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Emenda 11
Marusya Lyubcheva

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Id-Deċiżjoni Nru xxx tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta’ xxx 2013 li 
tistabbilixxi s-Seba’ Programm ta’ Azzjoni 
Ambjentali Komunitarju1 tistipula li 
informazzjoni tajba dwar ix-xejriet, il-
pressjonijiet u l-motivazzjonijiet ewlenin 
għall-bidla ambjentali hija essenzjali għall-
iżvilupp ta’ politika effettiva, għall-
implimentazzjoni tagħha, u b'mod aktar 
ġenerali għall-għoti ta’ setgħa liċ-ċittadini. 
Għandhom jiġu żviluppati strumenti bl-
għan li tissaħħaħ is-sensibilizzazzjoni tal-
pubbliku dwar l-effetti ambjentali tal-
attività ekonomika.

(1) Id-Deċiżjoni Nru xxx tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta’ xxx 2013 li 
tistabbilixxi s-Seba’ Programm ta’ Azzjoni 
Ambjentali Komunitarju1 tistipula li
informazzjoni tajba dwar l-attivitajiet 
regolari, ix-xejriet ewlenin, il-pressjonijiet 
u l-motivazzjonijiet emerġenti għall-bidla 
ambjentali hija essenzjali għall-iżvilupp ta’ 
politika effettiva, għall-implimentazzjoni 
tagħha, u b'mod aktar ġenerali għall-għoti 
ta’ setgħa liċ-ċittadini. Għandhom jiġu 
żviluppati strumenti bl-għan li tissaħħaħ is-
sensibilizzazzjoni tal-pubbliku dwar l-
effetti ambjentali tal-attività ekonomika.

__________________ __________________
1 ĠU L xxx. 1 ĠU L xxx.

Or. en

Emenda 12
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Id-Deċiżjoni Nru xxx tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta’ xxx 2013 li 
tistabbilixxi s-Seba’ Programm ta’ Azzjoni 

(1) Id-Deċiżjoni Nru xxx tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta’ xxx 2013 li 
tistabbilixxi s-Seba’ Programm ta’ Azzjoni 
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Ambjentali Komunitarju1 tistipula li 
informazzjoni tajba dwar ix-xejriet, il-
pressjonijiet u l-motivazzjonijiet ewlenin 
għall-bidla ambjentali hija essenzjali għall-
iżvilupp ta’ politika effettiva, għall-
implimentazzjoni tagħha, u b'mod aktar 
ġenerali għall-għoti ta’ setgħa liċ-ċittadini. 
Għandhom jiġu żviluppati strumenti bl-
għan li tissaħħaħ is-sensibilizzazzjoni tal-
pubbliku dwar l-effetti ambjentali tal-
attività ekonomika.

Ambjentali Komunitarju1 tistipula li 
informazzjoni tajba dwar ix-xejriet, il-
pressjonijiet u l-motivazzjonijiet ewlenin 
għall-bidla ambjentali hija essenzjali għall-
iżvilupp ta’ politika effettiva, għall-
implimentazzjoni tagħha, u b'mod aktar 
ġenerali għall-għoti ta’ setgħa liċ-ċittadini. 
Għandhom jiġu żviluppati strumenti bl-
għan li tissaħħaħ is-sensibilizzazzjoni tal-
pubbliku dwar l-effetti ambjentali tal-
attività ekonomika. Huwa importanti li d-
data ssir disponibbli f'forma 
komprensibbli u aċċessibbli u tiġi 
ppubblikata flimkien ma' data ekonomika 
konvenzjonali bħal PDG.

__________________ __________________
1 ĠU L xxx. 1 ĠU L xxx.

Or. pl

Emenda 13
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) 
Nru 691/2011 jistieden lill-Kummissjoni 
biex tirrapporta dwar l-implimentazzjoni 
ta’ dan ir-Regolament lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill u, jekk xieraq, biex 
tipproponi l-introduzzjoni ta’ moduli ġodda 
ta’ kontijiet ekonomiċi ambjentali, bħall-
Infiq u d-Dħul għall-Protezzjoni 
Ambjentali (EPER) / il-Kontijiet tal-
Protezzjoni u l-Infiq Ambjentali (EPEA), 
is-Settur tal-Prodotti u s-Servizzi 
Ambjentali (EGSS) u l-Kontijiet tal-
Enerġija.

(2) L-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) 
Nru 691/2011 jistieden lill-Kummissjoni 
biex tirrapporta l-ewwel dwar l-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sal-
31 ta' Diċembru 2013 u mbagħad, jekk 
xieraq, biex tipproponi l-introduzzjoni ta’
moduli ġodda ta’ kontijiet ekonomiċi 
ambjentali, bħall-Infiq u d-Dħul għall-
Protezzjoni Ambjentali (EPER) / il-
Kontijiet tal-Protezzjoni u l-Infiq 
Ambjentali (EPEA), is-Settur tal-Prodotti u 
s-Servizzi Ambjentali (EGSS) u l-Kontijiet 
tal-Enerġija.

