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Alteração 11
Marusya Lyubcheva

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A Decisão n.º xxx do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de xxx de 2013, 
que estabelece o Sétimo Programa de Ação 
da UE em matéria de ambiente1, dispõe 
que são essenciais informações rigorosas 
sobre as principais tendências, pressões e 
determinantes da mudança ambiental com 
vista ao desenvolvimento de uma política 
eficaz e sua implementação, bem como à 
capacitação dos cidadãos em termos mais 
gerais. Deverão ser desenvolvidos 
instrumentos que permitam uma melhor 
sensibilização do grande público para o 
impacto da atividade económica no 
ambiente.

(1) A Decisão n.º xxx do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de xxx de 2013, 
que estabelece o Sétimo Programa de Ação 
da UE em matéria de ambiente1, dispõe 
que são essenciais informações rigorosas 
sobre as atividades regulares, principais 
tendências, pressões emergentes e 
determinantes da mudança ambiental com 
vista ao desenvolvimento de uma política 
eficaz e sua implementação, bem como à 
capacitação dos cidadãos em termos mais 
gerais. Deverão ser desenvolvidos 
instrumentos que permitam uma melhor 
sensibilização do grande público para o 
impacto da atividade económica no 
ambiente.

__________________ __________________
1 JO L xxx. 1 JO L xxx.

Or. en

Alteração 12
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A Decisão n.º xxx do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de xxx de 2013, 
que estabelece o Sétimo Programa de Ação 
da UE em matéria de ambiente1, dispõe 
que são essenciais informações rigorosas 
sobre as principais tendências, pressões e 
determinantes da mudança ambiental com 
vista ao desenvolvimento de uma política 

(1) A Decisão n.º xxx do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de xxx de 2013, 
que estabelece o Sétimo Programa de Ação 
da UE em matéria de ambiente1, dispõe 
que são essenciais informações rigorosas 
sobre as principais tendências, pressões e 
determinantes da mudança ambiental com 
vista ao desenvolvimento de uma política 
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eficaz e sua implementação, bem como à 
capacitação dos cidadãos em termos mais 
gerais. Deverão ser desenvolvidos 
instrumentos que permitam uma melhor 
sensibilização do grande público para o 
impacto da atividade económica no 
ambiente.

eficaz e sua implementação, bem como à 
capacitação dos cidadãos em termos mais 
gerais. Deverão ser desenvolvidos 
instrumentos que permitam uma melhor 
sensibilização do grande público para o 
impacto da atividade económica no 
ambiente. É importante que os dados 
sejam disponibilizados numa forma 
compreensível e acessível e sejam 
publicados juntamente com os dados 
económicos convencionais, tais como o 
PIB.

__________________ __________________
1 JO L xxx. 1 JO L xxx.

Or. pl

Alteração 13
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) No artigo 10.º do Regulamento (UE) 
n.º 691/2011, impõe à Comissão a 
obrigação de apresentar um relatório sobre 
a execução desse regulamento ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho e, se 
for caso disso, propor a introdução de 
novos módulos de contas económicas do 
ambiente, tais como as Despesas em 
Proteção do Ambiente (EPEA), Setor dos 
Bens e Serviços Ambientais (EGSS) e 
Contas da Energia.

(2) No artigo 10.º do Regulamento (UE) 
n.º 691/2011, impõe à Comissão a 
obrigação de apresentar um primeiro
relatório sobre a execução desse 
regulamento ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho até 31 de dezembro de 2013 e
posteriormente, se for caso disso, propor a 
introdução de novos módulos de contas 
económicas do ambiente, tais como as 
Despesas em Proteção do Ambiente 
(EPEA), Setor dos Bens e Serviços 
Ambientais (EGSS) e Contas da Energia.

Or. en

Alteração 14
Marusya Lyubcheva
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Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Estes três novos módulos contribuem
diretamente para as prioridades políticas da 
União de crescimento verde e eficiência 
dos recursos, fornecendo informações 
importantes sobre os indicadores, como 
produção mercantil e emprego no EGSS, 
despesas nacionais em proteção do 
ambiente e utilização de energia através de 
uma repartição detalhada da NACE.

