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Módosítás 11
Marusya Lyubcheva

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A hetedik közösségi környezetvédelmi 
cselekvési program megállapításáról szóló, 
2013. xxx xx-i xxx európai parlamenti és 
tanácsi határozat1 megerősítette, hogy a 
legfontosabb tendenciákról, a környezeti 
változásokat előidéző tényezőkről és 
mozgatórugókról szóló helytálló 
információ alapvetően fontos a hatékony 
szakpolitika kialakításához és 
végrehajtásához, általánosabb értelemben 
pedig a polgárok fokozottabb bevonásához.
Eszközöket kell kialakítani annak 
érdekében, hogy a nyilvánosság jobban 
ismerja a gazdasági tevékenységek 
környezeti hatásait.

(1) A hetedik közösségi környezetvédelmi 
cselekvési program megállapításáról szóló, 
2013. xxx xx-i xxx európai parlamenti és 
tanácsi határozat1 megerősítette, hogy a 
rendszeres tevékenységekről, a 
legfontosabb tendenciákról, a környezeti 
változásokat előidéző új tényezőkről és 
mozgatórugókról szóló helytálló 
információ alapvetően fontos a hatékony 
szakpolitika kialakításához és 
végrehajtásához, általánosabb értelemben 
pedig a polgárok fokozottabb bevonásához.
Eszközöket kell kialakítani annak 
érdekében, hogy a nyilvánosság jobban 
ismerje a gazdasági tevékenységek 
környezeti hatásait.

__________________ __________________
1 HL L xxx. 1 HL L xxx.

Or. en

Módosítás 12
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A hetedik közösségi környezetvédelmi 
cselekvési program megállapításáról szóló, 
2013. xxx xx-i xxx európai parlamenti és 
tanácsi határozat1 megerősítette, hogy a 
legfontosabb tendenciákról, a környezeti 
változásokat előidéző tényezőkről és 
mozgatórugókról szóló helytálló 

(1) A hetedik közösségi környezetvédelmi 
cselekvési program megállapításáról szóló, 
2013. xxx xx-i xxx európai parlamenti és 
tanácsi határozat1 megerősítette, hogy a 
legfontosabb tendenciákról, a környezeti 
változásokat előidéző tényezőkről és 
mozgatórugókról szóló helytálló 
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információ alapvetően fontos a hatékony 
szakpolitika kialakításához és 
végrehajtásához, általánosabb értelemben 
pedig a polgárok fokozottabb bevonásához. 
Eszközöket kell kialakítani annak 
érdekében, hogy a nyilvánosság jobban 
ismerja a gazdasági tevékenységek 
környezeti hatásait.

információ alapvetően fontos a hatékony 
szakpolitika kialakításához és 
végrehajtásához, általánosabb értelemben 
pedig a polgárok fokozottabb bevonásához. 
Eszközöket kell kialakítani annak 
érdekében, hogy a nyilvánosság jobban 
ismerje a gazdasági tevékenységek 
környezeti hatásait. Fontos, hogy az 
adatokat érthető és hozzáférhető módon 
elérhetővé tegyék, és azokat a 
hagyományos gazdasági adatokkal – így a 
GDP-vel – együtt közzétegyék.

__________________ __________________
1 HL L xxx. 1 HL L xxx.

Or. pl

Módosítás 13
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 691/2011/EU rendelet 10. cikke 
felkéri a Bizottságot, hogy nyújtson be 
jelentést az Európai Parlamenthez és a 
Tanácshoz e rendelet végrehajtásáról, és
adott esetben új környezeti-gazdasági 
számlamodulok – például 
környezetvédelmi kiadások és 
bevételek/környezetvédelmi kiadási 
számlák, környezeti áruk és szolgáltatások 
ágazata, és energiaszámlák – bevezetését
javasolja.

