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Amendement 11
Marusya Lyubcheva

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Besluit nr. xxx van het Europees 
Parlement en de Raad van xxx 2013 tot 
vaststelling van het Zevende 
Milieuactieprogramma van de Europese 
Gemeenschap1 bevestigt dat gedegen
informatie over de belangrijkste 
ontwikkelingen, de bedreigingen en 
onderliggende drijvende krachten voor 
milieuverandering van essentieel belang is 
voor de ontwikkeling van doeltreffend 
beleid, de uitvoering daarvan en meer in 
het algemeen de responsabilisering van de 
burgers. Er moeten instrumenten worden 
ontwikkeld om het publiek bewuster te 
maken van de milieueffecten van 
economische activiteiten.

(1) Besluit nr. xxx van het Europees 
Parlement en de Raad van xxx 2013 tot 
vaststelling van het Zevende 
Milieuactieprogramma van de Europese 
Gemeenschap bevestigt dat gedegen 
informatie over de reguliere activiteiten, 
de belangrijkste ontwikkelingen, de 
bedreigingen en nieuwe onderliggende 
drijvende krachten voor milieuverandering 
van essentieel belang is voor de 
ontwikkeling van doeltreffend beleid, de 
uitvoering daarvan en meer in het 
algemeen de responsabilisering van de 
burgers. Er moeten instrumenten worden 
ontwikkeld om het publiek bewuster te 
maken van de milieueffecten van 
economische activiteiten.

__________________ __________________
1 PB L xxx. 1 PB L xxx.

Or. en

Amendement 12
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Besluit nr. xxx van het Europees 
Parlement en de Raad van xxx 2013 tot 
vaststelling van het Zevende 
Milieuactieprogramma van de Europese 
Gemeenschap1 bevestigt dat gedegen 
informatie over de belangrijkste 

(1) Besluit nr. xxx van het Europees 
Parlement en de Raad van xxx 2013 tot 
vaststelling van het Zevende 
Milieuactieprogramma van de Europese 
Gemeenschap1 bevestigt dat gedegen 
informatie over de belangrijkste 
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ontwikkelingen, de bedreigingen en 
onderliggende drijvende krachten voor 
milieuverandering van essentieel belang is 
voor de ontwikkeling van doeltreffend 
beleid, de uitvoering daarvan en meer in 
het algemeen de responsabilisering van de 
burgers. Er moeten instrumenten worden 
ontwikkeld om het publiek bewuster te 
maken van de milieueffecten van 
economische activiteiten.

ontwikkelingen, de bedreigingen en 
onderliggende drijvende krachten voor 
milieuverandering van essentieel belang is 
voor de ontwikkeling van doeltreffend 
beleid, de uitvoering daarvan en meer in 
het algemeen de responsabilisering van de 
burgers. Er moeten instrumenten worden 
ontwikkeld om het publiek bewuster te 
maken van de milieueffecten van 
economische activiteiten. Het is belangrijk 
dat de gegevens in begrijpelijke en 
toegankelijke vorm beschikbaar worden 
gesteld, en samen met conventionele 
economische gegevens zoals het BBP 
worden gepubliceerd.

__________________ __________________
1 PB L xxx. 1 PB L xxx.

Or. pl

Amendement 13
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Artikel 10 van Verordening (EU) nr. 
691/2011 nodigt de Commissie uit verslag 
uit te brengen aan het Europees Parlement 
en de Raad over de uitvoering van de 
verordening en, in voorkomend geval, met 
voorstellen te komen voor de invoering van 
nieuwe milieu-economische 
rekeningmodules, zoals 
milieubeschermingsuitgaven en -
ontvangsten (EPER)/uitgavenrekeningen 
voor milieubescherming (EPEA), 
milieugoederen- en -dienstensector (EGSS) 
en energierekeningen.

(2) Artikel 10 van Verordening (EU) nr. 
691/2011 nodigt de Commissie uit eerst, 
en wel vóór 31 december 2013, verslag uit 
te brengen aan het Europees Parlement en 
de Raad over de uitvoering van de 
verordening en dan, in voorkomend geval, 
met voorstellen te komen voor de 
invoering van nieuwe milieu-economische 
rekeningmodules, zoals 
milieubeschermingsuitgaven en -
ontvangsten (EPER)/uitgavenrekeningen 
voor milieubescherming (EPEA), 
milieugoederen- en -dienstensector (EGSS) 
en energierekeningen.