(3) A implementação destes três novos
módulos contribui diretamente para a 
aplicação das prioridades políticas da 
União de crescimento verde e a eficácia e
eficiência dos recursos, fornecendo 
informações importantes sobre os 
indicadores, como produção mercantil e 
emprego no EGSS, despesas nacionais em 
proteção do ambiente e utilização de 
energia através de uma repartição rigorosa, 
inteligível e detalhada, que corresponda à 
NACE existente.

Or. en

Alteração 15
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Estes três novos módulos contribuem 
diretamente para as prioridades políticas da 
União de crescimento verde e eficiência 
dos recursos, fornecendo informações 
importantes sobre os indicadores, como 
produção mercantil e emprego no EGSS, 
despesas nacionais em proteção do 
ambiente e utilização de energia através de 
uma repartição detalhada da NACE.

(3) Estes três novos módulos contribuem 
diretamente para as prioridades políticas da 
União de crescimento verde e eficiência 
dos recursos, fornecendo informações 
importantes sobre os indicadores, como 
produção mercantil e emprego no EGSS, 
despesas nacionais em proteção do 
ambiente e utilização de energia através de 
uma repartição da NACE.

Or. pl

Alteração 16
Jolanta Emilia Hibner
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Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A fim de assegurar condições 
uniformes de execução dos anexos V e VI, 
devem ser conferidas competências de 
execução à Comissão. Essas competências 
devem ser exercidas em conformidade 
com o Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão. 
Esses atos de execução devem ser 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame.

Or. pl

Alteração 17
Marusya Lyubcheva

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
 Regulamento (UE) n.º 691/2011 
Artigo 2 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4)  «despesa em proteção do ambiente», os 
recursos económicos afetados por unidades 
residentes à proteção do ambiente. A
proteção do ambiente inclui todas as 
atividades e ações que tenham por objetivo 
principal a prevenção, a redução e a 
eliminação da poluição, bem como 
qualquer outra degradação do ambiente. 
Tal inclui as medidas adotadas para 
restabelecer o ambiente após a sua 
degradação. São excluídas as atividades 
que, apesar de benéficas para o ambiente, 
visam, antes de mais satisfazer 

4) «despesa em proteção do ambiente», os 
recursos económicos afetados por unidades 
residentes às atividades de proteção do 
ambiente. As atividades de proteção do 
ambiente incluem todas as atividades e 
ações que tenham por objetivo principal a 
promoção do Bom Estado Ecológico 
(BEE), a prevenção, a redução e a 
eliminação da poluição, bem como 
qualquer outra degradação do ambiente. 
Tal inclui igualmente todas as medidas 
adotadas para restabelecer o ambiente após 
a sua degradação. São excluídas as 
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necessidades técnicas ou exigências 
internas em matéria de higiene ou de 
segurança de uma empresa ou de outra 
instituição;

atividades que, apesar de benéficas para o 
ambiente, visam, antes de mais satisfazer 
necessidades técnicas ou exigências 
internas em matéria de higiene ou de 
proteção e segurança de uma empresa ou 
de outra instituição;

Or. en

Alteração 18
Marusya Lyubcheva

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (UE) n.º 691/2011
Artigo 2 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5) «setor dos bens e serviços ambientais», 
as atividades de produção de uma 
economia nacional, que geram produtos 
ambientais. Produtos ambientais são 
produtos que tenham sido produzidos com 
a finalidade de proteção do ambiente e de
gestão dos recursos. A gestão dos recursos 
inclui a preservação, a manutenção e o 
reforço das existências de recursos naturais 
e, por conseguinte, pretende evitar o 
esgotamento dos recursos naturais;

5) «setor dos bens e serviços ambientais», 
as atividades de produção de uma 
economia nacional, que geram produtos 
ambientais e/ou prestam serviços 
relacionados com esses produtos, bem 
como outros serviços relacionados com a 
proteção do ambiente, que não produzam 
produtos específicos para os utilizadores 
finais. Os produtos ambientais são 
produtos cujos custos de produção 
incluem a proteção do ambiente e as 
componentes de gestão dos recursos. A 
gestão dos recursos inclui a preservação, a 
manutenção e o reforço das existências de 
recursos naturais e, por conseguinte, 
pretende evitar o esgotamento dos recursos 
naturais, bem como a sua renovação nos 
casos em que seja tecnicamente viável;