(2) A 691/2011/EU rendelet 10. cikke 
felkéri a Bizottságot, hogy először nyújtson 
be jelentést az Európai Parlamenthez és a 
Tanácshoz e rendelet végrehajtásáról 2013. 
december 31-i határidővel, majd adott 
esetben javasolja új környezeti-gazdasági 
számlamodulok – például 
környezetvédelmi kiadások és 
bevételek/környezetvédelmi kiadási 
számlák, környezeti áruk és szolgáltatások 
ágazata, és energiaszámlák – bevezetését.

Or. en

Módosítás 14
Marusya Lyubcheva
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Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ez a három új modul közvetlenül 
hozzájárul az Unió zöld növekedési és 
erőforrás-hatékonysági politikai
prioritásaihoz azzal, hogy fontos 
információt ad az olyan mutatók 
alakulásáról, mint a piaci kibocsátás és 
foglalkoztatás a környezeti áruk és 
szolgáltatások ágazatában, a nemzeti 
környezetvédelmi kiadások, valamint az 
energiafelhasználás részletes NACE 
lebontásban.

(3) E három új modul végrehajtása
közvetlenül hozzájárul az Unió zöld 
növekedési és erőforrás-hatékonysági 
politikai prioritásainak alkalmazásához
azzal, hogy – ésszerű, érthető és részletes, 
a hatályban lévő NACE-nak megfelelő 
lebontásban – fontos információt ad az 
olyan mutatók alakulásáról, mint a piaci 
kibocsátás és foglalkoztatás a környezeti 
áruk és szolgáltatások ágazatában, a 
nemzeti környezetvédelmi kiadások, 
valamint az energiafelhasználás.

Or. en

Módosítás 15
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ez a három új modul közvetlenül 
hozzájárul az Unió zöld növekedési és 
erőforrás-hatékonysági politikai 
prioritásaihoz azzal, hogy fontos 
információt ad az olyan mutatók 
alakulásáról, mint a piaci kibocsátás és 
foglalkoztatás a környezeti áruk és 
szolgáltatások ágazatában, a nemzeti 
környezetvédelmi kiadások, valamint az 
energiafelhasználás részletes NACE 
lebontásban.

(3) Ez a három új modul közvetlenül 
hozzájárul az Unió zöld növekedési és 
erőforrás-hatékonysági politikai 
prioritásaihoz azzal, hogy fontos 
információt ad az olyan mutatók 
alakulásáról, mint a piaci kibocsátás és 
foglalkoztatás a környezeti áruk és 
szolgáltatások ágazatában, a nemzeti 
környezetvédelmi kiadások, valamint az 
energiafelhasználás NACE lebontásban.

Or. pl

Módosítás 16
Jolanta Emilia Hibner
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Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Annak biztosítása érdekében, hogy az 
V. és VI. melléklet végrehajtása egységes 
feltételek között történjen, a Bizottságra 
végrehajtási hatáskört kell ruházni. E 
hatásköröket a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek megfelelően kell 
gyakorolni. E végrehajtási aktusokat a 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Or. pl

Módosítás 17
Marusya Lyubcheva

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
 691/2011/EU rendelet 
2 cikk – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „környezetvédelmi kiadások” a rezidens 
egységek által környezetvédelemre
fordított gazdasági erőforrások. A
környezetvédelem minden olyan 
tevékenységet és intézkedést magába
foglal, amelyek fő célja a 
környezetszennyeződés, valamint 
mindenfajta egyéb környezetkárosodás 
megelőzése, csökkentése és megszüntetése.
Idetartoznak a környezet helyreállítását 
célzó intézkedések is, amelyeket a 
környezet károsodását követően hoztak
meg. Nem tartoznak ide azok a 

