällaiset 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. pl

Tarkistus 17
Marusya Lyubcheva

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
 Asetus (EU) N:o 691/2011 
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4) ’ympäristönsuojelumenoilla’ 
kotimaisten yksiköiden
ympäristönsuojeluun käyttämiä 
taloudellisia resursseja.
Ympäristönsuojeluun kuuluvat kaikki 
toiminnat ja toimet, joiden pääasiallisena 
tarkoituksena on ympäristön pilaantumisen 
ja ympäristön tilan muun heikkenemisen 
ehkäiseminen, vähentäminen ja
lopettaminen. Niihin kuuluvat 
toimenpiteet, jotka toteutetaan ympäristön 
ennallistamiseksi sen tilan heikkenemisen 

4)’ympäristönsuojelumenoilla’ kotimaisten 
yksiköiden ympäristönsuojelutoimiin
käyttämiä taloudellisia resursseja.
Ympäristönsuojelutoimiin kuuluvat kaikki 
toiminnat ja toimet, joiden pääasiallisena 
tarkoituksena on ympäristön hyvän tilan 
(GES) edistäminen, pilaantumisen ja 
ympäristön tilan muun heikkenemisen 
ehkäiseminen, vähentäminen ja/tai
lopettaminen. Niihin kuuluvat myös kaikki
toimenpiteet, jotka toteutetaan ympäristön 
ennallistamiseksi sen tilan heikkenemisen 
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jälkeen. Niiden ulkopuolelle jäävät 
toiminnat, jotka hyödyttävät ympäristöä 
mutta täyttävät ensisijaisesti yrityksen tai 
muun laitoksen teknisiä tarpeita tai 
hygienia- tai turvallisuusvaatimuksia;

jälkeen. Niiden ulkopuolelle jäävät 
toiminnat, jotka hyödyttävät ympäristöä 
mutta täyttävät ensisijaisesti yrityksen tai 
muun laitoksen teknisiä tarpeita tai 
hygienia- tai suoja- ja
turvallisuusvaatimuksia;

Or. en

Tarkistus 18
Marusya Lyubcheva

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 691/2011
2 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5) ’ympäristöhyödykkeillä ja -palveluilla’ 
niitä kansantalouden tuotantotoimintoja, 
jotka tuottavat ympäristötuotteita.
Ympäristötuotteet ovat tuotteita, jotka on 
tuotettu ympäristönsuojelua ja 
resurssienhallintaa varten.
Resurssienhallintaan kuuluvat 
luonnonvarojen varantojen säilyttäminen, 
ylläpitäminen ja parantaminen ja näin ollen 
niiden ehtymiseltä suojautuminen;

5) ’ympäristöhyödykkeillä ja -palveluilla’
muun muassa niitä kansantalouden 
tuotantotoimintoja, jotka tuottavat 
ympäristötuotteita ja/tai tarjoavat näihin 
tuotteisiin liittyviä palveluja, sekä muita 
ympäristönsuojeluun liittyviä palveluja, 
jotka eivät tuota erityisiä tuotteita 
loppukäyttäjille. Ympäristötuotteet ovat 
tuotteita, joiden tuotantokustannuksiin 
sisältyvät ympäristönsuojelua ja 
resurssienhallintaa koskevia 
komponentteja. Resurssienhallintaan 
kuuluvat luonnonvarojen varantojen 
säilyttäminen, ylläpitäminen ja 
parantaminen ja näin ollen niiden 
ehtymiseltä suojautuminen sekä niiden 
uusiutuminen, jos se on teknologisesti 
mahdollista;

Or. en

Tarkistus 19
Jolanta Emilia Hibner
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 691/2011
2 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5) ’ympäristöhyödykkeillä ja -palveluilla’ 
niitä kansantalouden tuotantotoimintoja, 
jotka tuottavat ympäristötuotteita.
Ympäristötuotteet ovat tuotteita, jotka on 
tuotettu ympäristönsuojelua ja 
resurssienhallintaa varten.
Resurssienhallintaan kuuluvat 
luonnonvarojen varantojen säilyttäminen, 
ylläpitäminen ja parantaminen ja näin ollen 
niiden ehtymiseltä suojautuminen;

