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Poprawka 11
Marusya Lyubcheva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Decyzja nr xxx Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia xxx 2013 r. 
ustanawiająca siódmy wspólnotowy 
program działań w zakresie środowiska 
naturalnego1 przewiduje, że rzetelne 
informacje o podstawowych tendencjach, 
oddziaływaniach, i czynnikach zmian 
zachodzących w środowisku są niezbędne 
dla opracowywania i realizacji skutecznej 
polityki oraz dla ogólnego wzmocnienia 
roli obywateli. Należy opracować 
narzędzia pozwalające na 
rozpowszechnienie wśród ogółu 
społeczeństwa wiedzy na temat wpływu 
działalności gospodarczej na środowisko.

(1) Decyzja nr xxx Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia xxx 2013 r. 
ustanawiająca siódmy wspólnotowy 
program działań w zakresie środowiska 
naturalnego1  przewiduje, że rzetelne 
informacje o regularnych działaniach,
podstawowych tendencjach, pojawiających 
się oddziaływaniach i czynnikach zmian 
zachodzących w środowisku są niezbędne 
dla opracowywania i realizacji skutecznej 
polityki oraz dla ogólnego wzmocnienia 
roli obywateli. Należy opracować 
narzędzia pozwalające na 
rozpowszechnienie wśród ogółu 
społeczeństwa wiedzy na temat wpływu 
działalności gospodarczej na środowisko.

__________________ __________________
1 Dz.U. L xxx. 1 Dz.U. L xxx.

Or. en

Poprawka 12
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Decyzja nr xxx Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia xxx 2013 r. 
ustanawiająca siódmy wspólnotowy 
program działań w zakresie środowiska 
naturalnego1 przewiduje, że rzetelne 
informacje o podstawowych tendencjach, 
oddziaływaniach, i czynnikach zmian 

(1) Decyzja nr xxx Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia xxx 2013 r. 
ustanawiająca siódmy wspólnotowy 
program działań w zakresie środowiska 
naturalnego1przewiduje, że rzetelne 
informacje o podstawowych tendencjach, 
oddziaływaniach, i czynnikach zmian 
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zachodzących w środowisku są niezbędne 
dla opracowywania i realizacji skutecznej 
polityki oraz dla ogólnego wzmocnienia 
roli obywateli. Należy opracować 
narzędzia pozwalające na 
rozpowszechnienie wśród ogółu 
społeczeństwa wiedzy na temat wpływu 
działalności gospodarczej na środowisko.

zachodzących w środowisku są niezbędne 
dla opracowywania i realizacji skutecznej 
polityki oraz dla ogólnego wzmocnienia 
roli obywateli. Należy opracować 
narzędzia pozwalające na 
rozpowszechnienie wśród ogółu 
społeczeństwa wiedzy na temat wpływu 
działalności gospodarczej na środowisko. 
Dane te należy podawać w formie 
zrozumiałej i łatwo dostępnej oraz 
publikować wraz ze standardowymi 
danymi gospodarczymi, takimi jak PKB.

__________________ __________________
1 Dz.U. L xxx. 1 Dz.U. L xxx.

Or. pl

Poprawka 13
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zgodnie z art. 10 rozporządzenia (UE) 
nr 691/2011 Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie z wykonania tego 
rozporządzenia oraz, w stosownych 
przypadkach, wnioski dotyczące
wprowadzenia nowych modułów 
rachunków ekonomicznych środowiska, 
takich jak wydatki i przychody związane z 
ochroną środowiska (EPER)/rachunki 
wydatków na ochronę środowiska (EPEA), 
sektor towarów i usług związanych z 
ochroną środowiska (EGSS) oraz rachunki
energetyczne.