Or. en
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Amendement 14
Marusya Lyubcheva

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Deze drie nieuwe modules dragen
direct bij aan de verwezenlijking van de 
beleidsprioriteiten van de Unie van groene 
groei en hulpbronnenefficiëntie door in een 
gedetailleerde NACE-uitsplitsing 
belangrijke informatie te verstrekken over 
indicatoren zoals marktoutput en 
werkgelegenheid in de EGSS, nationale 
milieubeschermingsuitgaven en het gebruik 
van energie.

(3) De uitvoering van deze drie nieuwe 
modules draagt direct bij aan de 
verwezenlijking van de beleidsprioriteiten 
van de Unie van groene groei, en 
doelmatig en efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, door in een doorwrochte, 
begrijpelijke en gedetailleerde uitsplitsing, 
die overeenkomt met de huidige NACE-
uitsplitsing, belangrijke informatie te 
verstrekken over indicatoren zoals 
marktoutput en werkgelegenheid in de 
EGSS, nationale 
milieubeschermingsuitgaven en het gebruik 
van energie.

Or. en

Amendement 15
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Deze drie nieuwe modules dragen 
direct bij aan de verwezenlijking van de 
beleidsprioriteiten van de Unie van groene 
groei en hulpbronnenefficiëntie door in een 
gedetailleerde NACE-uitsplitsing 
belangrijke informatie te verstrekken over 
indicatoren zoals marktoutput en 
werkgelegenheid in de EGSS, nationale 
milieubeschermingsuitgaven en het gebruik 
van energie.

(3) Deze drie nieuwe modules dragen 
direct bij aan de verwezenlijking van de 
beleidsprioriteiten van de Unie van groene 
groei en hulpbronnenefficiëntie door in een 
NACE-uitsplitsing belangrijke informatie 
te verstrekken over indicatoren zoals 
marktoutput en werkgelegenheid in de 
EGSS, nationale 
milieubeschermingsuitgaven en het gebruik 
van energie.
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Or. pl

Amendement 16
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Om eenvormige voorwaarden te 
waarborgen voor de uitvoering van de 
bijlage V en VI, moeten aan de 
Commissie uitvoeringsbevoegdheden 
worden toegekend. Deze bevoegdheden 
moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
182/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene 
voorschriften en beginselen die van 
toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
aangenomen overeenkomstig de 
onderzoeksprocedure.

Or. pl

Amendement 17
Marusya Lyubcheva

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 691/2011 
Artikel 2 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) ‘milieubeschermingsuitgaven’: de 
economische middelen die door ingezeten 
eenheden worden besteed aan 

(4)‘4. ‘milieubeschermingsuitgaven’: de 
economische middelen die door ingezeten 
eenheden worden besteed aan activiteiten 
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milieubescherming. Milieubescherming 
omvat alle maatregelen en activiteiten met 
als hoofddoel de voorkoming, 
vermindering en bestrijding van 
verontreiniging en iedere andere 
verslechtering van het milieu. Hieronder 
vallen maatregelen die worden genomen 
om het milieu na een verslechtering te 
herstellen. Er vallen geen activiteiten onder 
die weliswaar het milieu ten goede komen, 
maar die vooral ten doel hebben tegemoet 
te komen aan technische behoeften of de 
interne gezondheids- en 
veiligheidsvereisten van een onderneming 
of andere instelling;

op het gebied van milieubescherming. 
Activiteiten op het gebied van 
milieubescherming omvatten alle 
maatregelen en activiteiten met als 
hoofddoel de bevordering van een goede 
toestand van het milieu, de voorkoming, 
vermindering en/of bestrijding van 
verontreiniging en iedere andere 
verslechtering van het milieu. Hieronder 
vallen tevens alle maatregelen die worden 
genomen om het milieu na een 
verslechtering te herstellen. Er vallen geen 
activiteiten onder die weliswaar het milieu 
ten goede komen, maar die vooral ten doel 
hebben tegemoet te komen aan technische 
behoeften of de interne gezondheids- en 
veiligheidsvereisten van een onderneming 
of andere instelling;

Or. en

Amendement 18
Marusya Lyubcheva

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 691/2011
Artikel 2 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) ‘milieugoederen- en -dienstensector’: 
de productieactiviteiten van een nationale 
economie die milieuproducten genereren.
Milieuproducten zijn producten en -
diensten die zijn voortgebracht met het 
oog op de bescherming van het milieu en 
op het beheer van hulpbronnen. Onder het 
beheer van hulpbronnen vallen de 
bescherming, instandhouding en vergroting 
van de voorraad natuurlijke hulpbronnen 
en derhalve vrijwaring tegen uitputting;