Or. en
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Emenda 14
Marusya Lyubcheva

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Dawn it-tliet moduli l-ġodda 
jikotribwixxu direttament għall-
prijoritajiet politiki tal-Unjoni ta’ tkabbir 
ekoloġiku u effiċjenza tar-riżorsi billi 
jipprovdu informazzjoni importanti dwar l-
indikaturi bħall-produzzjoni tas-suq u l-
impjiegi fl-EGSS, l-infiq nazzjonali għall-
protezzjoni ambjentali u l-użu tal-enerġija 
f'analiżi ta’ NACE ddettaljata.

(3) L-implimentazzjoni ta' dawn it-tliet 
moduli l-ġodda jikkontribwixxu
direttament għall-applikazzjoni tal-
prijoritajiet politiċi tal-Unjoni ta’ tkabbir 
ekoloġiku, l-effettività u l-effiċjenza tar-
riżorsi billi jipprovdu informazzjoni 
importanti dwar l-indikaturi bħall-
produzzjoni tas-suq u l-impjiegi fl-EGSS, 
l-infiq nazzjonali għall-protezzjoni 
ambjentali u l-użu tal-enerġija f'analiżi 
tajba, li tinftiehem faċilment u ddettaljata, 
li tikkorispondi għal NACE eżistenti.

Or. en

Emenda 15
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Dawn it-tliet moduli l-ġodda 
jikotribwixxu direttament għall-prijoritajiet 
politiki tal-Unjoni ta’ tkabbir ekoloġiku u 
effiċjenza tar-riżorsi billi jipprovdu 
informazzjoni importanti dwar l-indikaturi 
bħall-produzzjoni tas-suq u l-impjiegi fl-
EGSS, l-infiq nazzjonali għall-protezzjoni 
ambjentali u l-użu tal-enerġija f'analiżi ta’ 
NACE ddettaljata.

(3) Dawn it-tliet moduli l-ġodda 
jikkontribwixxu direttament għall-
prijoritajiet politiċi tal-Unjoni ta’ tkabbir 
ekoloġiku u effiċjenza tar-riżorsi billi 
jipprovdu informazzjoni importanti dwar l-
indikaturi bħall-produzzjoni tas-suq u l-
impjiegi fl-EGSS, l-infiq nazzjonali għall-
protezzjoni ambjentali u l-użu tal-enerġija 
f'analiżi ta’ NACE.

Or. pl
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Emenda 16
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5 a) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni tal-
Annessi V u VI, għandhom jingħataw 
setgħat ta’ implimentazzjoni lill-
Kummissjoni. Dawk is-setgħat għandhom 
ikunu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) 
Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li 
jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali 
dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati 
Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni 
tas-setgħat ta’ implimentazzjoni. Dawn l-
atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami.

Or. pl

Emenda 17
Marusya Lyubcheva

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
 Regolament (UE) Nru 691/2011 
Artikolu 2 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) ‘infiq għall-protezzjoni ambjentali’ 
tfisser ir-riżorsi ekonomiċi ddedikati għall-
protezzjoni ambjentali mill-unitajiet 
residenti. Il-protezzjoni ambjentali tinkludi
l-attivitajiet u l-azzjonijiet kollha li 
għandhom bħala skop ewlieni l-
prevenzjoni, it-tnaqqis u t-tneħħija tat-
tniġġis kif ukoll kwalunkwe degradazzjoni 
oħra tal-ambjent. Din tinkludi miżuri
meħuda sabiex jagħtu mill-ġdid il-ħajja lill-
ambjent wara li jkun ġie degradat. Huma 

(4)‘infiq għall-protezzjoni ambjentali’ 
tfisser ir-riżorsi ekonomiċi ddedikati għall-
attivitajiet ta' protezzjoni ambjentali mill-
unitajiet residenti. L-attivitajiet tal-
protezzjoni ambjentali jinkludu l-
attivitajiet u l-azzjonijiet kollha li 
għandhom bħala skop ewlieni l-
promozzjoni ta' status ambjentali tajjeb 
(GES), il-prevenzjoni, it-tnaqqis u/jew it-
tneħħija tat-tniġġis kif ukoll kwalunkwe 
degradazzjoni oħra tal-ambjent. Din 
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esklużi l-attivitajiet li, filwaqt li jkunu ta’ 
benefiċċju għall-ambjent, jissodisfaw 
primarjament il-bżonnijiet tekniċi jew ir-
rekwiżiti interni għall-iġjene jew għas-
sigurtà ta' intrapriża jew ta’ istituzzjoni 
oħra;

tinkludi wkoll il-miżuri kollha meħuda 
sabiex jagħtu mill-ġdid il-ħajja lill-ambjent 
wara li jkun ġie degradat. Huma esklużi l-
attivitajiet li, filwaqt li jkunu ta’ benefiċċju 
għall-ambjent, jissodisfaw primarjament il-
bżonnijiet tekniċi jew ir-rekwiżiti interni 
għall-iġjene jew is-sikurezza u s-sigurtà ta' 
intrapriża jew ta’ istituzzjoni oħra;

