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Pakeitimas 11
Marusya Lyubcheva

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) xxx Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendime Nr. xxx, kuriuo nustatoma 
septintoji Bendrijos aplinkosaugos veiksmų 
programa1, numatyta, kad patikima 
informacija apie pagrindines tendencijas, 
poveikį aplinkai ir aplinkos kaitos 
varomąsias jėgas yra labai svarbi 
formuojant veiksmingą politiką, ją 
įgyvendinant ir apskritai didinant piliečių 
vaidmenį. Siekiant didinti visuomenės 
informuotumą apie ekonominės veiklos 
poveikį aplinkai, reikėtų parengti 
atitinkamas priemones;

(1) 2013 m. xxx Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendime Nr. xxx, kuriuo 
nustatoma septintoji Bendrijos 
aplinkosaugos veiksmų programa1, 
numatyta, kad patikima informacija apie
įprastą veiklą, pagrindines tendencijas,
atsirandantį poveikį aplinkai ir aplinkos 
kaitos varomąsias jėgas yra labai svarbi 
formuojant veiksmingą politiką, ją 
įgyvendinant ir apskritai didinant piliečių 
vaidmenį. Siekiant didinti visuomenės 
informuotumą apie ekonominės veiklos 
poveikį aplinkai, reikėtų parengti 
atitinkamas priemones;

__________________ __________________
1 OL L xxx. 1 OL L xxx.

Or. en

Pakeitimas 12
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) xxx Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendime Nr. xxx, kuriuo nustatoma 
septintoji Bendrijos aplinkosaugos veiksmų 
programa1, numatyta, kad patikima 
informacija apie pagrindines tendencijas, 
poveikį aplinkai ir aplinkos kaitos 
varomąsias jėgas yra labai svarbi 
formuojant veiksmingą politiką, ją 
įgyvendinant ir apskritai didinant piliečių 

(1) 2013 m. xxx Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendime Nr. xxx, kuriuo 
nustatoma septintoji Bendrijos 
aplinkosaugos veiksmų programa1, 
numatyta, kad patikima informacija apie 
pagrindines tendencijas, poveikį aplinkai ir 
aplinkos kaitos varomąsias jėgas yra labai 
svarbi formuojant veiksmingą politiką, ją 
įgyvendinant ir apskritai didinant piliečių 
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vaidmenį. Siekiant didinti visuomenės 
informuotumą apie ekonominės veiklos 
poveikį aplinkai, reikėtų parengti 
atitinkamas priemones;

vaidmenį. Siekiant didinti visuomenės 
informuotumą apie ekonominės veiklos 
poveikį aplinkai, reikėtų parengti 
atitinkamas priemones; Svarbu, kad 
pateikiami duomenys būtų suprantami ir 
prieinami ir skelbiami kartu su 
standartiniais ekonomikos duomenimis, 
pavyzdžiui, BVP;

__________________ __________________
1 OL L xxx. 1 OL L xxx.

Or. pl

Pakeitimas 13
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Reglamento (ES) Nr. 691/2011 10 
straipsnyje Komisija raginama pranešti 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šio 
reglamento įgyvendinimą ir, jei tikslinga, 
pateikti pasiūlymą įdiegti naujus aplinkos 
ekonominių sąskaitų modulius, kaip antai 
aplinkos apsaugos išlaidų ir pajamų, 
aplinkos apsaugos išlaidų sąskaitų, 
ekologiškų prekių ir paslaugų sektoriaus ir 
energijos sąskaitų;

(2) Reglamento (ES) Nr. 691/2011 10 
straipsnyje Komisija raginama pirma iki 
2013 m. gruodžio 31 d. pranešti Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šio reglamento 
įgyvendinimą ir tada, jei tikslinga, pateikti 
pasiūlymą įdiegti naujus aplinkos 
ekonominių sąskaitų modulius, kaip antai 
aplinkos apsaugos išlaidų ir pajamų, 
aplinkos apsaugos išlaidų sąskaitų, 
ekologiškų prekių ir paslaugų sektoriaus ir 
energijos sąskaitų;