(2) Zgodnie z art. 10 rozporządzenia (UE) 
nr 691/2011 Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
pierwsze sprawozdanie z wykonania tego 
rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2013 
r., a następnie, w stosownych 
przypadkach, wnioski dotyczące 
wprowadzenia nowych modułów 
rachunków ekonomicznych środowiska, 
takich jak wydatki i przychody związane z 
ochroną środowiska (EPER)/rachunki 
wydatków na ochronę środowiska (EPEA), 
sektor towarów i usług związanych z 
ochroną środowiska (EGSS) oraz rachunki 
energetyczne.

Or. en
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Poprawka 14
Marusya Lyubcheva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Te trzy nowe moduły przyczyniają się 
bezpośrednio do realizacji priorytetów 
politycznych Unii dotyczących zielonego 
wzrostu oraz efektywnego gospodarowania 
zasobami poprzez dostarczanie ważnych 
informacji na temat wskaźników takich jak 
produkcja globalna rynkowa i zatrudnienie 
w EGSS, krajowe wydatki na ochronę 
środowiska oraz zużycie energii według 
szczegółowej klasyfikacji NACE.

(3) Wdrażanie tych trzech nowych 
modułów przyczynia się bezpośrednio do
stosowania  priorytetów politycznych Unii 
dotyczących zielonego wzrostu oraz 
efektywnego gospodarowania zasobami i 
skutecznego ich wykorzystania poprzez 
dostarczanie ważnych informacji na temat 
wskaźników takich jak produkcja globalna 
rynkowa i zatrudnienie w EGSS, krajowe 
wydatki na ochronę środowiska oraz 
zużycie energii w rzetelnym, zrozumiałym 
i szczegółowym przedstawieniu 
odpowiadającemu obecnej  klasyfikacji 
NACE.

Or. en

Poprawka 15
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Te trzy nowe moduły przyczyniają się 
bezpośrednio do realizacji priorytetów 
politycznych Unii dotyczących zielonego 
wzrostu oraz efektywnego gospodarowania 
zasobami poprzez dostarczanie ważnych 
informacji na temat wskaźników takich jak 
produkcja globalna rynkowa i zatrudnienie 
w EGSS, krajowe wydatki na ochronę 
środowiska oraz zużycie energii według 
szczegółowej klasyfikacji NACE.

(3) Te trzy nowe moduły przyczyniają się 
bezpośrednio do realizacji priorytetów 
politycznych Unii dotyczących zielonego 
wzrostu oraz efektywnego gospodarowania 
zasobami poprzez dostarczanie ważnych 
informacji na temat wskaźników takich jak 
produkcja globalna rynkowa i zatrudnienie 
w EGSS, krajowe wydatki na ochronę 
środowiska oraz zużycie energii według 
klasyfikacji NACE.

Or. pl
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Poprawka 16
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonywania Aneksów V i VI, 
należy przyznać Komisji uprawnienia 
wykonawcze. Uprawnienia te powinny być 
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 
Parlementu Europejskiegi i Rady (UE) nr 
182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. 
ustanawiającym przepisy i zasady ogólne 
dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję. Te akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie z 
procedurą sprawdzającą.

Or. pl

Poprawka 17
Marusya Lyubcheva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1
 Rozporządzenie (UE) nr 691/2011 
Artykuł 2 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „wydatki na ochronę środowiska” 
oznaczają zasoby gospodarcze 
przeznaczane na ochronę środowiska przez 
jednostki będące rezydentami. Ochrona
środowiska obejmuje wszystkie rodzaje 
działalności i działań, których głównym 
celem jest ograniczanie i eliminacja 
zanieczyszczeń i wszelkich innych form 
degradacji środowiska, jak również 
zapobieganie tym zjawiskom. Obejmuje