Or. en

Emenda 18
Marusya Lyubcheva

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament (UE) Nru 691/2011
Artikolu 2 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) ‘settur tal-prodotti u s-servizzi 
ambjentali’ tfisser dawk l-attivitajiet ta’ 
produzzjoni ta’ ekonomija nazzjonali li 
jiġġeneraw prodotti ambjentali. Il-prodotti 
ambjentali ġew prodotti għall-protezzjoni
ambjentali u għall-ġestjoni tar-riżorsi. Il-
ġestjoni tar-riżorsi tinkludi l-
preservazzjoni, iż-żamma u t-tisħiħ tal-
istokk ta’ riżorsi naturali u għalhekk isservi 
ta’ salvagwardja kontra t-tnaqqis tal-istess 
riżorsi;

(5) ‘settur tal-prodotti u s-servizzi 
ambjentali’ jinkludi dawk l-attivitajiet ta’ 
produzzjoni ta’ ekonomija nazzjonali li 
jiġġeneraw prodotti ambjentali u/jew 
jipprovdu servizzi, relatati ma' dawk il-
prodotti, kif ukoll ma' servizzi oħra, 
relatati mal-protezzjoni tal-ambjent, li ma 
jiġġenerawx prodotti speċifiċi għall-utenti 
finali. Il-prodotti ambjentali huma 
prodotti, li l-kostijiet ta' produzzjoni 
tagħhom jinkludu l-protezzjoni ambjentali 
u l-komponenti tal-ġestjoni tar-riżorsi. Il-
ġestjoni tar-riżorsi tinkludi l-
preservazzjoni, iż-żamma u t-tisħiħ tal-
istokk ta’ riżorsi naturali u għalhekk isservi 
ta’ salvagwardja kontra t-tnaqqis tal-istess 
riżorsi, kif ukoll it-tiġdid tagħhom meta 
jkun teknoloġikament possibbli;

Or. en

Emenda 19
Jolanta Emilia Hibner
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament 691/2011 (UE)
Artikolu 2 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5) ‘settur tal-prodotti u s-servizzi 
ambjentali’ tfisser dawk l-attivitajiet ta’ 
produzzjoni ta’ ekonomija nazzjonali li 
jiġġeneraw prodotti ambjentali. Il-prodotti 
ambjentali ġew prodotti għall-protezzjoni 
ambjentali u għall-ġestjoni tar-riżorsi. Il-
ġestjoni tar-riżorsi tinkludi l-
preservazzjoni, iż-żamma u t-tisħiħ tal-
istokk ta’ riżorsi naturali u għalhekk isservi 
ta’ salvagwardja kontra t-tnaqqis tal-istess 
riżorsi;

5) ‘settur tal-prodotti u s-servizzi 
ambjentali’ tfisser dawk l-attivitajiet ta’ 
produzzjoni ta’ ekonomija nazzjonali li 
jiġġeneraw prodotti ambjentali (oġġetti u 
servizzi ambjentali). Il-prodotti ambjentali 
ġew prodotti għall-protezzjoni ambjentali 
(kif definit hawn fuq) u għall-ġestjoni tar-
riżorsi. Il-ġestjoni tar-riżorsi tinkludi l-
preservazzjoni, iż-żamma u t-tisħiħ tal-
istokk ta’ riżorsi naturali u għalhekk isservi 
ta’ salvagwardja kontra t-tnaqqis tal-istess 
riżorsi;

Or. pl

Emenda 20
Marusya Lyubcheva

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament (UE) Nru 691/2011
Artikolu 2 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) ‘kontijiet tal-fluss ta’ enerġija fiżika’ 
tfisser kumpilazzjonijiet konsistenti tal-
flussi ta’ enerġija fiżika fl-ekonomiji 
nazzjonali, il-flussi fl-ekonomiji u l-ħruġ 
lejn ekonomiji oħra jew lejn l-ambjent.'

(6) ‘kontijiet tal-fluss ta’ enerġija fiżika’ 
tfisser kumpilazzjonijiet konsistenti tal-
flussi ta’ enerġija fiżika fl-ekonomiji 
nazzjonali, il-flussi li jiċċirkolaw fl-
ekonomiji u l-ħruġ lejn ekonomiji oħra jew 
lejn l-ambjent.'