5) ’ympäristöhyödykkeillä ja -palveluilla’ 
niitä kansantalouden tuotantotoimintoja, 
jotka tuottavat ympäristötuotteita
(ympäristöhyödykkeitä ja -palveluja).
Ympäristötuotteet ovat tuotteita, jotka on 
tuotettu ympäristönsuojelua (sellaisena 
kuin se on edellä määritelty) ja 
resurssienhallintaa varten.
Resurssienhallintaan kuuluvat 
luonnonvarojen varantojen säilyttäminen, 
ylläpitäminen ja parantaminen ja näin ollen 
niiden ehtymiseltä suojautuminen;

Or. pl

Tarkistus 20
Marusya Lyubcheva

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 691/2011
2 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6) ’fyysisiä energiavirtoja koskevilla 
tileillä’ kansantalouden käyttöön otettuja 
fyysisiä energiavirtoja, talouden sisäisiä
virtoja ja muihin talouksiin tai ympäristöön 
ohjattavia tuotoksia koskevia yhtenäisiä 
koosteita.”

6) ’fyysisiä energiavirtoja koskevilla 
tileillä’ kansantalouden käyttöön otettuja 
fyysisiä energiavirtoja, talouden sisällä 
liikkuvia virtoja ja muihin talouksiin tai 
ympäristöön ohjattavia tuotoksia koskevia 
yhtenäisiä koosteita.”

Or. en

Tarkistus 21
Jolanta Emilia Hibner
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 691/2011
3 artikla – 4 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a). 4. Liitteiden V ja VI yhdenmukaisen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014 
komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksellä 
energiatilastoista 22 päivänä lokakuuta 
2008 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1099/2008 esitetyn luettelon perusteella 
suuntaa-antavan luettelon 
ympäristöhyödykkeistä ja -palveluista ja 
luettelon energiatuotteista. Komissio 
päivittää näitä luetteloita tarvittaessa.

Nämä täytäntöönpanosäädökset annetaan 
noudattaen 11 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä.
Niillä ei saisi asettaa huomattavaa 
lisärasitusta jäsenvaltioille ja vastaajille.
Edellä mainittuja luetteloita luodessaan ja 
säännöllisesti päivittäessään komissio 
perustelee toimensa asianmukaisesti 
käyttämällä tarvittaessa asiaankuuluvien 
asiantuntijoiden apua kustannus-
hyötyanalyyseissa, joihin sisältyy 
vastaajille aiheutuvan rasitteen ja 
tuotantokustannusten arviointi.

Or. pl

Tarkistus 22
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
Liite I
Asetus (EU) N:o 691/2011
Liite IV – 1 jakso – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Ympäristönsuojelumenoja koskevassa 
tilinpidossa esitetään tiedot 
ympäristönsuojelumenoista eli kotimaan 
yksikköjen ympäristönsuojeluun 
käyttämistä taloudellisista resursseista 
tavalla, joka on täysin yhdenmukainen 
EKT:n mukaan ilmoitettavien tietojen 
kanssa. Tilinpidon avulla voidaan koota 
tiedot kansallisista 
ympäristönsuojelumenoista, jotka 
määritellään seuraavien tekijöiden 
summaksi, josta vähennetään muun 
maailman antama rahoitus: menot, jotka 
aiheutuvat kotimaisten yksiköiden 
käyttäessä ympäristönsuojelupalveluja, 
ympäristönsuojelutoimintoihin liittyvä 
kiinteän pääoman bruttomuodostus ja 
ympäristönsuojeluun liittyvät siirrot, jotka 
eivät vastaa edellä mainittuja eriä.