4)„wydatki na ochronę środowiska” 
oznaczają zasoby gospodarcze 
przeznaczane na działania związane z 
ochroną środowiska przez jednostki 
będące rezydentami. Działania związane z 
ochroną środowiska obejmują wszystkie 
rodzaje działalności i działań, których 
głównym celem jest upowszechnianie 
dobrego stanu środowiska, ograniczanie
lub eliminacja zanieczyszczeń i wszelkich 
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ona również środki podejmowane w celu 
odnowy zdegradowanego środowiska.
Działania, które są korzystne dla 
środowiska, ale przede wszystkim mają na 
celu spełnienie wymagań technicznych lub 
wymogów wewnętrznych w zakresie 
higieny i bezpieczeństwa w 
przedsiębiorstwie lub innej instytucji, są 
wyłączone z tej kategorii;

innych form degradacji środowiska, jak 
również zapobieganie tym zjawiskom.
Obejmuje to również wszystkie środki 
podejmowane w celu odnowy 
zdegradowanego środowiska. Działania, 
które są korzystne dla środowiska, ale 
przede wszystkim mają na celu spełnienie 
wymagań technicznych lub wymogów 
wewnętrznych w zakresie higieny oraz 
bezpieczeństwa i ochrony w 
przedsiębiorstwie lub innej instytucji, są 
wyłączone z tej kategorii;

Or. en

Poprawka 18
Marusya Lyubcheva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 691/2011
Artykuł 2 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „sektor towarów i usług związanych z 
ochroną środowiska” oznacza działalność 
produkcyjną w gospodarce narodowej, 
której rezultatem są produkty związane z 
ochroną środowiska. Produkty związane z 
ochroną środowiska to produkty
wytworzone w celu ochrony środowiska i
gospodarowania zasobami. Gospodarka 
zasobami obejmuje ochronę, utrzymanie i 
poprawę stanu zasobów naturalnych, a tym 
samym zapobieganie ich wyczerpaniu;

5) „sektor towarów i usług związanych z 
ochroną środowiska” obejmuje działalność 
produkcyjną w gospodarce narodowej, 
której rezultatem są produkty związane z 
ochroną środowiska lub świadczenie usług 
związanych z tymi produktami, a także 
innych usług związanych z ochroną 
środowiska, które nie dostarczają 
konkretnych produktów użytkownikom 
końcowym. Produkty związane z ochroną 
środowiska to produkty, których koszty 
wytworzenia obejmują elementy związane 
z ochroną środowiska i gospodarowaniem
zasobami.  Gospodarka zasobami obejmuje 
ochronę, utrzymanie i poprawę stanu 
zasobów naturalnych, a tym samym 
zapobieganie ich wyczerpaniu, a także ich 
odnowienie, jeśli jest to technologicznie 
możliwe.

Or. en
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Poprawka 19
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) 691/2011
Artykuł 2 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 5) »sektor towarów i usług związanych z 
ochroną środowiska« oznacza działalność 
produkcyjną w gospodarce narodowej, 
której rezultatem są produkty związane z 
ochroną środowiska. Produkty związane z 
ochroną środowiska to produkty 
wytworzone w celu ochrony środowiska i 
gospodarowania zasobami. Gospodarka 
zasobami obejmuje ochronę, utrzymanie i 
poprawę stanu zasobów naturalnych, a tym 
samym zapobieganie ich wyczerpaniu;

5) „sektor towarów i usług związanych z 
ochroną środowiska" oznacza działalność 
produkcyjną w gospodarce narodowej, 
której rezultatem są produkty związane z 
ochroną środowiska (towary i usługi 
środowiskowe). Produkty związane z 
ochroną środowiska to produkty 
wytworzone w celu ochrony środowiska
(jak zdefiniowano powyżej) i 
gospodarowania zasobami. Gospodarka 
zasobami obejmuje ochronę, utrzymanie i 
poprawę stanu zasobów naturalnych, a tym 
samym zapobieganie ich wyczerpaniu;

Or. pl

Poprawka 20
Marusya Lyubcheva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 691/2011
Artykuł 2 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) „rachunki fizycznych przepływów 
energii” oznaczają spójne zestawienia 
fizycznych przepływów energii do 
gospodarki narodowej, przepływów w 
ramach tej gospodarki i wypływów do 
innych gospodarek lub do środowiska.”;