4. „környezetvédelmi kiadások” a rezidens 
egységek által környezetvédelmi 
tevékenységekre fordított gazdasági 
erőforrások. A környezetvédelmi 
tevékenység minden olyan tevékenységet 
és intézkedést magában foglal, amelyek fő 
célja a jó környezeti állapot előmozdítása, 
a környezetszennyezés, valamint 
mindenfajta egyéb környezetkárosodás 
megelőzése, csökkentése és/vagy
megszüntetése. Idetartozik a környezet 
helyreállítását célzó összes olyan 
intézkedés is, amelyet a környezet 
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tevékenységek, amelyek ugyan jótékony 
hatással vannak a környezetre, de 
elsősorban egy adott vállalat vagy más 
intézmény műszaki szükségleteit elégítik ki 
vagy a higiéniára és biztonságra vonatkozó 
belső előírásainak felelnek meg;

károsodását követően hoztak. Nem 
tartoznak ide azok a tevékenységek, 
amelyek ugyan jótékony hatással vannak a 
környezetre, de elsősorban egy adott 
vállalat vagy más intézmény műszaki 
szükségleteit elégítik ki vagy a higiéniára 
és biztonságra és védelemre vonatkozó 
belső előírásainak felelnek meg;

Or. en

Módosítás 18
Marusya Lyubcheva

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
691/2011/EU rendelet
2 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „környezeti áruk és szolgáltatások 
ágazata”: a nemzetgazdaság azon termelési
tevékenységei, amelyek környezetvédelmi 
termékeket állítanak elő. A 
környezetvédelmi termékek olyan 
termékek, amelyeket környezetvédelmi és 
erőforrás-gazdálkodási célból állítottak 
elő. Az erőforrás-gazdálkodás magába 
foglalja a rendelkezésre álló természeti 
erőforrások védelmét, fenntartását és 
állagának javítását ezzel védekezve a 
természeti erőforrások kimerülése ellen;

5. a „környezeti áruk és szolgáltatások 
ágazata” a nemzetgazdaság azon termelési
tevékenységeit foglalja magában, amelyek 
környezetvédelmi termékeket állítanak elő, 
és/vagy e termékekhez kapcsolódó 
szolgáltatásokat nyújtanak, valamint 
egyéb, a környezet védelméhez kapcsolódó 
olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek 
során nem állítanak elő konkrét 
termékeket a végfelhasználó számára. A 
környezetvédelmi termékek olyan 
termékek, amelyek előállítási költségei
környezetvédelmi és erőforrás-
gazdálkodási komponenseket is 
tartalmaznak. Az erőforrás-gazdálkodás 
magába foglalja a rendelkezésre álló 
természeti erőforrások védelmét, 
fenntartását és állagának javítását, ezzel 
védekezve a természeti erőforrások 
kimerülése ellen, valamint –amennyiben 
technikailag megvalósítható –
megújításukat is;

Or. en
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Módosítás 19
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
691/2011/EU rendelet
2 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „környezeti áruk és szolgáltatások 
ágazata”: a nemzetgazdaság azon termelési 
tevékenységei, amelyek környezetvédelmi 
termékeket állítanak elő. A 
környezetvédelmi termékek olyan 
termékek, amelyeket környezetvédelmi és 
erőforrás-gazdálkodási célból állítottak elő.
Az erőforrás-gazdálkodás magába foglalja 
a rendelkezésre álló természeti erőforrások 
védelmét, fenntartását és állagának 
javítását ezzel védekezve a természeti 
erőforrások kimerülése ellen;

5. „környezeti áruk és szolgáltatások 
ágazata”: a nemzetgazdaság azon termelési 
tevékenységei, amelyek környezetvédelmi 
termékeket állítanak elő (környezeti áruk 
és szolgáltatások). A környezetvédelmi 
termékek olyan termékek, amelyeket (a 
fentiekben meghatározottak szerinti)
környezetvédelmi és erőforrás-
gazdálkodási célból állítottak elő. Az 
erőforrás-gazdálkodás magába foglalja a 
rendelkezésre álló természeti erőforrások 
védelmét, fenntartását és állagának 
javítását ezzel védekezve a természeti 
erőforrások kimerülése ellen;

Or. pl

Módosítás 20
Marusya Lyubcheva

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
691/2011/EU rendelet
2 cikk – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „fizikai energiaáramlási számlák” a 
nemzetgazdaságba bekerülő fizikai 
energiaáramlások, a gazdaságon belüli 
áramlások és a más gazdaságokba vagy a 
környezetbe kijutó energiaáramlások 
konzisztens összesítései.