Or. en

Pakeitimas 14
Marusya Lyubcheva

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis



AM\1008808LT.doc 5/22 PE522.911v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) šie trys nauji moduliai tiesiogiai 
padeda siekti Sąjungos politikos prioritetų
ekologiško augimo ir efektyvaus išteklių 
naudojimo srityje, nes jais remiantis 
gaunama svarbios ir išsamiai pagal
klasifikatorių NACE suskirstytos
informacijos, susijusios su įvairiais 
rodikliais, pvz., rinkos produkcijos ir 
užimtumo ekologiškų prekių ir paslaugų 
sektoriuje, nacionalinės aplinkos apsaugos 
išlaidų ir energijos panaudojimo;

(3) šių trijų naujų modulių įgyvendinimas
tiesiogiai padeda taikyti Sąjungos politikos
prioritetus ekologiško augimo ir 
efektyvaus bei veiksmingo išteklių 
naudojimo srityje, nes jais remiantis 
gaunama svarbios ir patikimai, 
suprantamai bei išsamiai esamą
klasifikatorių NACE atitinkančios
informacijos, susijusios su įvairiais 
rodikliais, pvz., rinkos produkcijos ir 
užimtumo ekologiškų prekių ir paslaugų 
sektoriuje, nacionalinės aplinkos apsaugos 
išlaidų ir energijos panaudojimo;

Or. en

Pakeitimas 15
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) šie trys nauji moduliai tiesiogiai padeda 
siekti Sąjungos politikos prioritetų 
ekologiško augimo ir efektyvaus išteklių 
naudojimo srityje, nes jais remiantis 
gaunama svarbios ir išsamiai pagal 
klasifikatorių NACE suskirstytos 
informacijos, susijusios su įvairiais 
rodikliais, pvz., rinkos produkcijos ir 
užimtumo ekologiškų prekių ir paslaugų 
sektoriuje, nacionalinės aplinkos apsaugos 
išlaidų ir energijos panaudojimo;

(3) šie trys nauji moduliai tiesiogiai padeda 
siekti Sąjungos politikos prioritetų 
ekologiško augimo ir efektyvaus išteklių 
naudojimo srityje, nes jais remiantis 
gaunama svarbios ir pagal klasifikatorių 
NACE suskirstytos informacijos, susijusios 
su įvairiais rodikliais, pvz., rinkos 
produkcijos ir užimtumo ekologiškų prekių 
ir paslaugų sektoriuje, nacionalinės 
aplinkos apsaugos išlaidų ir energijos 
panaudojimo;

Or. pl

Pakeitimas 16
Jolanta Emilia Hibner
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) siekiant užtikrinti vienodas V ir VI 
priedų įgyvendinimo sąlygas Komisijai 
turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 
16 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo 
nustatomos valstybių narių vykdomos 
Komisijos naudojimosi įgyvendinimo 
įgaliojimais kontrolės mechanizmų 
taisyklės ir bendrieji principai. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
nagrinėjimo procedūros;

Or. pl

Pakeitimas 17
Marusya Lyubcheva

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
 Reglamentas (ES) Nr. 691/2011 
2 straipsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) aplinkos apsaugos išlaidos –
ekonominiai ištekliai, kuriuos vienetai 
rezidentai skiria aplinkos apsaugai.
Aplinkos apsaugai priskiriama bet kokia 
veikla ir veiksmai, kuriais pirmiausia 
siekiama užkirsti kelią taršai ir bet kokiam 
kitam aplinkos blogėjimui, juos mažinti ir 
pašalinti. Šiai veiklai ir veiksmams 
priskiriamos priemonės, kurių imamasi 
siekiant atkurti aplinką po to, kai ji buvo 
pabloginta. Aplinkos apsaugai 
nepriskiriama veikla, kuria, nepaisant 
naudos aplinkai, pirmiausia tenkinami 
techniniai poreikiai ar vidiniai įmonės ar 
kitos institucijos higienos ar saugumo 