Or. en

Emenda 21
Jolanta Emilia Hibner
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt 2a (ġdid)
Regolament 691/2011 (UE)
Artikolu 3 – paragrafu 4 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a). 4. Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni tal-
Annessi V u VI sal-31 ta' Diċembru 2014, 
il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi, 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, lista 
indikattiva tal-oġġetti u s-servizzi 
ambjentali u lista tal-prodotti tal-enerġija 
abbażi tal-listi stabbiliti fir-Regolament 
(KE) Nru 1099/2008 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta' Ottubru 2008 dwar l-istatistika 
dwar l-enerġija. Il-Kummissjoni għandha 
taġġorna dawn il-listi meta jkun xieraq.

Dawn l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 11.
Dawn m'għandhomx ipoġġu piż 
sinifikanti addizzjonali fuq l-Istati 
Membri u fuq dawk li jwieġbu.
Meta toħloq u taġġorna regolarment il-
listi msemmija hawn fuq, il-Kummissjoni 
għandha tiġġustifika kif xieraq l-
azzjonijiet tagħha, u tuża, meta jkun 
neċessarju, l-assistenza tal-esperti xierqa 
fl-analiżi tal-kosteffettività, li tinkludi 
valutazzjoni tal-piż fuq dawk li jwieġbu u 
tal-kostijiet ta' produzzjoni.

Or. pl

Emenda 22
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Anness I
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Regolament 691/2011 (UE)
Anness IV – sezzjoni 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontijiet tal-protezzjoni u l-infiq
ambjentali jippreżentaw dejta, b’mod li 
hija kompatibbli bis-sħiħ mad-dejta
rrappurtata skont is-Sistema Ewropea tal-
Kontijiet (ESA), dwar l-infiq għall-
protezzjoni ambjentali, jiġifieri ir-riżorsi 
ekonomiċi ddedikati minn unitajiet 
residenti għall-protezzjoni ambjentali. 
Dawn il-kontijiet jippermettu l-
kumpilazzjoni tal-infiq nazzjonali għall-
protezzjoni tal-ambjent (EP) li huwa 
ddefinit bħala s-somma tal-użi tas-servizzi 
għall-protezzjoni tal-ambjent minn unitajiet 
residenti u l-formazzjoni grossa tal-kapital 
fiss (GFCF) għall-attivitajiet tal-
protezzjoni tal-ambjent u tat-traferimenti 
għall-protezzjoni tal-ambjent li mhumiex 
kontroparti tal-punti ta’ qabel, li minnhom 
jitnaqqsu l-finanzjamenti mogħtija mill-
bqija tad-dinja.

Il-kontijiet tal-infiq għall-protezzjoni 
ambjentali jippreżentaw data, b’mod li 
hija kompatibbli mad-data rrappurtata 
skont is-Sistema Ewropea tal-Kontijiet 
(ESA), dwar l-infiq għall-protezzjoni 
ambjentali, jiġifieri ir-riżorsi ekonomiċi 
ddedikati minn unitajiet residenti għall-
protezzjoni ambjentali. Dawn il-kontijiet 
jippermettu l-kumpilazzjoni tal-infiq 
nazzjonali għall-protezzjoni tal-ambjent 
(EP) li huwa ddefinit bħala s-somma tal-
użi tas-servizzi għall-protezzjoni tal-
ambjent minn unitajiet residenti u l-
formazzjoni grossa tal-kapital fiss (GFCF) 
għall-attivitajiet tal-protezzjoni tal-ambjent 
u tat-traferimenti għall-protezzjoni tal-
ambjent li mhumiex kontroparti tal-punti 
ta’ qabel, li minnhom jitnaqqsu l-
finanzjamenti mogħtija mill-bqija tad-
dinja.

Or. pl

Emenda 23
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Anness 1
Regolament 691/2011 (UE)
Anness IV – sezzjoni 3 – raba' inċiż 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

il-VAT u t-taxxi l-oħra minbarra s-sussidji 
fuq il-prodotti ta’ servizzi għall-protezzjoni 
tal-ambjent,

It-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) u t-
taxxi l-oħra minbarra s-sussidji fuq il-
prodotti ta’ servizzi għall-protezzjoni tal-
ambjent,

Or. pl
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Emenda 24
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Anness 1
Regolament 691/2011 (UE)
Anness IV - taqsima 4 - punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Sabiex jiġu sodisfatti l-ħtiġijiet tal-utent 
għal settijiet ta’ dejta kompleti u fil-ħin, il-
Kummissjoni (Eurostat) għandha 
tipproduċi stimi għat-totali tal-UE-27
għall-aggregati prinċipali ta’ dan il-
modulu, hekk kif tkun disponibbli dejta
suffiċjenti skont il-pajjiżi. Il-Kummissjoni 
(Eurostat) għandha, kull fejn possibbli, 
tipproduċi u tippubblika stimi għad-dejta li 
ma ġietx trażmessa mill-Istati Membri fl-
iskadenzi speċifikati fil-punt 2.