A magyar változatot nem érinti.
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Or. en

Módosítás 21
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 2 a pont (új)
691/2011/EU rendelet
3 cikk – 4 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. (4) Annak biztosítása érdekében, hogy 
az V. és VI. melléklet 2014. december 31-
ig esedékes végrehajtása egységes 
feltételek között történjen, a Bizottság 
végrehajtási aktusok révén, az 
energiastatisztikáról szóló, 2008. október 
22-i 1099/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben meghatározott jegyzék 
alapján megállapítja a környezeti áruk és 
szolgáltatások, illetve az energetikai 
termékek tájékoztató jellegű jegyzékét. A 
Bizottság szükség szerint aktualizálja e 
jegyzékeket.

E végrehajtási aktusokat a 11. cikkben 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.
A végrehajtási aktusok nem róhatnak 
jelentős többletterhet a tagállamokra és a 
válaszadókra.
A fent említett jegyzékek létrehozása, 
illetve rendszeres aktualizálása során a 
Bizottság kellően indokolja intézkedéseit, 
szükség esetén megfelelő szakértők 
segítségét is igénybe veszi a 
költséghatékonysági elemzéseknél, 
amelyek a válaszadókra rótt 
többletterheket és az előállítás költségeit is 
tartalmaznák.

Or. pl
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Módosítás 22
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet
691/2011/EU rendelet
IV melléklet – 1 szakasz – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A környezetvédelmi kiadási számlák a 
környezetvédelmi kiadásokra vagyis a 
rezidens egységek által 
környezetvédelemre fordított gazdasági 
erőforrásokra vonatkozó adatokat az 
integrált nemzeti számlák európai 
rendszerével (ESA) teljes mértékben
kompatibilis módon mutatják be. A 
számlák lehetővé teszik a 
környezetvédelmi kiadások összesítését, 
amelyek meghatározása: a rezidens 
egységek által felhasznált 
környezetvédelmi szolgáltatásoknak, a 
környezetvédelmi tevékenységek bruttó 
állóeszköz-felhalmozásának, valamint a 
környezetvédelmi transzfereknek (amelyek 
nem az előző tételek ellentételezései) az 
összege a külföld által finanszírozott 
összeggel csökkentve.

A környezetvédelmi kiadási számlák a 
környezetvédelmi kiadásokra vagyis a 
rezidens egységek által 
környezetvédelemre fordított gazdasági 
erőforrásokra vonatkozó adatokat az 
integrált nemzeti számlák európai 
rendszerével (ESA) kompatibilis módon 
mutatják be. A számlák lehetővé teszik a 
környezetvédelmi kiadások összesítését, 
amelyek meghatározása: a rezidens 
egységek által felhasznált 
környezetvédelmi szolgáltatásoknak, a 
környezetvédelmi tevékenységek bruttó 
állóeszköz-felhalmozásának, valamint a 
környezetvédelmi transzfereknek (amelyek 
nem az előző tételek ellentételezései) az 
összege a külföld által finanszírozott 
összeggel csökkentve.

Or. pl

Módosítás 23
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
691/2011/EU rendelet
IV melléklet – 3 szakasz – negyedik francia bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– HÉA és más adók összege, a 
környezetvédelmi szolgáltatások során 
felhasznált termékekre adott támogatással 
csökkentve,

– hozzáadottérték-adó (héa) és más adók 
összege, a környezetvédelmi szolgáltatások 
során felhasznált termékekre adott 
támogatással csökkentve,
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Or. pl

Módosítás 24
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
691/2011/EU rendelet
IV melléklet – 4 szakasz – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Annak érdekében, hogy eleget tegyen a 
felhasználók teljes és időszerű adatok iránti 
igényeinek, és amint országonként 
elegendő adat áll rendelkezésre, a 
Bizottság (Eurostat) e modul fő összesített 
adatai tekintetében becsléseket készít az
EU-27-re vonatkozóan. A Bizottság
(Eurostat) – amikor csak lehetséges –
becsléseket készít és tesz közzé a 
tagállamok által a 2. pontban 
meghatározott határidőn belül nem 
továbbított adatokra vonatkozóan.