6) „rachunki fizycznych przepływów 
energii” oznaczają spójne zestawienia 
fizycznych przepływów energii do 
gospodarki narodowej, przepływów 
krążących w gospodarce i wypływów do 
innych gospodarek lub do środowiska.”;

Or. en
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Poprawka 21
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – punkt 2 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 691/2011
Artykuł 3 – ustęp 4 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a). 4. w celu zapewnienia jednolitego 
wykonywania Aneksów V i VI do 31 
grudnia 2014 r. Komisja ustanowi w 
drodze aktów wykonawczych indykatywną 
listę towarów i usług środowiskowych oraz 
listę produktów energetycznych, w oparciu 
o listy określone w Rozporządzeniu (KE) 
nr 1099/2008 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 22 października 2008 r. w 
sprawie statystyki energii. Komisja w 
stosownych przypadkach regularnie 
aktualizuje te listy.
Te akty wykonawcze przyjmowane są 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 11.
Nie powinny one nakładać znacznych 
dodatkowych obciążeń na państwa 
członkowskie oraz respondentów.
W przypadku utworzenia i regularnego 
uaktualniania ww. list Komisja należycie 
uzasadni działania, wykorzystując w razie 
potrzeby pomoc ze strony odpowiednich 
ekspertów w zakresie analiz efektywności 
kosztowej, włączając ocenę obciążenia 
respondentów oraz koszty produkcji.

Or. pl

Poprawka 22
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I
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Rozporządzenie (UE) 691/2011
Załącznik IV – sekcja 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Na rachunkach wydatków na ochronę 
środowiska przedstawiane są dane, w 
sposób w pełni zgodny z danymi 
zgłaszanymi w ramach ESA, dotyczące 
wydatków na ochronę środowiska, tj. 
zasobów gospodarczych przeznaczanych 
na ochronę środowiska przez jednostki 
będące rezydentami. Rachunki te 
umożliwiają zestawienie krajowych 
wydatków na ochronę środowiska, które 
definiuje się jako sumę wykorzystania 
usług związanych z ochroną środowiska 
przez jednostki będące rezydentami, 
nakładów brutto na środki trwałe 
przeznaczonych na działalność związaną z 
ochroną środowiska oraz transferów 
związanych z ochroną środowiska, które 
nie stanowią odpowiedników powyższych 
pozycji, pomniejszoną o finansowanie 
przez zagranicę.

Na rachunkach wydatków na ochronę 
środowiska przedstawiane są dane, w 
sposób zgodny z danymi zgłaszanymi w 
ramach ESA, dotyczące wydatków na 
ochronę środowiska, tj. zasobów 
gospodarczych przeznaczanych na ochronę 
środowiska przez jednostki będące 
rezydentami. Rachunki te umożliwiają 
zestawienie krajowych wydatków na 
ochronę środowiska, które definiuje się 
jako sumę wykorzystania usług 
związanych z ochroną środowiska przez 
jednostki będące rezydentami, nakładów 
brutto na środki trwałe przeznaczonych na 
działalność związaną z ochroną środowiska 
oraz transferów związanych z ochroną 
środowiska, które nie stanowią 
odpowiedników powyższych pozycji, 
pomniejszoną o finansowanie przez 
zagranicę.

Or. pl

Poprawka 23
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (UE) 691/2011
Załącznik IV – sekcja 3 – tiret czwarte 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– VAT i inne podatki pomniejszone o 
dotacje do produktów związanych z 
ochroną środowiska,

– Podatek od towarów i usług (VAT) i 
inne podatki pomniejszone o dotacje do 
produktów związanych z ochroną 
środowiska,

Or. pl
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Poprawka 24
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (UE) 691/2011
Załącznik IV – sekcja 4 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Aby zaspokoić zapotrzebowanie 
użytkowników na kompletne i terminowe 
dane, Komisja (Eurostat) opracowuje 
szacunki wielkości sumarycznych dla UE-
27 w zakresie głównych danych 
zagregowanych tego modułu, niezwłocznie 
po tym, jak otrzyma wystarczające dane 
krajowe. W miarę możliwości Komisja 
(Eurostat) opracowuje i publikuje szacunki 
w odniesieniu do danych, które nie zostały 
przekazane przez państwa członkowskie w 
terminie przewidzianym w pkt 2.