Or. en

Alteração 19
Jolanta Emilia Hibner
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (UE) n.º 691/2011
Artigo 2 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5) «setor dos bens e serviços ambientais», 
as atividades de produção de uma 
economia nacional, que geram produtos 
ambientais. Produtos ambientais são 
produtos que tenham sido produzidos com 
a finalidade de proteção do ambiente e de 
gestão dos recursos. A gestão dos recursos 
inclui a preservação, a manutenção e o 
reforço das existências de recursos naturais 
e, por conseguinte, pretende evitar o 
esgotamento dos recursos naturais;

5) «setor dos bens e serviços ambientais», 
as atividades de produção de uma 
economia nacional, que geram produtos 
ambientais (bens e serviços ambientais). 
Produtos ambientais são produtos que 
tenham sido produzidos com a finalidade 
de proteção do ambiente (como acima 
definido) e de gestão dos recursos. A 
gestão dos recursos inclui a preservação, a 
manutenção e o reforço das existências de 
recursos naturais e, por conseguinte, 
pretende evitar o esgotamento dos recursos
naturais;

Or. pl

Alteração 20
Marusya Lyubcheva

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (UE) n.º 691/2011
Artigo 2 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6) «Contas de fluxos físicos da energia», as 
compilações coerentes dos fluxos físicos da 
energia nas economias nacionais, os fluxos
na economia e os resultados para outras 
economias ou para o ambiente.»

6) «Contas de fluxos físicos da energia», as 
compilações coerentes dos fluxos físicos da 
energia nas economias nacionais, os fluxos 
que circulam na economia e os resultados 
para outras economias ou para o 
ambiente.»

Or. en

Alteração 21
Jolanta Emilia Hibner
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 2 – ponto 2-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 691/2011
Artigo 3 – n.º 4 (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. «4. A fim de assegurar a execução 
uniforme dos anexos V e VI até 31 de 
dezembro de 2014, a Comissão estabelece, 
por meio de atos de execução, uma lista 
indicativa de bens e serviços ambientais, 
assim como uma lista de produtos 
energéticos, com base nas listas definidas 
no Regulamento (CE) n.º 1099/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de outubro de 2008, relativo às estatísticas 
da energia. Se necessário, a Comissão 
deve atualizar as listas regularmente.
Esses atos de execução devem ser 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame prescrito no 
artigo 11.º.
Não devem impor encargos adicionais 
consideráveis aos Estados-Membros e aos 
inquiridos.
No caso do estabelecimento e da 
atualização regular das listas acima 
mencionadas, a Comissão deve justificar 
devidamente as suas atividades, se 
necessário, com a ajuda dos peritos
relevantes em matéria de análise da 
relação custo-eficácia, incluindo uma 
análise dos encargos para os inquiridos e 
custos de produção.»

Or. pl

Alteração 22
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Anexo
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Regulamento (UE) n.º 691/2011
Anexo IV – secção 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As contas de despesas em proteção do 
ambiente apresentam, de uma forma 
plenamente compatível com os dados 
transmitidos no âmbito do SEC, dados 
sobre as despesas em proteção do 
ambiente, ou seja, os recursos económicos 
afetados por unidades residentes à proteção 
do ambiente. As contas permitem compilar 
a despesa nacional em proteção do 
ambiente (PA), definida como a soma das 
utilizações dos serviços de PA por 
unidades residentes, a formação bruta de 
capital fixo (FBCF) para as atividades de 
PA e as transferências para PA que não 
constituam uma contrapartida dos 
elementos anteriores, menos o 
financiamento pelo resto do mundo.

As contas de despesas em proteção do 
ambiente apresentam, de uma forma 
compatível com os dados transmitidos no 
âmbito do SEC, dados sobre as despesas 
em proteção do ambiente, ou seja, os 
recursos económicos afetados por unidades 
residentes à proteção do ambiente. As 
contas permitem compilar a despesa 
nacional em proteção do ambiente (PA), 
definida como a soma das utilizações dos 
serviços de PA por unidades residentes, a 
formação bruta de capital fixo (FBCF) para 
as atividades de PA e as transferências para 
PA que não constituam uma contrapartida 
dos elementos anteriores, menos o 
financiamento pelo resto do mundo.