Sabiex jiġu sodisfatti l-ħtiġijiet tal-utent 
għal settijiet ta’ data kompleti u fil-ħin, il-
Kummissjoni (Eurostat) għandha 
tipproduċi stimi għat-totali tal-UE-28
għall-aggregati prinċipali ta’ dan il-
modulu, hekk kif tkun disponibbli data
suffiċjenti skont il-pajjiżi. Il-Kummissjoni 
(Eurostat) għandha, kull fejn possibbli, 
tipproduċi u tippubblika stimi għad-data li 
ma ġietx trażmessa mill-Istati Membri fl-
iskadenzi speċifikati fil-punt 2.

Or. pl

Emenda 25
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Anness 1
Regolament 691/2011 (UE)
Anness IV – taqsima 4 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-ewwel sena ta’ referenza hija s-sena li 
fiha jidħol fis-seħħ dan ir-Regolament.

L-ewwel sena ta' referenza hija s-sena ta' 
wara dik li fiha daħal fis-seħħ dan ir-
Regolament.

Or. pl

Emenda 26
Jolanta Emilia Hibner
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Proposta għal regolament
Anness 1
Regolament 691/2011 (UE)
Anness IV – taqsima 4 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fl-ewwel trażmissjoni ta’ dejta, l-Istati 
Membri għandhom jinkludu d-dejta
annwali mill-2013 sal-ewwel sena ta’ 
referenza.

Fl-ewwel trażmissjoni ta’ data, l-Istati 
Membri għandhom jinkludu d-data
annwali mill-2014 sal-ewwel sena ta’ 
referenza.

Or. pl

Emenda 27
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Anness 1
Regolament 691/2001 (UE)
Anness – taqsima 4 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'kull trażmissjoni sussegwenti ta’ dejta
lill-Kummissjoni, l-Istati Membri 
għandhom jipprovdu dejta annwali għas-
snin n-3, n-2, n-1 u n, fejn n hija s-sena ta’ 
referenza.

F'kull trażmissjoni sussegwenti ta’ data
lill-Kummissjoni, l-Istati Membri 
għandhom jipprovdu data annwali għas-
snin n-2, n-1 u n, fejn n hija s-sena ta’ 
referenza. L-Istati Membri jistgħu 
jipprovdu d-data disponibbli għas-snin 
qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. pl

Emenda 28
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Anness 1
Regolament 691/2001 (UE)
Anness IV – taqsima 5 – punt 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Għall-attivitajiet mhux tas-suq tal-
amministrazzjoni pubblika u għat-
trasferimenti għall-protezzjoni tal-ambjent:

Għall-attivitajiet tal-amministrazzjoni 
pubblika u għat-trasferimenti għall-
protezzjoni tal-ambjent:

Or. pl

Emenda 29
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Anness 1
Regolament (UE) Nru 691/2011
Anness IV – taqsima 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet ta’ dan l-Anness, it-tul ta’ 
żmien massimu tal-perjodu tranżitorju 
huwa ta’ sentejn mill-iskadenza tal-ewwel 
trażmissjoni.

Għall-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet ta’ dan l-Anness, it-tul ta’ 
żmien massimu tal-perjodu tranżitorju 
huwa ta’ tliet snin mill-iskadenza tal-
ewwel trażmissjoni.

Or. en

Emenda 30
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Anness 1
Regolament 691/2011 (UE)
Anness V – taqsima 1 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontijiet għall-oġġetti u s-servizzi 
ambjentali għandhom jitfasslu bl-użu ta' 
informazzjoni eżistenti meħuda minn 
kontijiet nazzjonali, statistiċi tan-negozju 
strutturali, reġistri tan-negozju u sorsi 
oħra.
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Or. pl

Emenda 31
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Anness 1
Regolament 691/2011 (UE)
Anness V – taqsima 4 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sabiex jiġu sodisfatti l-ħtiġijiet tal-utent 
għal settijiet ta’ dejta kompleti u fil-ħin, il-
Kummissjoni (Eurostat) għandha 
tipproduċi stimi għat-totali tal-UE-27
għall-aggregati prinċipali ta’ dan il-
modulu, hekk kif tkun disponibbli dejta
suffiċjenti skont il-pajjiżi. Il-Kummissjoni 
(Eurostat) għandha, kull fejn possibbli, 
tipproduċi u tippubblika stimi għad-dejta li 
ma ġietx trażmessa mill-Istati Membri fl-
iskadenzi speċifikati fil-punt 2.