Aby zaspokoić zapotrzebowanie 
użytkowników na kompletne i terminowe 
dane, Komisja (Eurostat) opracowuje 
szacunki wielkości sumarycznych dla UE-
28 w zakresie głównych danych 
zagregowanych tego modułu, niezwłocznie 
po tym, jak otrzyma wystarczające dane 
krajowe. W miarę możliwości Komisja 
(Eurostat) opracowuje i publikuje szacunki 
w odniesieniu do danych, które nie zostały 
przekazane przez państwa członkowskie w 
terminie przewidzianym w pkt 2.

Or. pl

Poprawka 25
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (UE) 691/2011
Załącznik IV – sekcja 4 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Pierwszym rokiem referencyjnym jest rok 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Pierwszym rokiem referencyjnym jest rok 
następujący po roku wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. pl

Poprawka 26
Jolanta Emilia Hibner
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Regulation 691/2011 (WE)
Annex IV – section 4 – point 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 W ramach pierwszego przekazania danych 
państwa członkowskie uwzględniają dane 
roczne z okresu od 2013 r. do pierwszego 
roku referencyjnego.

W ramach pierwszego przekazania danych 
państwa członkowskie uwzględniają dane 
roczne z okresu od 2014 r. do pierwszego 
roku referencyjnego.

Or. pl

Poprawka 27
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (UE) 691/2011
Załącznik – sekcja 4 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 W ramach każdego kolejnego 
przekazywania danych do Komisji państwa 
członkowskie dostarczają dane roczne za 
lata n-3, n-2, n-1 oraz n, gdzie n jest 
rokiem referencyjnym.

W ramach każdego kolejnego 
przekazywania danych do Komisji państwa 
członkowskie dostarczają dane roczne za 
lata n-2, n-1 oraz n, gdzie n jest rokiem 
referencyjnym. Państwa członkowskie 
mogą dostarczyć dostępne dane dla lat 
wcześniejszych niż rok wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. pl

Poprawka 28
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (UE) 691/2011
Załącznik IV – sekcja 5 – punkt 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 W przypadku działalności nierynkowych
sektora instytucji rządowych i 
samorządowych oraz transferów 
związanych z ochroną środowiska:

W przypadku działalności sektora 
instytucji rządowych i samorządowych 
oraz transferów związanych z ochroną 
środowiska:

Or. pl

Poprawka 29
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (UE) nr 691/2011
załącznik IV – sekcja 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów wykonania przepisów zawartych 
w niniejszym załączniku okres przejściowy 
wynosi maksymalnie dwa lata od 
pierwszego terminu przekazania danych.

Do celów wykonania przepisów zawartych 
w niniejszym załączniku okres przejściowy 
wynosi maksymalnie trzy lata od 
pierwszego terminu przekazania danych.

Or. en

Poprawka 30
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (UE) 691/2011
Załącznik V – sekcja 1 – ustep 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rachunki towarów i usług 
środowiskowych powinny być sporządzane 
z wykorzystaniem istniejących informacji 
pochodzących z rachunków narodowych, 
statystyki strukturalnej przedsiębiorstw, 
rejestrów przedsiębiorstw i innych źródeł.
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Or. pl

Poprawka 31
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (UE) 691/2011
Załącznik V – sekcja 4 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) Aby zaspokoić zapotrzebowanie 
użytkowników na kompletne i terminowe 
dane, Komisja (Eurostat) opracowuje 
szacunki wielkości sumarycznych dla UE-
27 w zakresie głównych danych 
zagregowanych tego modułu, niezwłocznie 
po tym, jak otrzyma wystarczające dane 
krajowe. W miarę możliwości Komisja 
(Eurostat) opracowuje i publikuje szacunki 
w odniesieniu do danych, które nie zostały 
przekazane przez państwa członkowskie w 
terminie przewidzianym w pkt 2.