Ympäristönsuojelumenoja koskevassa 
tilinpidossa esitetään tiedot 
ympäristönsuojelumenoista eli kotimaan 
yksikköjen ympäristönsuojeluun 
käyttämistä taloudellisista resursseista 
tavalla, joka on yhdenmukainen EKT:n 
mukaan ilmoitettavien tietojen kanssa.
Tilinpidon avulla voidaan koota tiedot 
kansallisista ympäristönsuojelumenoista, 
jotka määritellään seuraavien tekijöiden 
summaksi, josta vähennetään muun 
maailman antama rahoitus: menot, jotka 
aiheutuvat kotimaisten yksiköiden 
käyttäessä ympäristönsuojelupalveluja, 
ympäristönsuojelutoimintoihin liittyvä 
kiinteän pääoman bruttomuodostus ja 
ympäristönsuojeluun liittyvät siirrot, jotka 
eivät vastaa edellä mainittuja eriä.

Or. pl

Tarkistus 23
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EU) N:o 691/2011
Liite IV – 3 jakso – 4 luetelmakohta 

Komission teksti Tarkistus

– alv ja muut verot miinus 
ympäristönsuojelupalveluihin liittyvät
tuotetukipalkkiot,

– arvonlisävero (alv) ja muut verot miinus 
ympäristönsuojelupalveluihin liittyvät 
tuotetukipalkkiot,

Or. pl

Tarkistus 24
Jolanta Emilia Hibner
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Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EU) N:o 691/2011
Liite IV – 4 jakso – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vastatakseen käyttäjien tarpeeseen saada 
täydellisiä ja oikea-aikaisia tietoja 
komissio (Eurostat) tuottaa tämän 
moduulin pääasiallisista kokonaissuureista
EU-27:ää koskevia arvioita heti, kun 
riittävät maakohtaiset tiedot ovat 
käytettävissä. Komissio (Eurostat) tuottaa 
ja julkaisee mahdollisuuksien mukaan 
arvioita tiedoista, joita jäsenvaltiot eivät 
ole toimittaneet 2 kohdassa säädetyssä 
määräajassa.

Vastatakseen käyttäjien tarpeeseen saada 
täydellisiä ja oikea-aikaisia tietoja 
komissio (Eurostat) tuottaa tämän 
moduulin pääasiallisista kokonaissuureista
EU-28:aa koskevia arvioita heti, kun 
riittävät maakohtaiset tiedot ovat 
käytettävissä. Komissio (Eurostat) tuottaa 
ja julkaisee mahdollisuuksien mukaan 
arvioita tiedoista, joita jäsenvaltiot eivät 
ole toimittaneet 2 kohdassa säädetyssä 
määräajassa.

Or. pl

Tarkistus 25
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EU) N:o 691/2011
Liite IV – 4 jakso – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäinen viitevuosi on vuosi, jona 
tämä asetus tulee voimaan.

Ensimmäinen viitevuosi on vuosi, joka 
seuraa tämän asetuksen 
voimaantulovuotta.

Or. pl

Tarkistus 26
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EU) N:o 691/2011
Liite IV – 4 jakso – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Tietoja ensimmäisen kerran toimittaessaan 
jäsenvaltioiden on sisällytettävä 
vuosittaiset tiedot vuodesta 2013 lähtien 
ensimmäiseen viitevuoteen asti.

Tietoja ensimmäisen kerran toimittaessaan 
jäsenvaltioiden on sisällytettävä 
vuosittaiset tiedot vuodesta 2014 lähtien 
ensimmäiseen viitevuoteen asti.

Or. pl

Tarkistus 27
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EU) N:o 691/2001
Liite IV – 4 jakso – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimittaessaan myöhemmin tietoja 
komissiolle jäsenvaltioiden on annettava 
vuosien n–3, n–2, n–1 ja n vuotuiset tiedot
(n on viitevuosi).