3. Sabiex jiġu sodisfatti l-ħtiġijiet tal-utent 
għal settijiet ta’ data kompleti u fil-ħin, il-
Kummissjoni (Eurostat) għandha 
tipproduċi stimi għat-totali tal-UE-28
għall-aggregati prinċipali ta’ dan il-
modulu, hekk kif tkun disponibbli data
suffiċjenti skont il-pajjiżi. Il-Kummissjoni 
(Eurostat) għandha, kull fejn possibbli, 
tipproduċi u tippubblika stimi għad-data li 
ma ġietx trażmessa mill-Istati Membri fl-
iskadenzi speċifikati fil-punt 2.

Or. pl

Emenda 32
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Anness 1
Regolament 691/2011 (UE)
Anness V – taqsima 4 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-ewwel sena ta’ referenza hija s-sena li 
fiha jidħol fis-seħħ dan ir-Regolament.

5. L-ewwel sena ta' referenza hija s-sena 
ta' wara dik li fiha daħal fis-seħħ dan ir-
Regolament.

Or. pl
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Emenda 33
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Anness 1
Regolament 691/2011 (UE)
Anness V – taqsima 4 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fl-ewwel trażmissjoni ta’ dejta, l-Istati 
Membri għandhom jinkludu d-dejta
annwali mill-2013 sal-ewwel sena ta’ 
referenza.

5. Fl-ewwel trażmissjoni ta’ data, l-Istati 
Membri għandhom jinkludu d-data
annwali mill-2014 sal-ewwel sena ta’ 
referenza.

Or. pl

Emenda 34
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Anness 1
Regolament 691/2011 (UE)
Anness V – taqsima 4 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. F'kull trażmissjoni sussegwenti ta’ dejta
lill-Kummissjoni, l-Istati Membri 
għandhom jipprovdu dejta annwali għas-
snin n-3, n-2, n-1 u n, fejn n hija s-sena ta’ 
referenza.

6. F'kull trażmissjoni sussegwenti ta’ data
lill-Kummissjoni, l-Istati Membri 
għandhom jipprovdu data annwali għas-
snin n-2, n-1 u n, fejn n hija s-sena ta’ 
referenza.

L-Istati Membri jistgħu jipprovdu d-data 
disponibbli għas-snin qabel id-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament.

Or. pl

Emenda 35
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Anness 1
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Regolament (UE) Nru 691/2011
Anness V – Taqsima 6;

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet ta’ dan l-Anness, it-tul ta’ 
żmien massimu tal-perjodu tranżitorju 
huwa ta’ sentejn mill-iskadenza tal-ewwel 
trażmissjoni.

Għall-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet ta’ dan l-Anness, it-tul ta’ 
żmien massimu tal-perjodu tranżitorju 
huwa ta’ tliet snin mill-iskadenza tal-
ewwel trażmissjoni.

Or. en

Emenda 36
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Anness 1
Regolament 691/2011 (UE)
Anness VI – taqsima 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-kontijiet tal-fluss ta’ enerġija fiżika 
jippreżentaw dejta dwar il-flussi fiżiċi tal-
enerġija espressa f’terajoules b’mod li tkun 
kompletament kompatibbli mal-kunċetti, 
il-prinċipji u d-dejta rrappurtata skont is-
Sistema Ewropea tal-Kontijiet (ESA). 
Dawn jirreġistraw dejta dwar l-enerġija 
relatata mal-attivitajiet ekonomiċi tal-
unitajiet residenti tal-ekonomiji nazzjonali 
f’analiżi skont l-attività ekonomika. Dawn 
jippreżentaw l-oriġini u d-destinazzjoni tar-
riżorsi ta’ enerġija naturali, tal-prodotti ta’ 
enerġija u tar-residwi ta’ enerġija. L-
attivitajiet ekonomiċi jinkludu l-
produzzjoni, il-konsum u l-
akkumulazzjoni.

Il-kontijiet tal-fluss ta’ enerġija fiżika 
jippreżentaw data dwar il-flussi fiżiċi tal-
enerġija espressa f’terajoules b’mod li tkun 
kompletament kompatibbli mas-Sistema 
Ewropea tal-Kontijiet (ESA). Dawn 
jirreġistraw data dwar l-enerġija relatata 
mal-attivitajiet ekonomiċi tal-unitajiet 
residenti tal-ekonomiji nazzjonali f’analiżi 
skont l-attività ekonomika. Dawn 
jippreżentaw l-oriġini u d-destinazzjoni tar-
riżorsi ta’ enerġija naturali, tal-prodotti ta’ 
enerġija u tar-residwi ta’ enerġija. L-
attivitajiet ekonomiċi jinkludu l-
produzzjoni, il-konsum u l-
akkumulazzjoni.

Dan l-Anness jistabbilixxi d-data dwar il-
fluss tal-enerġija fiżika li għandha 
tinġabar, tiġi kkompilata, trażmessa u 
evalwata mill-Istati Membri. 