4)aplinkos apsaugos išlaidos – ekonominiai 
ištekliai, kuriuos vienetai rezidentai skiria 
aplinkos apsaugos veiklai. Aplinkos
apsaugos veiklai priskiriama bet kokia 
veikla ir veiksmai, kuriais pirmiausia 
siekiama skatinti gerą aplinkos būklę 
(GAB), užkirsti kelią taršai ir bet kokiam 
kitam aplinkos blogėjimui, juos mažinti ir
(arba) pašalinti. Šiai veiklai ir veiksmams
taip pat priskiriamos visos priemonės, 
kurių imamasi siekiant atkurti aplinką po 
to, kai ji buvo pabloginta. Aplinkos 
apsaugai nepriskiriama veikla, kuria, 
nepaisant naudos aplinkai, pirmiausia 
tenkinami techniniai poreikiai ar vidiniai 
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reikalavimai; įmonės ar kitos institucijos higienos ar
saugos ir saugumo reikalavimai;

Or. en

Pakeitimas 18
Marusya Lyubcheva

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 691/2011
2 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) ekologiškų prekių ir paslaugų sektorius
– nacionaliniame ūkyje vykdoma gamybos
veikla, kuria sukuriami ekologiški 
produktai. Ekologiški produktai – tai
aplinkos apsaugos ir išteklių valdymo
tikslais pagaminti produktai. Išteklių 
valdymas apima gamtos išteklių atsargų 
saugojimą, priežiūrą ir gerinimą, taigi ir 
apsaugą nuo jų išeikvojimo;

5) ekologiškų prekių ir paslaugų sektorius
apima nacionaliniame ūkyje vykdomą
gamybos veiklą, kuria sukuriami 
ekologiški produktai ir (arba) teikiamos su 
šiais produktais susijusios paslaugos, taip 
pat kitos su aplinkos apsauga susijusios 
paslaugos, kuriomis nesukuriama 
konkrečių produktų galutiniams 
naudotojams. Ekologiški produktai – taip 
produktai, kurių gamybos sąnaudos 
apima aplinkos apsaugos ir išteklių 
valdymo komponentus. Išteklių valdymas 
apima gamtos išteklių atsargų saugojimą, 
priežiūrą ir gerinimą, taigi ir apsaugą nuo 
jų išeikvojimo, taip pat jų atnaujinimą, jei 
technologiškai įmanoma;

Or. en

Pakeitimas 19
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Regulation 691/2011 (WE)
2 straipsnio 5 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) ekologiškų prekių ir paslaugų sektorius 
– nacionaliniame ūkyje vykdoma gamybos 
veikla, kuria sukuriami ekologiški 
produktai. Ekologiški produktai – tai 
aplinkos apsaugos ir išteklių valdymo 
tikslais pagaminti produktai. Išteklių 
valdymas apima gamtos išteklių atsargų 
saugojimą, priežiūrą ir gerinimą, taigi ir 
apsaugą nuo jų išeikvojimo;

5) ekologiškų prekių ir paslaugų sektorius 
– nacionaliniame ūkyje vykdoma gamybos 
veikla, kuria sukuriami ekologiški 
produktai (ekologiškos prekės ir 
paslaugos). Ekologiški produktai – tai 
aplinkos apsaugos (kaip apibrėžta 
pirmiau) ir išteklių valdymo tikslais 
pagaminti produktai. Išteklių valdymas 
apima gamtos išteklių atsargų saugojimą, 
priežiūrą ir gerinimą, taigi ir apsaugą nuo 
jų išeikvojimo;

Or. pl

Pakeitimas 20
Marusya Lyubcheva

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 691/2011
2 straipsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) fizinių energijos srautų sąskaitos –
nuoseklus duomenų apie fizinius energijos 
srautus, patenkančius į nacionalinį ūkį,
esančius ūkyje ir jų produkciją į kitus 
ūkius arba į aplinką, rengimas.