Toimittaessaan myöhemmin tietoja 
komissiolle jäsenvaltioiden on annettava 
vuosien n–2, n–1 ja n vuotuiset tiedot (n on 
viitevuosi). Jäsenvaltiot voivat antaa 
saatavana olevat tiedot vuosilta, jotka 
edeltävät tämän asetuksen voimaantuloa.

Or. pl

Tarkistus 28
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EU) N:o 691/2001
Liite IV – 5 jakso – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Julkisyhteisöjen markkinattomat
toiminnot sekä ympäristönsuojeluun 
liittyvät siirrot:

Julkisyhteisöjen toiminnot sekä 
ympäristönsuojeluun liittyvät siirrot:
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Or. pl

Tarkistus 29
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EU) N:o 691/2011
Liite IV – 6 jakso

Komission teksti Tarkistus

Tämän liitteen säännösten 
täytäntöönpanossa siirtymäkauden 
enimmäiskesto on kaksi vuotta 
ensimmäisen toimittamista koskevan 
määräajan jälkeen.

Tämän liitteen säännösten 
täytäntöönpanossa siirtymäkauden 
enimmäiskesto on kolme vuotta 
ensimmäisen toimittamista koskevan 
määräajan jälkeen.

Or. en

Tarkistus 30
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EU) N:o 691/2011
Liite V – 1 jakso – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ympäristöhyödykkeitä ja -palveluja 
koskevassa tilinpidossa olisi käytettävä 
hyväksi olemassa olevia tietoja, jotka on 
saatu kansallisesta tilinpidosta, 
rakennetilastoista, kaupparekisteristä ja 
muista lähteistä.

Or. pl

Tarkistus 31
Jolanta Emilia Hibner



PE522.911v01-00 14/22 AM\1008808FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EU) N:o 691/2011
Liite V – 4 jakso – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vastatakseen käyttäjien tarpeeseen saada 
täydellisiä ja oikea-aikaisia tietoja 
komissio (Eurostat) tuottaa tämän 
moduulin pääasiallisista kokonaissuureista
EU-27:ää koskevia arvioita heti, kun 
riittävät maakohtaiset tiedot ovat 
käytettävissä. Komissio (Eurostat) tuottaa 
ja julkaisee mahdollisuuksien mukaan 
arvioita tiedoista, joita jäsenvaltiot eivät 
ole toimittaneet 2 kohdassa säädetyssä 
määräajassa.

3. Vastatakseen käyttäjien tarpeeseen saada 
täydellisiä ja oikea-aikaisia tietoja 
komissio (Eurostat) tuottaa tämän 
moduulin pääasiallisista kokonaissuureista
EU-28:aa koskevia arvioita heti, kun 
riittävät maakohtaiset tiedot ovat 
käytettävissä. Komissio (Eurostat) tuottaa 
ja julkaisee mahdollisuuksien mukaan 
arvioita tiedoista, joita jäsenvaltiot eivät 
ole toimittaneet 2 kohdassa säädetyssä 
määräajassa.

Or. pl

Tarkistus 32
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EU) N:o 691/2011
Liite V – 4 jakso – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Ensimmäinen viitevuosi on vuosi, jona 
tämä asetus tulee voimaan.

5. Ensimmäinen viitevuosi on vuosi, joka 
seuraa tämän asetuksen 
voimaantulovuotta.

Or. pl

Tarkistus 33
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EU) N:o 691/2011
Liite V – 4 jakso – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Tietoja ensimmäisen kerran 
toimittaessaan jäsenvaltioiden on 
sisällytettävä vuosittaiset tiedot vuodesta
2013 lähtien ensimmäiseen viitevuoteen 
asti.

5. Tietoja ensimmäisen kerran 
toimittaessaan jäsenvaltioiden on 
sisällytettävä vuosittaiset tiedot vuodesta
2014 lähtien ensimmäiseen viitevuoteen 
asti.