(5) ‘milieugoederen- en -dienstensector’: 
omvat de productieactiviteiten van een 
nationale economie die milieuproducten 
genereren en/of aan deze producten 
gerelateerde diensten verrichten, alsmede 
andere, aan milieubescherming 
gerelateerde diensten die geen specifieke 
producten voor de eindgebruikers 
genereren. Milieuproducten zijn producten
waarvan de productiekosten componenten 
van milieubescherming en het beheer van 
hulpbronnen omvatten. Onder het beheer 
van hulpbronnen vallen de bescherming, 
instandhouding en vergroting van de 
voorraad natuurlijke hulpbronnen en 
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derhalve vrijwaring tegen uitputting, 
alsmede de hernieuwing van deze 
hulpbronnen, indien dit technologisch 
mogelijk is;

Or. en

Amendement 19
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 691/2011
Artikel 2 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. ‘milieugoederen- en -dienstensector’: de 
productieactiviteiten van een nationale 
economie die milieuproducten genereren. 
Milieuproducten zijn producten en -
diensten die zijn voortgebracht met het oog 
op de bescherming van het milieu en op het 
beheer van hulpbronnen. Onder het beheer 
van hulpbronnen vallen de bescherming, 
instandhouding en vergroting van de 
voorraad natuurlijke hulpbronnen en 
derhalve vrijwaring tegen uitputting;

5. 5. ‘milieugoederen- en -dienstensector’: 
de productieactiviteiten van een nationale 
economie die milieuproducten 
(milieugoederen en -diensten) genereren. 
Milieuproducten zijn producten en -
diensten die zijn voortgebracht met het oog 
op de bescherming van het milieu (zoals 
hierboven gedefinieerd) en op het beheer 
van hulpbronnen. Onder het beheer van 
hulpbronnen vallen de bescherming, 
instandhouding en vergroting van de 
voorraad natuurlijke hulpbronnen en 
derhalve vrijwaring tegen uitputting;

Or. pl

Amendement 20
Marusya Lyubcheva

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 691/2011
Artikel 2 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) ‘fysieke-energiestroomrekeningen’: (6) ‘fysieke-energiestroomrekeningen’: 
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coherente samenstellingen van de fysieke 
energiestromen in de nationale 
economieën, de stromen binnen de 
economie en de energie-output naar andere 
economieën of het milieu.’

coherente samenstellingen van de fysieke 
energiestromen in de nationale 
economieën, de stromen die binnen de 
economie circuleren en de energie-output 
naar andere economieën of het milieu.’

Or. en

Amendement 21
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 691/2011
Artikel 3 – lid 4 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. 4. Om eenvormige voorwaarden te 
waarborgen voor de uitvoering van bijlage 
V en VI vóór 31 december 2014 stelt de 
Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen een indicatieve 
lijst op van milieugoederen en -diensten, 
alsmede een lijst van energieproducten, 
op basis van de lijsten opgenomen in 
Verordening (EG) nr. 1099/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 22 
oktober 2008 betreffende 
energiestatistieken. Indien noodzakelijk 
werkt de Commissie deze lijsten 
regelmatig bij.
Deze uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 11 bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.
Zij mogen geen grote extra belastingen 
voor de lidstaten en de respondenten met 
zich meebrengen.
Bij het opstellen en regelmatig bijwerken 
van voornoemde lijst rechtvaardigt de 
Commissie deze handelingen naar 
behoren, waarbij zij, indien noodzakelijk, 
gebruikmaakt van ondersteuning van de 
aangewezen deskundigen op het gebied 
van kosteneffectiviteitsanalyses, en 
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waarbij zij een beoordeling geeft van de 
belasting van respondenten en de 
productiekosten.