6) fizinių energijos srautų sąskaitos –
nuoseklus duomenų apie fizinius energijos 
srautus, patenkančius į nacionalinį ūkį,
cirkuliuojančius ūkyje ir jų produkciją į 
kitus ūkius arba į aplinką, rengimas.

Or. en

Pakeitimas 21
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 691/2011
3 straipsnio 4 dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) „4. siekdama užtikrinti vienodas V ir 
VI priedų įgyvendinimo iki 2014 m. 
gruodžio 31 d. sąlygas, Komisija, 
priimdama įgyvendinimo aktus, parengia 
orientacinio pobūdžio ekologiškų prekių 
ir paslaugų sąrašą ir energetikos 
produktų sąrašą, vadovaudamasi 2008 m. 
spalio 22 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1099/2008 
dėl energetikos statistikos nustatytais 
sąrašais. Jei tinkama, Komisija atnaujina 
šiuos sąrašus.

Šie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
11 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.
Dėl jų valstybėms narėms ir 
respondentams neturėtų būti užkraunama 
didelė papildoma našta.
Kurdama ir reguliariai atnaujindama 
minėtus sąrašus, Komisija tinkamai 
pagrindžia savo veiksmus, prireikus 
pasinaudodama atitinkamų išlaidų 
efektyvumo tyrimų, kurie apimtų 
respondentams tenkančios ir su gamybos 
sąnaudomis susijusios naštos tyrimus, 
srities ekspertų pagalba.“

Or. pl

Pakeitimas 22
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas
Reglamentas (ES) Nr. 691/2011
IV priedo 1 skirsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Aplinkos apsaugos išlaidų sąskaitose 
pateikiami duomenys apie išlaidas aplinkos 

Aplinkos apsaugos išlaidų sąskaitose 
pateikiami duomenys apie išlaidas aplinkos 
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apsaugai, t. y. ekonominius išteklius, 
kuriuos vienetai rezidentai skiria aplinkos 
apsaugai, o tų duomenų pateikimo būdas 
yra visiškai suderintas su pagal ESS 
teikiamais duomenimis. Remiantis šiomis 
sąskaitomis galima parengti informaciją 
apie nacionalines aplinkos apsaugos 
išlaidas, kurios apibrėžiamos kaip vienetų 
rezidentų aplinkos apsaugos paslaugų 
panaudojimo, bendrojo pagrindinio 
kapitalo formavimo aplinkos apsaugos 
veiklai ir pervedimų aplinkos apsaugai, 
kurie nėra atitiktinis pirmesnių straipsnių 
rodiklis, suma, atėmus finansavimą likusio 
pasaulio sektoriaus lėšomis.

apsaugai, t. y. ekonominius išteklius, 
kuriuos vienetai rezidentai skiria aplinkos 
apsaugai, o tų duomenų pateikimo būdas 
yra suderintas su pagal ESS teikiamais 
duomenimis. Remiantis šiomis sąskaitomis 
galima parengti informaciją apie 
nacionalines aplinkos apsaugos išlaidas, 
kurios apibrėžiamos kaip vienetų rezidentų 
aplinkos apsaugos paslaugų panaudojimo, 
bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo 
aplinkos apsaugos veiklai ir pervedimų 
aplinkos apsaugai, kurie nėra atitiktinis 
pirmesnių straipsnių rodiklis, suma, atėmus 
finansavimą likusio pasaulio sektoriaus 
lėšomis.

Or. pl

Pakeitimas 23
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (ES) Nr. 691/2011
IV priedo 3 skirsnio ketvirta įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– aplinkos apsaugos paslaugų PVM ir kiti 
mokesčiai produktams atėmus subsidijas,

– aplinkos apsaugos paslaugų pridėtinės 
vertės mokestis (PVM) ir kiti mokesčiai 
produktams atėmus subsidijas,

Or. pl

Pakeitimas 24
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (ES) Nr. 691/2011
IV priedo 4 skirsnio 3 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant patenkinti naudotojų poreikius 
laiku gauti išsamius duomenų rinkinius, 
Komisija (Eurostatas), gavusi pakankamus 
šalių duomenis, nedelsdama parengia šio 
modulio pagrindinių suvestinių rodiklių 
bendrus ES-27 įverčius. Jeigu įmanoma, 
Komisija (Eurostatas) parengia ir paskelbia 
duomenų, kurių valstybės narės neperdavė 
iki 2 punkte nurodyto termino, įverčius.