Annak érdekében, hogy eleget tegyen a 
felhasználók teljes és időszerű adatok iránti 
igényeinek, és amint országonként 
elegendő adat áll rendelkezésre, a 
Bizottság (Eurostat) e modul fő összesített 
adatai tekintetében becsléseket készít az
EU-28-ra vonatkozóan. A Bizottság
(Eurostat) – amikor csak lehetséges –
becsléseket készít és tesz közzé a 
tagállamok által a 2. pontban 
meghatározott határidőn belül nem 
továbbított adatokra vonatkozóan.

Or. pl

Módosítás 25
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
691/2011/EU rendelet
IV melléklet – 4 szakasz – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első referenciaév e rendelet
hatálybalépésének éve.

Az első referenciaév az e rendelet
hatálybalépését követő első év.

Or. pl
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Módosítás 26
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
691/2011/EU rendelet
IV melléklet – 4 szakasz – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az adatok első továbbításakor a 
tagállamoknak a 2013-tól az első 
referenciaévig terjedő éves adatokat is 
közölniük kell.

Az adatok első továbbításakor a 
tagállamoknak a 2014-től az első 
referenciaévig terjedő éves adatokat is 
közölniük kell.

Or. pl

Módosítás 27
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
691/2001/EU rendelet
Melléklet – 4 szakasz – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az adatoknak a Bizottság részére történő 
minden következő továbbításakor a 
tagállamoknak az n-3., n-2., n-1. és n. 
évekről kell éves adatokat szolgáltatniuk, 
ahol n a referenciaévet jelenti.

Az adatoknak a Bizottság részére történő 
minden következő továbbításakor a 
tagállamoknak az n-2., n-1. és n. évekről 
kell éves adatokat szolgáltatniuk, ahol n a 
referenciaévet jelenti. A tagállamok 
rendelkezésre bocsáthatnak az e rendelet 
hatálybalépését megelőző évekre 
vonatkozó rendelkezésre álló adatokat.

Or. pl

Módosítás 28
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
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691/2001/EU rendelet
IV melléklet – 5 szakasz – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az államháztartás nem piaci
tevékenységeire és a környezetvédelmi 
transzferekre vonatkozóan:

Az államháztartás tevékenységeire és a 
környezetvédelmi transzferekre 
vonatkozóan:

Or. pl

Módosítás 29
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
691/2011/EU rendelet
IV melléklet – 6 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E melléklet rendelkezéseinek végrehajtása 
tekintetében az átmeneti időszak maximális 
tartama az első adattovábbítási határidőt 
követő két év.

E melléklet rendelkezéseinek végrehajtása 
tekintetében az átmeneti időszak maximális 
tartama az első adattovábbítási határidőt 
követő három év.

Or. en

Módosítás 30
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
691/2011/EU rendelet
V melléklet – 1 szakasz – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A környezeti áruk és szolgáltatások 
számláit a nemzeti számlákból, a 
vállalkozások szerkezeti statisztikáiból, a 
gazdasági szervezetek regiszteréből és 
egyéb forrásokból nyert információk 
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alapján kell összeállítani.

Or. pl

Módosítás 31
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
691/2011/EU rendelet
V melléklet – 4 szakasz – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Annak érdekében, hogy eleget tegyen a 
felhasználók teljes és időszerű adatok iránti 
igényeinek, és amint országonként 
elegendő adat áll rendelkezésre, a 
Bizottság (Eurostat) e modul fő összesített 
adatai tekintetében becsléseket készít az
EU-27-re vonatkozóan. A Bizottság
(Eurostat) – amikor csak lehetséges –
becsléseket készít és tesz közzé a 
tagállamok által a 2. pontban 
meghatározott határidőn belül nem 
továbbított adatokra vonatkozóan.