Or. pl

Amendement 22
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Bijlage I
Verordening (EU) nr. 691/2011
Bijlage IV – Deel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitgavenrekeningen voor 
milieubescherming verstrekken, op een 
wijze die volledig verenigbaar is met de 
gegevens die krachtens het ESR worden 
gerapporteerd, gegevens over de 
milieubeschermingsuitgaven, dat wil 
zeggen, over de economische middelen die 
door ingezeten eenheden zijn besteed aan 
milieubescherming. De rekeningen maken 
het mogelijk de nationale uitgaven voor 
milieubescherming (MB) samen te stellen, 
die gelijk zijn aan de som van alle gebruik 
van MB-diensten door ingezeten eenheden, 
de bruto-investeringen in vaste activa 
(BIVA) voor MB-activiteiten en de 
overdrachten voor MB die geen 
tegenhanger zijn van eerdere posten, minus 
financiering door de rest van de wereld.

Uitgavenrekeningen voor 
milieubescherming verstrekken, op een 
wijze die verenigbaar is met de gegevens 
die krachtens het ESR worden 
gerapporteerd, gegevens over de 
milieubeschermingsuitgaven, dat wil 
zeggen, over de economische middelen die 
door ingezeten eenheden zijn besteed aan 
milieubescherming. De rekeningen maken 
het mogelijk de nationale uitgaven voor 
milieubescherming (MB) samen te stellen, 
die gelijk zijn aan de som van alle gebruik 
van MB-diensten door ingezeten eenheden, 
de bruto-investeringen in vaste activa 
(BIVA) voor MB-activiteiten en de 
overdrachten voor MB die geen 
tegenhanger zijn van eerdere posten, minus 
financiering door de rest van de wereld.

Or. pl

Amendement 23
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EU) nr. 691/2011
Bijlage IV – Deel 3 – streepje 4 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– btw en andere productgebonden 
belastingen minus subsidies op diensten op 
het gebied van milieubescherming,

– belasting over de toegevoegde waarde 
(btw) en andere productgebonden 
belastingen minus subsidies op diensten op 
het gebied van milieubescherming,

Or. pl

Amendement 24
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EU) nr. 691/2011
Bijlage IV – Deel 4 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om tegemoet te komen aan de behoeften 
van de gebruiker aan volledige en tijdige 
gegevens, maakt de Commissie (Eurostat), 
zodra er genoeg landengegevens 
beschikbaar zijn, ramingen voor de totalen 
voor de EU-27 voor de belangrijkste 
aggregaten van deze module. De 
Commissie (Eurostat) zal waar mogelijk 
ramingen opstellen en publiceren voor 
gegevens die niet binnen de in punt 2 
gestelde termijnen door de lidstaten zijn 
verstrekt.

Om tegemoet te komen aan de behoeften 
van de gebruiker aan volledige en tijdige 
gegevens, maakt de Commissie (Eurostat), 
zodra er genoeg landengegevens 
beschikbaar zijn, ramingen voor de totalen 
voor de EU-28 voor de belangrijkste 
aggregaten van deze module. De 
Commissie (Eurostat) zal waar mogelijk 
ramingen opstellen en publiceren voor 
gegevens die niet binnen de in punt 2 
gestelde termijnen door de lidstaten zijn 
verstrekt.

Or. pl

Amendement 25
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EU) nr. 691/2011
Bijlage IV – Deel 4 – punt 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het eerste referentiejaar is het jaar waarin 
deze verordening in werking treedt.

Het eerste referentiejaar is het jaar volgend 
op het jaar van inwerkingtreding van deze 
verordening.

Or. pl

Amendement 26
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EU) nr. 691/2011
Bijlage IV – Deel 4 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerste keer dat de lidstaten gegevens 
indienen, voegen zij de jaargegevens vanaf 
2013 tot het eerste referentiejaar bij.

De eerste keer dat de lidstaten gegevens 
indienen, voegen zij de jaargegevens vanaf 
2014 tot het eerste referentiejaar bij.

Or. pl

Amendement 27
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EU) nr. 691/2001
Bijlage IV – Deel 4 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke volgende keer dat de lidstaten 
gegevens bij de Commissie indienen, 
verstrekken zij jaargegevens voor de jaren 
n-3, n-2, n-1 en n, waarbij n het 
referentiejaar is.

Elke volgende keer dat de lidstaten 
gegevens bij de Commissie indienen, 
verstrekken zij jaargegevens voor de jaren 
n-2, n-1 en n, waarbij n het referentiejaar 
is. De lidstaten kunnen beschikbare 
gegevens verstrekken voor jaren 
voorafgaand aan het jaar van 
inwerkingtreding van deze verordening.
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Or. pl

Amendement 28
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EU) nr. 691/2001
Bijlage IV – Deel 5 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor niet-marktactiviteiten van de 
overheid en voor overdrachten voor 
milieubescherming:

Voor activiteiten van de overheid en voor 
overdrachten voor milieubescherming:

Or. pl

Amendement 29
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EU) nr. 691/2011
Bijlage IV – Deel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van de bepalingen van 
deze bijlage heeft de overgangsperiode een 
duur van maximaal twee jaar na de eerste 
indieningstermijn.