Siekiant patenkinti naudotojų poreikius 
laiku gauti išsamius duomenų rinkinius, 
Komisija (Eurostatas), gavusi pakankamus 
šalių duomenis, nedelsdama parengia šio 
modulio pagrindinių suvestinių rodiklių 
bendrus ES-28 įverčius. Jeigu įmanoma, 
Komisija (Eurostatas) parengia ir paskelbia 
duomenų, kurių valstybės narės neperdavė 
iki 2 punkte nurodyto termino, įverčius.

Or. pl

Pakeitimas 25
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (ES) Nr. 691/2011
IV priedo 4 skirsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmieji ataskaitiniai metai yra šio 
reglamento įsigaliojimo metai.

Pirmieji ataskaitiniai metai yra metai, 
einantys po šio reglamento įsigaliojimo
metų.

Or. pl

Pakeitimas 26
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (ES) Nr. 691/2011
IV priedo 4 skirsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į pirmą kartą perduodamus duomenis 
valstybės narės įtraukia laikotarpio nuo
2013 m. iki pirmųjų ataskaitinių metų 

Į pirmą kartą perduodamus duomenis 
valstybės narės įtraukia laikotarpio nuo
2014 m. iki pirmųjų ataskaitinių metų 
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duomenis. duomenis.

Or. pl

Pakeitimas 27
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (ES) Nr. 691/2011
Priedo 4 skirsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvieną kitą kartą perduodamos 
duomenis Komisijai, valstybės narės teikia 
metinius n-3, n-2, n-1 ir n-tųjų metų 
duomenis (n metai yra ataskaitiniai metai).

Kiekvieną kitą kartą perduodamos 
duomenis Komisijai, valstybės narės teikia 
metinius n-2, n-1 ir n-tųjų metų duomenis
(n metai yra ataskaitiniai metai). Valstybės 
narės gali pateikti turimus ankstesnių 
metų, ėjusių prieš reglamento įsigaliojimo 
metus, duomenis.

Or. pl

Pakeitimas 28
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (ES) Nr. 691/2011
IV priedo 5 skirsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

valdžios sektoriaus ne rinkos veiklos ir 
aplinkos apsaugai skirtų pervedimų atveju:

valdžios sektoriaus veiklos ir aplinkos 
apsaugai skirtų pervedimų atveju:

Or. pl

Pakeitimas 29
Anna Rosbach
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (ES) Nr. 691/2011
IV priedo 6 skirsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio priedo nuostatoms įgyvendinti skirto 
pereinamojo laikotarpio ilgiausia trukmė –
dveji metai nuo pirmojo duomenų 
perdavimo termino.

Šio priedo nuostatoms įgyvendinti skirto 
pereinamojo laikotarpio ilgiausia trukmė –
treji metai nuo pirmojo duomenų 
perdavimo termino.

Or. en

Pakeitimas 30
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (ES) Nr. 691/2011
V priedo 1 skirsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ekologiškų prekių ir paslaugų sąskaitos 
turėtų būti rengiamos naudojantis iš 
nacionalinių sąskaitų, struktūrinės verslo 
statistikos, verslo registrų ir kitų šaltinių 
gauta informacija.