Or. pl

Tarkistus 34
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EU) N:o 691/2011
Liite V – 4 jakso – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Toimittaessaan myöhemmin tietoja 
komissiolle jäsenvaltioiden on annettava 
vuosien n–3, n–2, n–1 ja n vuotuiset tiedot
(n on viitevuosi).

6. Toimittaessaan myöhemmin tietoja 
komissiolle jäsenvaltioiden on annettava 
vuosien n–2, n–1 ja n vuotuiset tiedot (n on 
viitevuosi).

Jäsenvaltiot voivat antaa saatavana olevat 
tiedot vuosilta, jotka edeltävät tämän 
asetuksen voimaantuloa.

Or. pl

Tarkistus 35
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EU) N:o 691/2011
Liite V – 6 jakso

Komission teksti Tarkistus

Tämän liitteen säännösten 
täytäntöönpanossa siirtymäkauden 
enimmäiskesto on kaksi vuotta 

Tämän liitteen säännösten 
täytäntöönpanossa siirtymäkauden 
enimmäiskesto on kolme vuotta 
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ensimmäisen toimittamista koskevan 
määräajan jälkeen.

ensimmäisen toimittamista koskevan 
määräajan jälkeen.

Or. en

Tarkistus 36
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EU) N:o 691/2011
Liite VI – 1 jakso 

Komission teksti Tarkistus

Fyysisiä energiavirtoja koskevassa 
tilinpidossa esitetään tiedot fyysisistä 
energiavirroista terajouleina ilmaistuina 
tavalla, joka on täysin yhdenmukainen 
Euroopan kansantalouden 
tilinpitojärjestelmän (EKT) käsitteiden ja 
periaatteiden sekä mainitun järjestelmän 
mukaan ilmoitettavien tietojen kanssa.
Tileihin kirjataan kansantalouksien 
kotimaisten yksiköiden taloudellisia 
toimintoja koskevat energiatiedot 
taloudellisen toiminnan mukaan 
jaoteltuina. Niissä esitetään luonnosta 
olevien energiapanosten sekä 
energiatuotteiden ja energian jäännösten 
tarjonta ja käyttö. Taloudelliset toiminnot 
käsittävät tuotannon, kulutuksen ja 
varantojen muutokset.

Fyysisiä energiavirtoja koskevassa 
tilinpidossa esitetään tiedot fyysisistä 
energiavirroista terajouleina ilmaistuina 
tavalla, joka on täysin yhdenmukainen 
Euroopan kansantalouden 
tilinpitojärjestelmän (EKT) kanssa.
Tileihin kirjataan kansantalouksien 
kotimaisten yksiköiden taloudellisia 
toimintoja koskevat energiatiedot 
taloudellisen toiminnan mukaan 
jaoteltuina. Niissä esitetään luonnosta 
olevien energiapanosten sekä 
energiatuotteiden ja energian jäännösten 
tarjonta ja käyttö. Taloudelliset toiminnot 
käsittävät tuotannon, kulutuksen ja 
varantojen muutokset.

Tässä liitteessä ilmoitetaan, mitä tietoja 
fyysisiä energiavirtoja koskevasta 
tilinpidosta jäsenvaltioiden on kerättävä, 
laadittava, toimitettava ja arvioitava. 

Or. pl

Tarkistus 37
Jolanta Emilia Hibner
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Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EU) N:o 691/2011
Liite VI – 4 jakso – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tilastot on toimitettava 18 kuukauden 
kuluessa viitevuoden päättymisestä.

2. Tilastot on toimitettava 21 kuukauden 
kuluessa viitevuoden päättymisestä.

Or. pl

Tarkistus 38
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EU) N:o 691/2011
Liite VI – 4 jakso – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vastatakseen käyttäjien tarpeeseen saada 
täydellisiä ja oikea-aikaisia tietoja 
komissio (Eurostat) tuottaa tämän 
moduulin pääasiallisista kokonaissuureista
EU-27:ää koskevia arvioita heti, kun 
riittävät maakohtaiset tiedot ovat 
käytettävissä. Komissio (Eurostat) tuottaa 
ja julkaisee mahdollisuuksien mukaan 
arvioita tiedoista, joita jäsenvaltiot eivät 
ole toimittaneet 2 kohdassa säädetyssä 
määräajassa.