Or. pl



AM\1008808MT.doc 17/22 PE522.911v01-00

MT

Emenda 37
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Anness 1
Regolament 691/2011 (UE)
Anness VI – taqsima 4 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-istatistiki għandhom jiġu trażmessi fi 
żmien 18-il xahar mit-tmiem tas-sena ta’ 
referenza.

2. L-istatistiki għandhom jiġu trażmessi fi 
żmien 21 xahar mit-tmiem tas-sena ta’ 
referenza.

Or. pl

Emenda 38
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Anness 1
Regolament 691/2011 (UE)
Anness VI – taqsima 4 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sabiex jiġu sodisfatti l-ħtiġijiet tal-utent 
għal settijiet ta’ dejta kompleti u fil-ħin, il-
Kummissjoni (Eurostat) għandha 
tipproduċi stimi għat-totali tal-UE-27
għall-aggregati prinċipali ta’ dan il-
modulu, hekk kif tkun disponibbli dejta
suffiċjenti skont il-pajjiżi. Il-Kummissjoni 
(Eurostat) għandha, kull fejn possibbli, 
tipproduċi u tippubblika stimi għad-dejta li 
ma ġietx trażmessa mill-Istati Membri fl-
iskadenzi speċifikati fil-punt 2.

3. Sabiex jiġu sodisfatti l-ħtiġijiet tal-utent 
għal settijiet ta’ data kompleti u fil-ħin, il-
Kummissjoni (Eurostat) għandha 
tipproduċi stimi għat-totali tal-UE-28
għall-aggregati prinċipali ta’ dan il-
modulu, hekk kif tkun disponibbli data
suffiċjenti skont il-pajjiżi. Il-Kummissjoni 
(Eurostat) għandha, kull fejn possibbli, 
tipproduċi u tippubblika stimi għad-data li 
ma ġietx trażmessa mill-Istati Membri fl-
iskadenzi speċifikati fil-punt 2.

Or. pl

Emenda 39
Jolanta Emilia Hibner
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Proposta għal regolament
Anness 1
Regolament 691/2011 (UE)
Anness VI – taqsima 4 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-ewwel sena ta’ referenza hija s-sena li 
fiha jidħol fis-seħħ dan ir-Regolament.

4. L-ewwel sena ta' referenza hija s-sena 
ta' wara dik li fiha daħal fis-seħħ dan ir-
Regolament.

Or. pl

Emenda 40
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Anness 1
Regolament 691/2011 (UE)
Anness VI – taqsima 4 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fl-ewwel trażmissjoni ta’ dejta, l-Istati 
Membri għandhom jinkludu d-dejta
annwali mill-2013 sal-ewwel sena ta’ 
referenza.

5. Fl-ewwel trażmissjoni ta’ data, l-Istati 
Membri għandhom jinkludu d-data
annwali mill-2014 sal-ewwel sena ta’ 
referenza.

Or. pl

Emenda 41
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Anness 1
Regolament 691/2011 (UE)
Anness VI – taqsima 4 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. F'kull trażmissjoni sussegwenti ta’ dejta
lill-Kummissjoni, l-Istati Membri 
għandhom jipprovdu dejta annwali għas-

6. F'kull trażmissjoni sussegwenti ta’ data
lill-Kummissjoni, l-Istati Membri 
għandhom jipprovdu data annwali għas-
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snin n-3, n-2, n-1 u n, fejn n hija s-sena ta’ 
referenza.

snin n-2, n-1 u n, fejn n hija s-sena ta’ 
referenza.

L-Istati Membri jistgħu jipprovdu d-data 
disponibbli għas-snin qabel id-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament.

Or. pl

Emenda 42
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Anness 1
Regolament 691/2011 (UE)
Anness VI – taqsima 5 – punt 1 – parti introduttorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-karatteristiċi msemmija fit-
Taqsima 3, għandha tiġi rrappurtata d-dejta
li ġejja:

1. Għall-karatteristiċi msemmija fit-
Taqsima 3, għandha tiġi rrappurtata d-data
li ġejja f'unitajiet fiżiċi:

Or. pl

Emenda 43
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Anness 1
Regolament 691/2011 (UE)
Anness VI – taqsima 5 – punt 1 – l-ewwel inċiż

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Tabelli tar-riżorsi għall-flussi tal-enerġija 
fl-unitajiet fiżiċi: Din it-tabella tirreġistra 
r-riżorsi ta’ enerġija naturali, il-prodotti ta’ 
enerġija u r-residwi ta’ enerġija (ringieli) 
skont l-oriġini, jiġifieri ‘l-
fornitur’(kolonni).