Voor de toepassing van de bepalingen van 
deze bijlage heeft de overgangsperiode een 
duur van maximaal drie jaar na de eerste 
indieningstermijn.

Or. en

Amendement 30
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EU) nr. 691/2011
Bijlage V – Deel 1 – alinea 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Rekeningen voor milieugoederen en -
diensten worden opgesteld aan de hand 
van beschikbare informatie afkomstig uit 
nationale rekeningen, structurele 
bedrijfsstatistieken, bedrijfsregisters en 
andere bronnen.

Or. pl

Amendement 31
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EU) nr. 691/2011
Bijlage V – Deel 4 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om tegemoet te komen aan de behoeften 
van de gebruiker aan volledige en tijdige 
gegevens, maakt de Commissie (Eurostat), 
zodra er genoeg landengegevens 
beschikbaar zijn, ramingen voor de totalen 
voor de EU-27 voor de belangrijkste 
aggregaten van deze module. De 
Commissie (Eurostat) zal waar mogelijk 
ramingen opstellen en publiceren voor 
gegevens die niet binnen de in punt 2 
gestelde termijnen door de lidstaten zijn 
verstrekt.

3. Om tegemoet te komen aan de behoeften 
van de gebruiker aan volledige en tijdige 
gegevens, maakt de Commissie (Eurostat), 
zodra er genoeg landengegevens 
beschikbaar zijn, ramingen voor de totalen 
voor de EU-28 voor de belangrijkste 
aggregaten van deze module. De 
Commissie (Eurostat) zal waar mogelijk 
ramingen opstellen en publiceren voor 
gegevens die niet binnen de in punt 2 
gestelde termijnen door de lidstaten zijn 
verstrekt.

Or. pl

Amendement 32
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EU) nr. 691/2011
Bijlage V – afdeling 4 – punt 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het eerste referentiejaar is het jaar 
waarin deze verordening in werking treedt.

5. Het eerste referentiejaar is het jaar 
volgend op het jaar van inwerkingtreding 
van deze verordening.

Or. pl

Amendement 33
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EU) nr.691/2011
Bijlage V – Deel 4 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De eerste keer dat de lidstaten gegevens 
indienen, voegen zij de jaargegevens vanaf 
2013 tot het eerste referentiejaar bij.

5. De eerste keer dat de lidstaten gegevens 
indienen, voegen zij de jaargegevens vanaf 
2014 tot het eerste referentiejaar bij.

Or. pl

Amendement 34
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EU) nr. 691/2011
Bijlage V – Deel 4 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Elke volgende keer dat de lidstaten 
gegevens bij de Commissie indienen, 
verstrekken zij jaargegevens voor de jaren 
n-3, n-2, n-1 en n, waarbij n het 
referentiejaar is.

6. Elke volgende keer dat de lidstaten 
gegevens bij de Commissie indienen, 
verstrekken zij jaargegevens voor de jaren 
n-2, n-1 en n, waarbij n het referentiejaar 
is.

De lidstaten kunnen beschikbare 
gegevens verstrekken voor jaren 
voorafgaand aan het jaar van 
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inwerkingtreding van deze verordening.

Or. pl

Amendement 35
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EU) nr. 691/2011
Bijlage V – Deel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van de bepalingen van 
deze bijlage heeft de overgangsperiode een 
duur van maximaal twee jaar na de eerste 
indieningstermijn.

Voor de toepassing van de bepalingen van 
deze bijlage heeft de overgangsperiode een 
duur van maximaal drie jaar na de eerste 
indieningstermijn.