Or. pl

Pakeitimas 31
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (ES) Nr. 691/2011
V priedo 4 skirsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekiant patenkinti naudotojų poreikius 3. Siekiant patenkinti naudotojų poreikius 
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laiku gauti išsamius duomenų rinkinius, 
Komisija (Eurostatas), gavusi pakankamus 
šalių duomenis, nedelsdama parengia šio 
modulio pagrindinių suvestinių rodiklių 
bendrus ES-27 įverčius. Jeigu įmanoma, 
Komisija (Eurostatas) parengia ir paskelbia 
duomenų, kurių valstybės narės neperdavė 
iki 2 punkte nurodyto termino, įverčius.

laiku gauti išsamius duomenų rinkinius, 
Komisija (Eurostatas), gavusi pakankamus 
šalių duomenis, nedelsdama parengia šio 
modulio pagrindinių suvestinių rodiklių 
bendrus ES-28 įverčius. Jeigu įmanoma, 
Komisija (Eurostatas) parengia ir paskelbia 
duomenų, kurių valstybės narės neperdavė 
iki 2 punkte nurodyto termino, įverčius.

Or. pl

Pakeitimas 32
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (ES) Nr. 691/2011
V priedo 4 skirsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pirmieji ataskaitiniai metai yra šio 
reglamento įsigaliojimo metai.

5. Pirmieji ataskaitiniai metai yra metai, 
einantys po šio reglamento įsigaliojimo
metų.

Or. pl

Pakeitimas 33
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (ES) Nr. 691/2011
V priedo 4 skirsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Į pirmą kartą perduodamus duomenis 
valstybės narės įtraukia laikotarpio nuo
2013 m. iki pirmųjų ataskaitinių metų 
duomenis.

5. Į pirmą kartą perduodamus duomenis 
valstybės narės įtraukia laikotarpio nuo
2014 m. iki pirmųjų ataskaitinių metų 
duomenis.

Or. pl



AM\1008808LT.doc 15/22 PE522.911v01-00

LT

Pakeitimas 34
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (ES) Nr. 691/2011
V priedo 4 skirsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kiekvieną kitą kartą perduodamos 
duomenis Komisijai, valstybės narės teikia 
metinius n-3, n-2, n-1 ir n-tųjų metų 
duomenis (n metai yra ataskaitiniai metai).

6. Kiekvieną kitą kartą perduodamos 
duomenis Komisijai, valstybės narės teikia 
metinius n-2, n-1 ir n-tųjų metų duomenis
(n metai yra ataskaitiniai metai).

Valstybės narės gali pateikti turimus 
ankstesnių metų, ėjusių prieš reglamento 
įsigaliojimo metus, duomenis.

Or. pl

Pakeitimas 35
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (ES) Nr. 691/2011
V priedo 6 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio priedo nuostatoms įgyvendinti skirto 
pereinamojo laikotarpio ilgiausia trukmė –
dveji metai nuo pirmojo duomenų 
perdavimo termino.

Šio priedo nuostatoms įgyvendinti skirto 
pereinamojo laikotarpio ilgiausia trukmė –
treji metai nuo pirmojo duomenų 
perdavimo termino.

Or. en

Pakeitimas 36
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
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Reglamentas (ES) Nr. 691/2011
VI priedo 1 skirsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Fizinių energijos srautų sąskaitose 
pateikiami teradžauliais išreikšti fizinių 
energijos srautų duomenys, o jų pateikimo 
būdas visiškai atitinka Europos sąskaitų
sistemos (ESS) sąvokas, principus ir pagal 
ją teikiamus duomenis. Į jas įrašomi su 
nacionalinių ūkių vienetų rezidentų 
ekonomine veikla susiję energijos 
duomenys, suskirstyti pagal ekonominės 
veiklos rūšis. Jose nurodomas gamtinių 
energijos sąnaudų, energinių produktų ir 
energinių liekanų ištekliai ir panaudojimas.
Ekonominė veikla apima gamybą, 
vartojimą ir kaupimą.

Fizinių energijos srautų sąskaitose 
pateikiami teradžauliais išreikšti fizinių 
energijos srautų duomenys, o jų pateikimo 
būdas visiškai atitinka Europos sąskaitų
sistemą (ESS). Į jas įrašomi su nacionalinių 
ūkių vienetų rezidentų ekonomine veikla 
susiję energijos duomenys, suskirstyti 
pagal ekonominės veiklos rūšis. Jose 
nurodomas gamtinių energijos sąnaudų, 
energinių produktų ir energinių liekanų 
ištekliai ir panaudojimas. Ekonominė 
veikla apima gamybą, vartojimą ir 
kaupimą.