3. Annak érdekében, hogy eleget tegyen a 
felhasználók teljes és időszerű adatok iránti 
igényeinek, és amint országonként 
elegendő adat áll rendelkezésre, a 
Bizottság (Eurostat) e modul fő összesített 
adatai tekintetében becsléseket készít az
EU-28-ra vonatkozóan. A Bizottság
(Eurostat) – amikor csak lehetséges –
becsléseket készít és tesz közzé a 
tagállamok által a 2. pontban 
meghatározott határidőn belül nem 
továbbított adatokra vonatkozóan.

Or. pl

Módosítás 32
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
691/2011/EU rendelet
V melléklet – 4 szakasz – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az első referenciaév e rendelet
hatálybalépésének éve.

5. Az első referenciaév az e rendelet
hatálybalépését követő első év.

Or. pl
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Módosítás 33
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
691/2011/EU rendelet
V melléklet – 4 szakasz – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az adatok első továbbításakor a 
tagállamoknak a 2013-tól az első 
referenciaévig terjedő éves adatokat is 
közölniük kell.

5. Az adatok első továbbításakor a 
tagállamoknak a 2014-től az első 
referenciaévig terjedő éves adatokat is 
közölniük kell.

Or. pl

Módosítás 34
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
691/2011/EU rendelet
V melléklet – 4 szakasz – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az adatoknak a Bizottság részére történő 
minden következő továbbításakor a 
tagállamoknak az n-3., n-2., n-1. és n. 
évekről kell éves adatokat szolgáltatniuk, 
ahol n a referenciaévet jelenti.

6. Az adatoknak a Bizottság részére történő 
minden következő továbbításakor a 
tagállamoknak az n-2., n-1. és n. évekről 
kell éves adatokat szolgáltatniuk, ahol n a 
referenciaévet jelenti.

A tagállamok rendelkezésre bocsáthatnak 
az e rendelet hatálybalépését megelőző 
évekre vonatkozó rendelkezésre álló 
adatokat.

Or. pl

Módosítás 35
Anna Rosbach
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
691/2011/EU rendelet.
V melléklet – 6 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E melléklet rendelkezéseinek végrehajtása 
tekintetében az átmeneti időszak maximális 
tartama az első adattovábbítási határidőt 
követő két év.

E melléklet rendelkezéseinek végrehajtása 
tekintetében az átmeneti időszak maximális 
tartama az első adattovábbítási határidőt 
követő három év.

Or. en

Módosítás 36
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
691/2011/EU rendelet
VI melléklet – 1 szakasz 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fizikai energiaáramlási számlák a 
terajoule-ban kifejezett energia fizikai 
áramlására vonatkozó adatokat tüntetnek 
fel a nemzeti számlák európai rendszerében
(ESA) jelentett fogalmakkal, elvekkel és 
adatokkal teljes mértékben összehangolt 
módon. A fizikai energiaáramlás-számlák 
rögzítik az energiaadatokat a 
nemzetgazdaságok rezidens egységeinek 
gazdasági tevékenységére vonatkozóan a 
gazdasági tevékenység szerinti bontásban.
Ezek a számlák a természetes energia 
bevitelek, energia termékek és 
veszteségenergiák forrását és 
felhasználását mutatják be. A gazdasági 
tevékenységek magukban foglalják a 
termelést, fogyasztást és felhalmozást.

A fizikai energiaáramlási számlák a 
terajoule-ban kifejezett energia fizikai 
áramlására vonatkozó adatokat tüntetnek 
fel a nemzeti számlák európai rendszerében
(ESA) teljes mértékben összehangolt 
módon. A fizikai energiaáramlás-számlák 
rögzítik az energiaadatokat a 
nemzetgazdaságok rezidens egységeinek 
gazdasági tevékenységére vonatkozóan a 
gazdasági tevékenység szerinti bontásban.
Ezek a számlák a természetes energia 
bevitelek, energia termékek és 
veszteségenergiák forrását és 
felhasználását mutatják be. A gazdasági 
tevékenységek magukban foglalják a 
termelést, fogyasztást és felhalmozást.