3) Aby zaspokoić zapotrzebowanie 
użytkowników na kompletne i terminowe 
dane, Komisja (Eurostat) opracowuje 
szacunki wielkości sumarycznych dla UE-
28 w zakresie głównych danych 
zagregowanych tego modułu, niezwłocznie 
po tym, jak otrzyma wystarczające dane 
krajowe. W miarę możliwości Komisja 
(Eurostat) opracowuje i publikuje szacunki 
w odniesieniu do danych, które nie zostały 
przekazane przez państwa członkowskie w 
terminie przewidzianym w pkt 2.

Or. pl

Poprawka 32
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (UE) 691/2011
Załącznik V – sekcja 4 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) Pierwszym rokiem referencyjnym jest 
rok wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

5) Pierwszym rokiem referencyjnym jest 
rok następujący po roku wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. pl
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Poprawka 33
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (UE) 691/2011691/2011
Załącznik V – sekcja 4 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) W ramach pierwszego przekazania 
danych państwa członkowskie 
uwzględniają dane roczne z okresu od 
2013 r. do pierwszego roku referencyjnego.

5) W ramach pierwszego przekazania 
danych państwa członkowskie 
uwzględniają dane roczne z okresu od 
2014 r. do pierwszego roku referencyjnego.

Or. pl

Poprawka 34
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (UE) 691/2011
Załącznik V – sekcja 4 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) W ramach każdego kolejnego
przekazywania danych do Komisji państwa 
członkowskie dostarczają roczne dane za 
lata n-3, n-2, n-1 oraz n, gdzie n jest 
rokiem referencyjnym.

6) W ramach każdego kolejnego 
przekazywania danych do Komisji państwa 
członkowskie dostarczają roczne dane za 
lata n-2, n-1 oraz n, gdzie n jest rokiem 
referencyjnym.

Państwa członkowskie mogą dostarczyć 
dostępne dane dla lat wcześniejszych niż 
rok wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. pl

Poprawka 35
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
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Rozporządzenie (UE) nr 691/2011
Załącznik V – sekcja 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów wykonania przepisów zawartych 
w niniejszym załączniku okres przejściowy 
wynosi maksymalnie dwa lata od 
pierwszego terminu przekazania danych.

Do celów wykonania przepisów zawartych 
w niniejszym załączniku okres przejściowy 
wynosi maksymalnie trzy lata od 
pierwszego terminu przekazania danych.

Or. en

Poprawka 36
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (UE) 691/2011
Załącznik V – sekcja 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Rachunki fizycznych przepływów energii 
przedstawiają dane dotyczące fizycznych 
przepływów energii, wyrażone w 
teradżulach, w sposób w pełni zgodny z 
pojęciami, zasadami i danymi 
przekazywanymi w ramach europejskiego 
systemu rachunków (ESA). Rejestrują one 
dane dotyczące energii w odniesieniu do 
działalności gospodarczej jednostek 
będących rezydentami gospodarek 
narodowych w podziale na rodzaje 
działalności gospodarczej. Przedstawiają 
one podaż i wykorzystanie naturalnych 
nakładów energii, produktów 
energetycznych oraz odpadów i strat 
energetycznych. Działalność gospodarcza 
obejmuje produkcję, konsumpcję i 
akumulację.

Rachunki fizycznych przepływów energii 
przedstawiają dane dotyczące fizycznych 
przepływów energii, wyrażone w 
teradżulach, w sposób w pełni zgodny z 
europejskim systemem rachunków (ESA). 
Rejestrują one dane dotyczące energii w 
odniesieniu do działalności gospodarczej 
jednostek będących rezydentami 
gospodarek narodowych w podziale na 
rodzaje działalności gospodarczej. 
Przedstawiają one podaż i wykorzystanie 
naturalnych nakładów energii, produktów 
energetycznych oraz odpadów i strat 
energetycznych. Działalność gospodarcza 
obejmuje produkcję, konsumpcję i 
akumulację.