Or. pl

Alteração 23
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Anexo
Regulamento (UE) n.º 691/2011
Anexo IV – secção 3 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– IVA e outros impostos menos subsídios 
incidentes sobre os produtos destinados a 
serviços de proteção do ambiente,

– Imposto sobre o valor acrescentado
(IVA) e outros impostos menos subsídios 
incidentes sobre os produtos destinados a 
serviços de proteção do ambiente,

Or. pl

Alteração 24
Jolanta Emilia Hibner
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Proposta de regulamento
Anexo
Regulamento (UE) n.º 691/2011
Anexo IV – secção 4 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

Para ir ao encontro da necessidade de os 
utilizadores disporem de séries de dados 
completas e atualizadas, a Comissão 
(Eurostat) produz, assim que seja 
disponibilizado um número suficiente de 
dados por país, estimativas dos totais da 
UE-27 para os principais agregados deste 
módulo. A Comissão (Eurostat) produz e 
publica, sempre que possível, estimativas 
dos dados que não tenham sido 
transmitidos pelos Estados-Membros nos 
prazos especificados no ponto 2.

Para ir ao encontro da necessidade de os 
utilizadores disporem de séries de dados 
completas e atualizadas, a Comissão 
(Eurostat) produz, assim que seja 
disponibilizado um número suficiente de 
dados por país, estimativas dos totais da 
UE-28 para os principais agregados deste 
módulo. A Comissão (Eurostat) produz e 
publica, sempre que possível, estimativas 
dos dados que não tenham sido 
transmitidos pelos Estados-Membros nos 
prazos especificados no ponto 2.

Or. pl

Alteração 25
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Anexo
Regulamento (UE) n.º 691/2011
Anexo IV – secção 4 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

O primeiro ano de referência é o ano em 
que o presente regulamento entra em 
vigor.

O primeiro ano de referência é o ano 
seguinte ao da entrada em vigor do
presente regulamento.

Or. pl

Alteração 26
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Anexo
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Regulamento (UE) n.º 691/2011
Anexo IV – secção 4 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

Na primeira transmissão de dados, os 
Estados-Membros incluem os dados anuais 
desde 2013 até ao primeiro ano de 
referência.

Na primeira transmissão de dados, os 
Estados-Membros incluem os dados anuais 
desde 2014 até ao primeiro ano de 
referência.

Or. pl

Alteração 27
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Anexo
Regulamento (UE) n.º 691/2011
Anexo IV – secção 4 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

Em cada transmissão subsequente de dados 
à Comissão, os Estados-Membros 
fornecem dados anuais para os anos n-3, 
n-2, n-1 e n, sendo n o ano de referência.

Em cada transmissão subsequente de dados 
à Comissão, os Estados-Membros 
fornecem dados anuais para os anos n-2, 
n-1 e n, sendo n o ano de referência. Os 
Estados-Membros podem fornecer os 
dados disponíveis para anos anteriores ao 
da entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. pl

Alteração 28
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Anexo
Regulamento (UE) n.º 691/2011
Anexo IV – secção 5 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

Para as atividades não mercantis das Para as atividades das administrações 
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administrações públicas e para as 
transferências da proteção do ambiente:

públicas e para as transferências da 
proteção do ambiente:

Or. pl

Alteração 29
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Anexo
Regulamento (UE) n.º 691/2011
Anexo IV – secção 6

Texto da Comissão Alteração

Para a aplicação das disposições do 
presente anexo, a duração máxima do 
período de transição é fixada em dois anos 
a contar do termo do prazo para a primeira 
transmissão.

Para a aplicação das disposições do 
presente anexo, a duração máxima do 
período de transição é fixada em três anos 
a contar do termo do prazo para a primeira 
transmissão.

Or. en

Alteração 30
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Anexo
Regulamento (UE) n.º 691/2011
Anexo V – secção 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As contas dos bens e serviços ambientais 
devem ser estabelecidas recorrendo às 
informações existentes, provenientes de 
contas nacionais, estatísticas estruturais 
de empresas, ficheiros de empresas e 
outras fontes.

Or. pl
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Alteração 31
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Anexo
Regulamento (UE) n.º 691/2011
Anexo V – secção 4 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para ir ao encontro da necessidade de os 
utilizadores disporem de séries de dados 
completas e atualizadas, a Comissão 
(Eurostat) produz, assim que seja 
disponibilizado um número suficiente de 
dados por país, estimativas dos totais da 
UE-27 para os principais agregados deste 
módulo. A Comissão (Eurostat) produz e 
publica, sempre que possível, estimativas 
dos dados que não tenham sido 
transmitidos pelos Estados-Membros nos 
prazos especificados no ponto 2.