3. Vastatakseen käyttäjien tarpeeseen saada 
täydellisiä ja oikea-aikaisia tietoja 
komissio (Eurostat) tuottaa tämän 
moduulin pääasiallisista kokonaissuureista
EU-28:aa koskevia arvioita heti, kun 
riittävät maakohtaiset tiedot ovat 
käytettävissä. Komissio (Eurostat) tuottaa 
ja julkaisee mahdollisuuksien mukaan 
arvioita tiedoista, joita jäsenvaltiot eivät 
ole toimittaneet 2 kohdassa säädetyssä 
määräajassa.

Or. pl

Tarkistus 39
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EU) N:o 691/2011
Liite VI – 4 jakso – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Ensimmäinen viitevuosi on vuosi, jona
tämä asetus tulee voimaan.

4. Ensimmäinen viitevuosi on vuosi, joka 
seuraa tämän asetuksen 
voimaantulovuotta.

Or. pl

Tarkistus 40
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EU) N:o 691/2011
Liite VI – 4 jakso – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tietoja ensimmäisen kerran 
toimittaessaan jäsenvaltioiden on 
sisällytettävä vuosittaiset tiedot vuodesta
2013 lähtien ensimmäiseen viitevuoteen 
asti.

5. Tietoja ensimmäisen kerran 
toimittaessaan jäsenvaltioiden on 
sisällytettävä vuosittaiset tiedot vuodesta
2014 lähtien ensimmäiseen viitevuoteen 
asti.

Or. pl

Tarkistus 41
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EU) N:o 691/2011
Liite VI – 4 jakso – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Toimittaessaan myöhemmin tietoja 
komissiolle jäsenvaltioiden on annettava 
vuosien n–3, n–2, n–1 ja n vuotuiset tiedot
(n on viitevuosi).

6. Toimittaessaan myöhemmin tietoja 
komissiolle jäsenvaltioiden on annettava 
vuosien n–2, n–1 ja n vuotuiset tiedot (n on 
viitevuosi).

Jäsenvaltiot voivat antaa saatavana olevat 
tiedot vuosilta, jotka edeltävät tämän 
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asetuksen voimaantuloa.

Or. pl

Tarkistus 42
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EU) N:o 691/2011
Liite VI – 5 jakso – 1 kohta – johdanto-osa 

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 3 jaksossa mainituista 
ominaispiirteistä on esitettävä seuraavat 
tiedot:

1. Edellä 3 jaksossa mainituista 
ominaispiirteistä on esitettävä fyysisinä 
yksikköinä seuraavat tiedot:

Or. pl

Tarkistus 43
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EU) N:o 691/2011
Liite VI – 5 jakso – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Fyysisinä yksikköinä ilmaistuja
energiavirtoja kuvaava tarjontataulukko.
Tässä taulukossa esitetään luonnosta 
olevien energiapanosten sekä 
energiatuotteiden ja energian jäännösten 
tarjonta (riveittäin) alkuperän eli
”toimittajan” mukaan (sarakkeittain) 
jaoteltuna.

– Energiavirtoja kuvaava tarjontataulukko.
Tässä taulukossa esitetään luonnosta 
olevien energiapanosten sekä 
energiatuotteiden ja energian jäännösten 
tarjonta (riveittäin) alkuperän eli
”toimittajan” mukaan (sarakkeittain) 
jaoteltuna.