Šiame priede nurodoma, kokius duomenis 
apie fizinių energijos srautų sąskaitas 
valstybės narės turi rinkti, rengti, perduoti 
ir vertinti. 

Or. pl

Pakeitimas 37
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (ES) Nr. 691/2011
VI priedo 4 skirsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Statistiniai duomenys perduodami per 18 
mėnesių nuo ataskaitinių metų pabaigos.

2. Statistiniai duomenys perduodami per 21 
mėnesį nuo ataskaitinių metų pabaigos.

Or. pl

Pakeitimas 38
Jolanta Emilia Hibner
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (ES) Nr. 691/2011
VI priedo 4 skirsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekiant patenkinti naudotojų poreikius 
laiku gauti išsamius duomenų rinkinius, 
Komisija (Eurostatas), gavusi pakankamus 
šalių duomenis, nedelsdama parengia šio 
modulio pagrindinių suvestinių rodiklių 
bendrus ES-27 įverčius. Jeigu įmanoma, 
Komisija (Eurostatas) parengia ir paskelbia 
duomenų, kurių valstybės narės neperdavė 
iki 2 punkte nurodyto termino, įverčius.

3. Siekiant patenkinti naudotojų poreikius 
laiku gauti išsamius duomenų rinkinius, 
Komisija (Eurostatas), gavusi pakankamus 
šalių duomenis, nedelsdama parengia šio 
modulio pagrindinių suvestinių rodiklių 
bendrus ES-28 įverčius. Jeigu įmanoma, 
Komisija (Eurostatas) parengia ir paskelbia 
duomenų, kurių valstybės narės neperdavė 
iki 2 punkte nurodyto termino, įverčius.

Or. pl

Pakeitimas 39
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (ES) Nr. 691/2011
VI priedo 4 skirsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pirmieji ataskaitiniai metai yra šio 
reglamento įsigaliojimo metai.

4. Pirmieji ataskaitiniai metai yra metai, 
einantys po šio reglamento įsigaliojimo
metų.

Or. pl

Pakeitimas 40
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (ES) Nr. 691/2011
VI priedo 4 skirsnio 5 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Į pirmą kartą perduodamus duomenis 
valstybės narės įtraukia laikotarpio nuo
2013 m. iki pirmųjų ataskaitinių metų 
duomenis.

5. Į pirmą kartą perduodamus duomenis 
valstybės narės įtraukia laikotarpio nuo
2014 m. iki pirmųjų ataskaitinių metų 
duomenis.

Or. pl

Pakeitimas 41
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (ES) Nr. 691/2011
VI priedo 4 skirsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kiekvieną kitą kartą perduodamos 
duomenis Komisijai, valstybės narės teikia 
metinius n-3, n-2, n-1 ir n-tųjų metų 
duomenis (n metai yra ataskaitiniai metai).

6. Kiekvieną kitą kartą perduodamos 
duomenis Komisijai, valstybės narės teikia 
metinius n-2, n-1 ir n-tųjų metų duomenis
(n metai yra ataskaitiniai metai).

Valstybės narės gali pateikti turimus 
ankstesnių metų, ėjusių prieš reglamento 
įsigaliojimo metus, duomenis.

Or. pl

Pakeitimas 42
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (ES) Nr. 691/2011
VI priedo 5 skirsnio 1 punkto įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Teikiami šie 3 skirsnyje nurodytų 
rodiklių duomenys:

1. Teikiami šie 3 skirsnyje fiziniais 
vienetais nurodytų rodiklių duomenys:
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Or. pl

Pakeitimas 43
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (ES) Nr. 691/2011
VI priedo 5 skirsnio 1 punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– energijos srautų išteklių lentelė fiziniais 
vienetais. Šioje lentelėje nurodomi 
gamtinių energijos sąnaudų, energinių 
produktų ir energinių liekanų ištekliai
(eilutėse) pagal jų kilmę, t. y. tiekėją
(skiltyse);