Ez a melléklet meghatározza azokat az 
adatokat, amelyeket a tagállamoknak a 
fizikai energiaáramlási számlákra 
vonatkozóan gyűjteniük, összeállítaniuk, 
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továbbítaniuk és értékelniük kell. 

Or. pl

Módosítás 37
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
691/2011/EU rendelet
VI melléklet – 4 szakasz – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A statisztikákat a referenciaév végétől 
számított 18 hónapon belül kell 
továbbítani.

2. A statisztikákat a referenciaév végétől 
számított 21 hónapon belül kell 
továbbítani.

Or. pl

Módosítás 38
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
691/2011/EU rendelet
VI melléklet – 4 szakasz – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Annak érdekében, hogy eleget tegyen a 
felhasználók teljes és időszerű adatok iránti 
igényeinek, és amint országonként 
elegendő adat áll rendelkezésre, a 
Bizottság (Eurostat) e modul fő összesített 
adatai tekintetében becsléseket készít az
EU-27-re vonatkozóan. A Bizottság
(Eurostat) – amikor csak lehetséges –
becsléseket készít és tesz közzé a 
tagállamok által a 2. pontban 
meghatározott határidőn belül nem 
továbbított adatokra vonatkozóan.

3. Annak érdekében, hogy eleget tegyen a 
felhasználók teljes és időszerű adatok iránti 
igényeinek, és amint országonként 
elegendő adat áll rendelkezésre, a 
Bizottság (Eurostat) e modul fő összesített 
adatai tekintetében becsléseket készít az
EU-28-ra vonatkozóan. A Bizottság
(Eurostat) – amikor csak lehetséges –
becsléseket készít és tesz közzé a 
tagállamok által a 2. pontban 
meghatározott határidőn belül nem 
továbbított adatokra vonatkozóan.

Or. pl
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Módosítás 39
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
691/2011/EU rendelet
VI melléklet – 4 szakasz – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az első referenciaév e rendelet
hatálybalépésének éve.

4. Az első referenciaév az e rendelet
hatálybalépését követő első év.

Or. pl

Módosítás 40
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
691/2011/EU rendelet
VI melléklet – 4 szakasz – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az adatok első továbbításakor a 
tagállamoknak a 2013-tól az első 
referenciaévig terjedő éves adatokat is 
közölniük kell.

5. Az adatok első továbbításakor a 
tagállamoknak a 2014-től az első 
referenciaévig terjedő éves adatokat is 
közölniük kell.

Or. pl

Módosítás 41
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
691/2011/EU rendelet
VI melléklet – 4 szakasz – 6 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az adatoknak a Bizottság részére történő 
minden következő továbbításakor a 
tagállamoknak az n-3., n-2., n-1. és n. 
évekről kell éves adatokat szolgáltatniuk, 
ahol n a referenciaévet jelenti.

6. Az adatoknak a Bizottság részére történő 
minden következő továbbításakor a 
tagállamoknak az n-2., n-1. és n. évekről 
kell éves adatokat szolgáltatniuk, ahol n a 
referenciaévet jelenti.

A tagállamok rendelkezésre bocsáthatnak 
az e rendelet hatálybalépését megelőző 
évekre vonatkozó rendelkezésre álló 
adatokat.

Or. pl

Módosítás 42
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
691/2011/EU rendelet
VI melléklet – 5 szakasz – 1 pont – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 3. szakaszban említett mutatókra 
vonatkozóan az alábbi adatokat kell 
megadni:

1. A 3. szakaszban említett mutatókra 
vonatkozóan az alábbi – fizikai 
egységekben mért – adatokat kell megadni:

Or. pl

Módosítás 43
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
691/2011/EU rendelet
VI melléklet – 5 szakasz – 1 pont – első francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Az energiaáramlás forrástáblája fizikai 
egységekben. Ez a tábla a természetes 
energiaforrások, energetikai termékek és 

– Az energiaáramlás forrástáblája. Ez a 
tábla a természetes energiaforrások, 
energetikai termékek és 
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energiamaradványok (vízszintes sorok) 
forrását rögzíti eredet vagyis a „szállító”
(függőleges oszlopok) szerint.

energiamaradványok (vízszintes sorok) 
forrását rögzíti eredet, vagyis a „szállító”
(függőleges oszlopok) szerint.