Or. pl
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Tarkistus 44
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EU) N:o 691/2011
Liite VI – 5 jakso – 1 kohta – 4 luetelmakohta 

Komission teksti Tarkistus

– Keskeinen energiaindikaattori 
”kotimaisten yksiköiden 
kokonaisenergiankulutus” toimialojen ja 
kotitalouksien mukaan jaoteltuna.

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 45
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EU) N:o 691/2011
Liite VI – 5 jakso – 1 kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Ristiinviittaustaulukko, josta käyvät ilmi
erilaiset osatekijät, jotka erottavat 
toisistaan keskeisen energiaindikaattorin 
”kotimaisten yksiköiden 
kokonaisenergiankulutus” ja Euroopan 
energiatilastoissa yleisesti käytetyn 
keskeisen energiaindikaattorin ”energian 
kokonaiskulutus”.

– Ristiinviittaustaulukko, josta käyvät 
ilmi erilaiset osatekijät, jotka erottavat 
toisistaan energiatilit ja energiataseet.

Or. pl

Tarkistus 46
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
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Asetus (EU) N:o 691/2011
Liite VI – 5 jakso – 3 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ”Tuotanto” viittaa hyödykkeiden ja
palvelujen tuotantoon. Tuotantotoiminnot 
luokitellaan NACE Rev. 2:n mukaisesti, ja 
tiedot ilmoitetaan aggregointitasolla A*64.

– ”Tuotanto” viittaa hyödykkeiden ja 
palvelujen tuotantoon. Tuotantotoiminnot 
luokitellaan NACE Rev. 2:n mukaisesti, ja 
tiedot ilmoitetaan aggregointitasolla A*40.

Or. pl

Tarkistus 47
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EU) N:o 691/2011
Liite VI – 5 jakso – 5 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Energiatuotteet ryhmitellään 
toimialoittaisen tuoteluokituksen (CPA) ja 
Euroopan energiatilastoissa käytetyn 
luokituksen mukaisesti.

– Energiatuotteet ryhmitellään 
toimialoittaisen tuoteluokituksen ja 
Euroopan energiatilastoissa käytetyn 
luokituksen mukaisesti.

Or. pl

Tarkistus 48
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EU) N:o 691/2011
Liite VI – 5 jakso – 6 kohta 

Komission teksti Tarkistus

6. Kotipaikkaperiaatteeseen perustuvan 
indikaattorin ja maan alueeseen perustuvan 
indikaattorin välinen vastaavuus esitetään 
koko kansantalouden osalta (ei 
toimialoittaista jaottelua), ja se saadaan 

6. Kotipaikkaperiaatteeseen perustuvan 
indikaattorin ja maan alueeseen perustuvan 
indikaattorin välinen vastaavuus esitetään 
koko kansantalouden osalta (ei 
toimialoittaista jaottelua), ja se saadaan 
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seuraavasti: seuraavasti:
kotimaisten talousyksiköiden 
kokonaisenergiankulutus

kotimaisten talousyksiköiden 
kokonaisenergiankulutus

– kotimaisten yksiköiden energiankulutus 
ulkomailla

– kotimaisten yksiköiden energiankulutus 
ulkomailla

+ ulkomaisten yksiköiden energiankulutus 
maan alueella

+ ulkomaisten yksiköiden energiankulutus 
maan alueella

+ tilastolliset erot
= energian kokonaiskulutus (maan alueen 
perusteella)

= energian kokonaiskulutus (maan alueen 
perusteella)

Or. pl

Tarkistus 49
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EU) N:o 691/2011
Liite VI – 6 jakso

Komission teksti Tarkistus

Tämän liitteen säännösten 
täytäntöönpanossa siirtymäkauden 
enimmäiskesto on kaksi vuotta 
ensimmäisen toimittamista koskevan 
määräajan jälkeen.

Tämän liitteen säännösten 
täytäntöönpanossa siirtymäkauden 
enimmäiskesto on kolme vuotta 
ensimmäisen toimittamista koskevan 
määräajan jälkeen.

Or. en