– Tabella tal-użi tal-flussi ta’ enerġija: Din 
it-tabella tirreġistra r-riżorsi ta’ enerġija 
naturali, il-prodotti ta’ enerġija u r-residwi 
ta’ enerġija (ringieli) skont l-oriġini, 
jiġifieri ‘l-fornitur’(kolonni).

Or. pl
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Emenda 44
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Anness 1
Regolament 691/2011 (UE)
Anness VI – taqsima 5 – punt 1 – raba' inċiż 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Indikatur ewlieni tal-enerġija ‘konsum 
totali tal-enerġija permezz ta’ unitajiet 
residenti’, f’analiżi mill-industriji u mill-
unità domestika.

imħassar

Or. pl

Emenda 45
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Anness 1
Regolament 691/2011 (UE)
Anness VI – taqsima 5 – punt 1 – ħames inċiż

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tabella ta’ konkordanza li turi l-elementi 
differenti li jiffurmaw id-differenza bejn l-
indikatur ewlieni tal-enerġija ‘użu totali 
tal-enerġija permezz ta’ unitajiet 
residenti’ u l-indikatur ewlieni komuni 
tal-enerġija kif ippreżentat mill-istatistiki 
Ewropej tal-enerġija ‘konsum gross 
domestiku tal-enerġija’.

Tabella ta’ konkordanza li turi l-elementi 
differenti li jiffurmaw id-differenza bejn il-
kontijiet tal-enerġija u l-bilanċi tal-
enerġija.

Or. pl

Emenda 46
Jolanta Emilia Hibner
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Proposta għal regolament
Anness 1
Regolament 691/2011 (UE)
Anness VI – taqsima 5 – punt 3 – l-ewwel inċiż

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘Produzzjoni’ li hija relatata mal-
produzzjoni ta’ prodotti u servizzi. L-
attivitajiet ta’ produzzjoni huma 
kklassifikati skont NACE Rev. 2 u d-dejta
hija rrappurtata fil-livell ta' aggregazzjoni 
A*64.

‘Produzzjoni’ li hija relatata mal-
produzzjoni ta’ prodotti u servizzi. L-
attivitajiet ta’ produzzjoni huma 
kklassifikati skont NACE Rev. 2 u d-data
hija rrappurtata fil-livell ta' aggregazzjoni 
A*40.

Or. pl

Emenda 47
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Anness 1
Regolament 691/2011 (UE)
Anness VI – taqsima 5 – punt 5 – tieni inċiż

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-prodotti ta’ enerġija huma miġbura skont 
il-klassifikazzjoni tal-prodotti bl-attività 
(CPA) u l-klassifikazzjoni użata fl-
istatistiki Ewropej tal-enerġija.

Il-prodotti ta’ enerġija huma miġbura skont 
il-klassifikazzjoni tal-prodotti bl-attività u 
l-klassifikazzjoni użata fl-istatistiki 
Ewropej tal-enerġija.

Or. pl

Emenda 48
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Anness 1
Regolament 691/2011 (UE)
Anness VI – taqsima 5 – punt 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-‘korrelazzjoni’ bejn l-indikatur 6. Il-‘korrelazzjoni’ bejn l-indikatur 



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

MT

prinċipali skont il-prinċipju ta’ residenza u 
l-indikatur ibbażat fuq it-territorju hija 
ppreżentata għall-ekonomija nazzjonali 
kollha (l-ebda analiżi mill-industriji) u 
tinkiseb kif ġej: 

prinċipali skont il-prinċipju ta’ residenza u 
l-indikatur ibbażat fuq it-territorju hija 
ppreżentata għall-ekonomija nazzjonali 
kollha (l-ebda analiżi mill-industriji) u 
tinkiseb kif ġej: 

użu totali ta’ enerġija b’unitajiet residenti użu totali ta’ enerġija b’unitajiet residenti

użu ta’ enerġija b’unitajiet residenti barra 
mill-pajjiż

użu ta’ enerġija b’unitajiet residenti barra 
mill-pajjiż

+ użu ta’ enerġija minn persuni fit-
territorju li mhumiex residenti

+ użu ta’ enerġija minn persuni fit-
territorju li mhumiex residenti

+ id-differenzi statistiċi
= konsum gross domestiku tal-enerġija 
(ibbażat fuq it-territorju)

= konsum gross domestiku tal-enerġija 
(ibbażat fuq it-territorju)

Or. pl

Emenda 49
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Anness 1
Regolament (UE) Nru 691/2011
Anness VI – Taqsima 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet ta’ dan l-Anness, it-tul ta’ 
żmien massimu tal-perjodu tranżitorju 
huwa ta’ sentejn mill-iskadenza tal-ewwel 
trażmissjoni.

Għall-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet ta’ dan l-Anness, it-tul ta’ 
żmien massimu tal-perjodu tranżitorju 
huwa ta’ tliet snin mill-iskadenza tal-
ewwel trażmissjoni.

Or. en