W niniejszym załączniku określone są 
dane dotyczące rachunków fizycznych 
przepływów energii, jakie państwa 
członkowskie mają gromadzić, zestawiać, 
przekazywać i poddawać ocenie.
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Or. pl

Poprawka 37
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (UE) 691/2011
Załącznik VI – sekcja 4 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) Statystyki przekazuje się w ciągu 18
miesięcy od końca roku referencyjnego.

2) Statystyki przekazuje się w ciągu 21
miesięcy od końca roku referencyjnego.

Or. pl

Poprawka 38
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (UE) 691/2011
Załącznik VI – sekcja 4 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) Aby zaspokoić zapotrzebowanie 
użytkowników na kompletne i terminowe 
dane, Komisja (Eurostat) opracowuje 
szacunki wielkości sumarycznych dla UE-
27 w zakresie głównych danych 
zagregowanych tego modułu, niezwłocznie 
po tym, jak otrzyma wystarczające dane 
krajowe. W miarę możliwości Komisja 
(Eurostat) opracowuje i publikuje szacunki 
w odniesieniu do danych, które nie zostały 
przekazane przez państwa członkowskie w 
terminie przewidzianym w pkt 2.

3) Aby zaspokoić zapotrzebowanie 
użytkowników na kompletne i terminowe 
dane, Komisja (Eurostat) opracowuje 
szacunki wielkości sumarycznych dla UE-
28 w zakresie głównych danych 
zagregowanych tego modułu, niezwłocznie 
po tym, jak otrzyma wystarczające dane 
krajowe. W miarę możliwości Komisja 
(Eurostat) opracowuje i publikuje szacunki 
w odniesieniu do danych, które nie zostały 
przekazane przez państwa członkowskie w 
terminie przewidzianym w pkt 2.

Or. pl
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Poprawka 39
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (UE) 691/2011
Załącznik VI – sekcja 4 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) Pierwszym rokiem referencyjnym jest 
rok wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

4) Pierwszym rokiem referencyjnym jest 
rok następujący po roku wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. pl

Poprawka 40
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (UE) 691/2011
Załącznik VI – sekcja 4 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) W ramach pierwszego przekazania 
danych państwa członkowskie 
uwzględniają dane roczne z okresu od 
2013 r. do pierwszego roku referencyjnego.

5) W ramach pierwszego przekazania 
danych państwa członkowskie 
uwzględniają dane roczne z okresu od 
2014 r. do pierwszego roku referencyjnego.

Or. pl

Poprawka 41
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (UE) 691/2011
Załącznik VI – sekcja 4 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) W ramach każdego kolejnego 6) W ramach każdego kolejnego 
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przekazywania danych do Komisji państwa 
członkowskie dostarczają roczne dane za 
lata n-3, n-2, n-1 oraz n, gdzie n jest 
rokiem referencyjnym.

przekazywania danych do Komisji państwa 
członkowskie dostarczają roczne dane za 
lata n-2, n-1 oraz n, gdzie n jest rokiem 
referencyjnym.

Państwa członkowskie mogą dostarczyć 
dostępne dane dla lat wcześniejszych niż 
rok wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. pl

Poprawka 42
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (UE) 691/2011
Załącznik VI – sekcja 5 – punkt 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) W odniesieniu do elementów 
wymienionych w sekcji 3 zgłasza się 
następujące dane:

1) W odniesieniu do elementów 
wymienionych w sekcji 3 zgłasza się 
następujące dane w jednostkach 
fizycznych:

Or. pl

Poprawka 43
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (UE) 691/2011
Załącznik VI – sekcja 5 – punkt 1 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– tablicę podaży przepływów energii w 
jednostkach fizycznych. W tablicy tej 
rejestruje się naturalne nakłady energii, 
produkty energetyczne oraz odpady i straty 
energetyczne (w wierszach) według 
pochodzenia, tj. »dostawcy« (w 