Or. pl

Módosítás 44
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
691/2011/EU rendelet
VI melléklet – 5 szakasz – 1 pont – negyedik francia bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Kulcsfontosságú energiamutató a 
„rezidens egységek összes 
energiafogyasztása” iparágak és 
háztartások szerinti lebontásban.

törölve

Or. pl

Módosítás 45
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
691/2011/EU rendelet
VI melléklet – 5 szakasz – 1 pont – ötödik francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Összekötő táblázat, amely azokat a 
különböző elemeket mutatja meg, amelyek
a „rezidens egységek összes 
energiafogyasztásának” kulcsfontosságú 
mutatója és az európai 
energiastatisztikákban megjelenített 
„bruttó belföldi energiafogyasztás” 
általános kulcsfontosságú mutató közötti 
eltérést okozzák.

– Összekötő táblázat, amely azokat a 
különböző elemeket mutatja meg, amelyek
az energiaszámlák és energiamérlegek
közötti eltérést okozzák.

Or. pl
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Módosítás 46
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
691/2011/EU rendelet
VI melléklet – 5 szakasz – 3 pont – első francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A „termelés” az áruk és szolgáltatások 
előállítására vonatkozik. A termelési 
tevékenységek osztályba sorolása a NACE 
Rev. 2 szerint történik és az adatok 
jelentésére az A*64 aggregációs szinten 
kerül sor.

– A „termelés” az áruk és szolgáltatások 
előállítására vonatkozik. A termelési 
tevékenységek osztályba sorolása a NACE 
Rev. 2 szerint történik, és az adatok 
jelentésére az A*40 aggregációs szinten 
kerül sor.

Or. pl

Módosítás 47
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
691/2011/EU rendelet
VI melléklet – 5 szakasz – 5 pont – második francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Az energetikai termékek csoportosítása a 
tevékenység szerinti termékosztályozás 
alapján és az európai 
energiastatisztikákban használatos 
osztályozás szerint történik.

A magyar változatot nem érinti.

Or. pl

Módosítás 48
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
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691/2011/EU rendelet
VI melléklet – 5 szakasz – 6 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A rezidens elv mutatójának 
„átkonvertálása” a területalapú mutatónak 
az egész nemzetgazdaságra vonatkozóan 
történik (nincs iparágak szerinti bontás) és 
az alábbi módon lehet kiszámítani: 

6. A rezidens elv mutatójának
„átkonvertálása” a területalapú mutatónak 
az egész nemzetgazdaságra vonatkozóan 
történik (nincs iparágak szerinti bontás) és 
az alábbi módon lehet kiszámítani: 

a rezidens egységek összes 
energiafelhasználása

a rezidens egységek összes 
energiafelhasználása

– a rezidens egységek energiafelhasználása 
külföldön

– a rezidens egységek energiafelhasználása 
külföldön

+ a nem rezidensek energiafelhasználása az 
adott ország területén

+ a nem rezidensek energiafelhasználása az 
adott ország területén

+ statisztikai különbségek
= bruttó belföldi energiafelhasználás 
(területalapú)

= bruttó belföldi energiafelhasználás 
(területalapú)

Or. pl

Módosítás 49
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
691/2011/EU rendelet.
VI melléklet – 6 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E melléklet rendelkezéseinek végrehajtása 
tekintetében az átmeneti időszak maximális 
tartama az első adattovábbítási határidőt 
követő két év.

E melléklet rendelkezéseinek végrehajtása 
tekintetében az átmeneti időszak maximális 
tartama az első adattovábbítási határidőt 
követő három év.

Or. en