Or. en

Amendement 36
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EU) nr. 691/2011
Bijlage VI – Deel 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Fysieke-energiestroomrekeningen 
presenteren gegevens over de fysieke 
energiestromen uitgedrukt in terajoules, op 
een wijze die volledig verenigbaar is met 
de concepten, beginselen en gegevens die 
krachtens het Europees rekeningenstelsel 
(ESR) worden gerapporteerd. Zij 
registreren energiegegevens die verband 
houden met de economische activiteiten 
van ingezeten eenheden van nationale 
economieën, uitgesplitst naar economische 
activiteit. Zij presenteren het aanbod en het 
gebruik van natuurlijke energie-inputs, 

Fysieke-energiestroomrekeningen 
presenteren gegevens over de fysieke 
energiestromen uitgedrukt in terajoules, op 
een wijze die volledig verenigbaar is met 
het Europees rekeningenstelsel (ESR). Zij 
registreren energiegegevens die verband 
houden met de economische activiteiten 
van ingezeten eenheden van nationale 
economieën, uitgesplitst naar economische 
activiteit. Zij presenteren het aanbod en het 
gebruik van natuurlijke energie-inputs, 
energieproducten en energieresiduen. 
Economische activiteiten omvatten 
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energieproducten en energieresiduen. 
Economische activiteiten omvatten 
productie, consumptie en accumulatie.

productie, consumptie en accumulatie.

In deze bijlage worden de gegevens over 
fysieke-energiestroomrekeningen 
gedefinieerd die door de lidstaten moeten 
worden verzameld, samengesteld, 
ingediend en geëvalueerd.

Or. pl

Amendement 37
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EU) nr. 691/2011
Bijlage VI – Deel 4 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De statistieken worden binnen 18
maanden na het einde van het referentiejaar 
ingediend.

2. De statistieken worden binnen 21
maanden na het einde van het referentiejaar 
ingediend.

Or. pl

Amendement 38
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EU) nr. 691/2011
Bijlage VI – Deel 4 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om tegemoet te komen aan de behoeften 
van de gebruiker aan volledige en tijdige 
gegevens, maakt de Commissie (Eurostat), 
zodra er genoeg landengegevens 
beschikbaar zijn, ramingen voor de totalen 
voor de EU-27 voor de belangrijkste 
aggregaten van deze module. De 

3. Om tegemoet te komen aan de behoeften 
van de gebruiker aan volledige en tijdige 
gegevens, maakt de Commissie (Eurostat), 
zodra er genoeg landengegevens 
beschikbaar zijn, ramingen voor de totalen 
voor de EU-28 voor de belangrijkste 
aggregaten van deze module. De 
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Commissie (Eurostat) zal waar mogelijk 
ramingen opstellen en publiceren voor 
gegevens die niet binnen de in punt 2 
gestelde termijnen door de lidstaten zijn 
verstrekt.

Commissie (Eurostat) zal waar mogelijk 
ramingen opstellen en publiceren voor 
gegevens die niet binnen de in punt 2 
gestelde termijnen door de lidstaten zijn 
verstrekt.

Or. pl

Amendement 39
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EU) nr. 691/2011
Bijlage VI – Deel 4 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het eerste referentiejaar is het jaar 
waarin deze verordening in werking 
treedt.

4. Het eerste referentiejaar is het jaar 
volgend op het jaar van inwerkingtreding 
van deze verordening.

Or. pl

Amendement 40
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EU) nr. 691/2011
Bijlage VI – Deel 4 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De eerste keer dat de lidstaten gegevens 
indienen, voegen zij de jaargegevens vanaf 
2013 tot het eerste referentiejaar bij.

5. De eerste keer dat de lidstaten gegevens 
indienen, voegen zij de jaargegevens vanaf 
2014 tot het eerste referentiejaar bij.

Or. pl

Amendement 41
Jolanta Emilia Hibner
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EU) nr. 691/2011
Bijlage VI – Deel 4 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Elke volgende keer dat de lidstaten 
gegevens bij de Commissie indienen, 
verstrekken zij jaargegevens voor de jaren 
n-3, n-2, n-1 en n, waarbij n het 
referentiejaar is.

6. Elke volgende keer dat de lidstaten 
gegevens bij de Commissie indienen, 
verstrekken zij jaargegevens voor de jaren 
n-2, n-1 en n, waarbij n het referentiejaar 
is.

De lidstaten kunnen beschikbare 
gegevens verstrekken voor jaren 
voorafgaand aan het jaar van 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. pl

Amendement 42
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EU) nr. 691/2011
Bijlage VI – Deel 5 – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor elk van de in deel 3 vermelde 
kenmerken moeten de volgende gegevens 
worden verstrekt:

Voor elk van de in deel 3 vermelde 
kenmerken moeten de volgende gegevens 
in fysieke eenheden worden verstrekt:

Or. pl

Amendement 43
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EU) nr. 691/2011
Bijlage VI – Deel 5 – punt 1 – streepje 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Een aanbodtabel voor energiestromen in 
fysieke eenheden. In deze tabel wordt het 
aanbod van natuurlijke energie-inputs, 
energieproducten en energieresiduen (in 
rijen) geregistreerd per oorsprong, d.w.z. 
‘leverancier’ (in kolommen).