– energijos srautų išteklių lentelė. Šioje 
lentelėje nurodomi gamtinių energijos 
sąnaudų, energinių produktų ir energinių 
liekanų ištekliai (eilutėse) pagal jų kilmę, t. 
y. tiekėją (skiltyse);

Or. pl

Pakeitimas 44
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (ES) Nr. 691/2011
VI priedo 5 skirsnio 1 punkto ketvirta įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– pagrindinis energijos rodiklis „bendras 
vienetų rezidentų energijos suvartojimas“ 
pagal veiklos rūšis ir namų ūkius;

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 45
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
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Reglamentas (ES) Nr. 691/2011
VI priedo 5 skirsnio 1 punkto penkta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– jungiamoji lentelė, kurioje nurodomi 
įvairūs elementai, kurias galima paaiškinti
pagrindinio energijos rodiklio „visas 
vienetų rezidentų energijos
panaudojimas“ ir Europos energijos 
statistikoje pateikiamo bendro pagrindinio 
energijos rodiklio „bendrasis vidaus 
energijos suvartojimas“ skirtumą.

– jungiamoji lentelė, kurioje nurodomi 
įvairūs elementai, kurias galima paaiškinti 
energijos sąskaitų ir energijos balanso
skirtumą.

Or. pl

Pakeitimas 46
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (ES) Nr. 691/2011
VI priedo 5 skirsnio 3 punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– „gamyba“ siejama su prekių ir paslaugų
gamyba. Gamybos veikla klasifikuojama 
pagal NACE 2 red., o duomenys teikiami
A*64 suvestinių duomenų lygiu;

– „gamyba“ siejama su prekių ir paslaugų 
gamyba. Gamybos veikla klasifikuojama 
pagal NACE 2 red., o duomenys teikiami
A*40 suvestinių duomenų lygiu;

Or. pl

Pakeitimas 47
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (ES) Nr. 691/2011
VI priedo 5 skirsnio 5 punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– energiniai produktai skirstomi pagal – energiniai produktai skirstomi pagal 
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produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorių
(CPA) ir Europos energijos statistikoje
naudojamą klasifikatorių;

produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorių ir 
Europos energijos statistikoje naudojamą 
klasifikatorių;

Or. pl

Pakeitimas 48
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (ES) Nr. 691/2011
VI priedo 5 skirsnio 6 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Gyvenamosios vietos principu 
grindžiamo rodiklio ir teritoriškumo 
principu grindžiamo rodiklio sąsaja 
nurodoma visam nacionaliniam ūkiui 
(neskirstant pagal veiklos rūšis) ir gaunama 
taip: 

6. Gyvenamosios vietos principu 
grindžiamo rodiklio ir teritoriškumo 
principu grindžiamo rodiklio sąsaja 
nurodoma visam nacionaliniam ūkiui 
(neskirstant pagal veiklos rūšis) ir gaunama 
taip: 

visas vienetų rezidentų energijos 
panaudojimas

visas vienetų rezidentų energijos 
panaudojimas

– vienetų rezidentų energijos panaudojimas 
užsienyje

– vienetų rezidentų energijos panaudojimas 
užsienyje

+ nerezidentų energijos panaudojimas 
šalies teritorijoje

+ nerezidentų energijos panaudojimas 
šalies teritorijoje

+ statistiniai skirtumai
= bendrasis vidaus energijos suvartojimas 
(grindžiamas teritorija).

= bendrasis vidaus energijos suvartojimas 
(grindžiamas teritorija).

Or. pl

Pakeitimas 49
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (ES) Nr. 691/2011
VI priedo 6 skirsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio priedo nuostatoms įgyvendinti skirto 
pereinamojo laikotarpio ilgiausia trukmė –
dveji metai nuo pirmojo duomenų 
perdavimo termino.

Šio priedo nuostatoms įgyvendinti skirto 
pereinamojo laikotarpio ilgiausia trukmė –
treji metai nuo pirmojo duomenų 
perdavimo termino.

Or. en