– tablicę podaży przepływów energii. W 
tablicy tej rejestruje się naturalne nakłady 
energii, produkty energetyczne oraz 
odpady i straty energetyczne (w wierszach) 
według pochodzenia, tj. »dostawcy« (w 
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kolumnach); kolumnach);

Or. pl

Poprawka 44
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (UE) 691/2011
Załącznik VI – sekcja 5 – punkt 1 – tiret czwarte 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– główny wskaźnik energetyczny 
»całkowite zużycie energii przez 
rezydentów« w podziale według gałęzi i 
gospodarstw domowych;

skreślone

Or. pl

Poprawka 45
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (UE) 691/2011
Załącznik VI – sekcja 5 – punkt 1 – tiret piąte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– tablicę pomostową przedstawiającą różne 
elementy składające się na różnicę między 
głównym wskaźnikiem energetycznym 
»całkowite zużycie energii przez 
rezydentów« a wspólnym głównym 
wskaźnikiem energetycznym 
przedstawianym w europejskich 
statystykach energii »krajowe zużycie 
energii brutto«.

– tablicę pomostową przedstawiającą różne 
elementy składające się na różnicę między
rachunkami energii a bilansami energii.

Or. pl
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Poprawka 46
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (UE) 691/2011
Załącznik VI – sekcja 5 – punkt 3 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– »produkcja« dotyczy produkcji wyrobów 
i usług. Działalność produkcyjna jest 
klasyfikowana według NACE Rev. 2, a 
dane są zgłaszane na poziomie agregacji 
A*64;

– »produkcja« dotyczy produkcji wyrobów 
i usług. Działalność produkcyjna jest 
klasyfikowana według NACE Rev. 2, a 
dane są zgłaszane na poziomie agregacji 
A*40;

Or. pl

Poprawka 47
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (UE) 691/2011
Załącznik VI – sekcja 5 – punkt 5 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Produkty energetyczne pogrupowane są 
zgodnie z klasyfikacją produktów według 
działalności (CPA) oraz klasyfikacją 
stosowaną w europejskich statystykach 
energii.

– Produkty energetyczne pogrupowane są 
zgodnie z klasyfikacją produktów według 
działalności oraz klasyfikacją stosowaną w 
europejskich statystykach energii.

Or. pl

Poprawka 48
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (UE) 691/2011
Załącznik VI – sekcja 5 – punkt 6 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) „Pomost” między wskaźnikiem opartym 
na zasadzie siedziby a wskaźnikiem 
opartym na zasadzie terytorium jest 
przedstawiony dla całej gospodarki 
narodowej (bez podziału według gałęzi) i 
oblicza się go następująco: 

6) „Pomost” między wskaźnikiem opartym 
na zasadzie siedziby a wskaźnikiem 
opartym na zasadzie terytorium jest 
przedstawiony dla całej gospodarki 
narodowej (bez podziału według gałęzi) i 
oblicza się go następująco: 

całkowite zużycie energii przez jednostki 
będące rezydentami

całkowite zużycie energii przez jednostki 
będące rezydentami

– zużycie energii za granicą przez 
jednostki będące rezydentami

– zużycie energii za granicą przez 
jednostki będące rezydentami

+ zużycie energii przez nierezydentów na 
terytorium kraju

+ zużycie energii przez nierezydentów na 
terytorium kraju

+ różnice statystyczne
= krajowe zużycie energii brutto (w 
oparciu o terytorium)

= krajowe zużycie energii brutto (w 
oparciu o terytorium)

Or. pl

Poprawka 49
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (UE) nr 691/2011
Załącznik VI – sekcja 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów wykonania przepisów zawartych 
w niniejszym załączniku okres przejściowy 
wynosi maksymalnie dwa lata od 
pierwszego terminu przekazania danych.

Do celów wykonania przepisów zawartych 
w niniejszym załączniku okres przejściowy 
wynosi maksymalnie trzy lata od 
pierwszego terminu przekazania danych.

Or. en
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