– Een aanbodtabel voor energiestromen. In 
deze tabel wordt het aanbod van 
natuurlijke energie-inputs, 
energieproducten en energieresiduen (in 
rijen) geregistreerd per oorsprong, d.w.z. 
‘leverancier’ (in kolommen).

Or. pl

Amendement 44
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EU) nr. 691/2011
Bijlage VI – Deel 5 – punt 1 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– De hoofdindicator voor energieverbruik 
‘totale energieverbruik door ingezeten 
eenheden’, uitgesplitst voor bedrijfstakken 
en huishoudens.

Schrappen

Or. pl

Amendement 45
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EU) nr. 691/2011
Bijlage VI – Deel 5 – punt 1 – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Een brugtabel waarin wordt weergegeven 
uit welke verschillende elementen het 
verschil tussen de hoofdindicator voor 
energieverbruik ‘totale energieverbruik 
door ingezeten eenheden’ en de door 

– Een brugtabel waarin wordt weergegeven 
uit welke verschillende elementen het 
verschil tussen energierekeningen en
energiebalansen.
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Europese energiestatistieken 
gepresenteerde algemene hoofdindicator 
voor energieverbruik ‘bruto binnenlands 
energieverbruik’ is opgebouwd.

Or. pl

Amendement 46
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EU) nr. 691/2011
Bijlage VI – Deel 5 – punt 3 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– ‘Productie’ heeft betrekking op de 
productie van goederen en diensten. 
Productieactiviteiten worden 
geclassificeerd volgens NACE Rev. 2 en 
gegevens worden gerapporteerd op 
aggregatieniveau A*64;

– ‘Productie’ heeft betrekking op de 
productie van goederen en diensten. 
Productieactiviteiten worden 
geclassificeerd volgens NACE Rev. 2 en 
gegevens worden gerapporteerd op 
aggregatieniveau A*40;

Or. pl

Amendement 47
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EU) nr. 691/2011
Bijlage VI – Deel 5 – punt 5 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Energieproducten worden gegroepeerd 
volgens de classificatie van producten 
gekoppeld aan de economische activiteiten 
(CPA) en de classificatie die in Europese 
energiestatistieken wordt gebruikt.

Energieproducten worden gegroepeerd 
volgens de classificatie van producten 
gekoppeld aan de economische activiteiten 
en de classificatie die in Europese 
energiestatistieken wordt gebruikt.

Or. pl
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Amendement 48
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EU) nr. 691/2011
Bijlage VI – Deel 5 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De ‘brug’ van de indicator op basis van 
het ingezetenenbeginsel naar de indicator 
op basis van het grondgebied wordt 
gepresenteerd voor de hele nationale 
economie (geen uitsplitsing per bedrijfstak) 
en wordt als volgt verkregen: 

6. De ‘brug’ van de indicator op basis van 
het ingezetenenbeginsel naar de indicator 
op basis van het grondgebied wordt 
gepresenteerd voor de hele nationale 
economie (geen uitsplitsing per bedrijfstak) 
en wordt als volgt verkregen: 

totale energieverbruik door ingezeten 
eenheden

totale energieverbruik door ingezeten 
eenheden

– energieverbruik door ingezeten eenheden 
in het buitenland

– energieverbruik door ingezeten eenheden 
in het buitenland

+ energieverbruik door niet-ingezetenen op 
het grondgebied

+ energieverbruik door niet-ingezetenen op 
het grondgebied

+ statistische verschillen
= bruto binnenlands energieverbruik (op 
het grondgebied).

= bruto binnenlands energieverbruik (op 
het grondgebied).

Or. pl

Amendement 49
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EU) nr. 691/2011
Bijlage VI – Deel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van de bepalingen van 
deze bijlage heeft de overgangsperiode een 
duur van maximaal twee jaar na de eerste 
indieningstermijn.

Voor de toepassing van de bepalingen van 
deze bijlage heeft de overgangsperiode een 
duur van maximaal drie jaar na de eerste 
indieningstermijn.

Or. en
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