3. Para ir ao encontro da necessidade de os 
utilizadores disporem de séries de dados 
completas e atualizadas, a Comissão 
(Eurostat) produz, assim que seja 
disponibilizado um número suficiente de 
dados por país, estimativas dos totais da 
UE-28 para os principais agregados deste 
módulo. A Comissão (Eurostat) produz e 
publica, sempre que possível, estimativas 
dos dados que não tenham sido 
transmitidos pelos Estados-Membros nos 
prazos especificados no ponto 2.

Or. pl

Alteração 32
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Anexo
Regulamento (UE) n.º 691/2011
Anexo V – secção 4 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. O primeiro ano de referência é o ano em 
que o presente regulamento entra em 
vigor.

4. O primeiro ano de referência é o ano 
seguinte ao da entrada em vigor do
presente regulamento.

Or. pl

Alteração 33
Jolanta Emilia Hibner
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Proposta de regulamento
Anexo
Regulamento (UE) n.º 691/2011
Anexo V – secção 4 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. Na primeira transmissão de dados, os 
Estados-Membros incluem os dados anuais 
desde 2013 até ao primeiro ano de 
referência.

5. Na primeira transmissão de dados, os 
Estados-Membros incluem os dados anuais 
desde 2014 até ao primeiro ano de 
referência.

Or. pl

Alteração 34
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Anexo
Regulamento (UE) n.º 691/2011
Anexo V – secção 4 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6. Em cada transmissão subsequente de 
dados à Comissão, os Estados-Membros 
fornecem dados anuais para os anos n-3, 
n-2, n-1 e n, sendo n o ano de referência.

6. Em cada transmissão subsequente de 
dados à Comissão, os Estados-Membros 
fornecem dados anuais para os anos n-2, 
n-1 e n, sendo n o ano de referência.

Os Estados-Membros podem fornecer os 
dados disponíveis para anos anteriores ao 
da entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. pl

Alteração 35
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Anexo
Regulamento (UE) n.º 691/2011
Anexo V – secção 6
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Texto da Comissão Alteração

Para a aplicação das disposições do 
presente anexo, a duração máxima do 
período de transição é fixada em dois anos 
a contar do termo do prazo para a primeira 
transmissão.

Para a aplicação das disposições do 
presente anexo, a duração máxima do 
período de transição é fixada em três anos 
a contar do termo do prazo para a primeira 
transmissão.

Or. en

Alteração 36
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Anexo
Regulamento (UE) n.º 691/2011
Anexo VI – secção 1

Texto da Comissão Alteração

As contas de fluxos físicos da energia 
apresentam os dados sobre os fluxos físicos 
da energia, expressos em terajoules de uma 
forma que é plenamente compatível com os 
conceitos, princípios e os dados 
comunicados no âmbito do Sistema 
Europeu de Contas (SEC). Registam os 
dados relativos à energia em relação com 
as atividades económicas das unidades 
residentes das economias nacionais de 
acordo com uma repartição por atividade 
económica. Apresentam os recursos e os 
empregos dos recursos energéticos 
naturais, os produtos energéticos e os 
resíduos energéticos. Estas atividades 
abrangem a produção, o consumo e a 
acumulação.

As contas de fluxos físicos da energia 
apresentam os dados sobre os fluxos físicos 
da energia, expressos em terajoules de uma 
forma que é plenamente compatível com o
Sistema Europeu de Contas (SEC). 
Registam os dados relativos à energia em 
relação com as atividades económicas das 
unidades residentes das economias 
nacionais de acordo com uma repartição 
por atividade económica. Apresentam os 
recursos e os empregos dos recursos 
energéticos naturais, os produtos 
energéticos e os resíduos energéticos. Estas 
atividades abrangem a produção, o 
consumo e a acumulação.

O presente anexo define os dados 
relativos às contas de fluxos físicos da 
energia que os Estados-Membros devem 
recolher, compilar, transmitir e avaliar.

Or. pl
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Alteração 37
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Anexo
Regulamento (UE) n.º 691/2011
Anexo VI – secção 4 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. As estatísticas são transmitidas num 
prazo de 18 meses a contar do final do ano 
de referência.

2. As estatísticas são transmitidas num 
prazo de 21 meses a contar do final do ano 
de referência.

Or. pl

Alteração 38
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Anexo
Regulamento (UE) n.º 691/2011
Anexo VI – secção 4 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para ir ao encontro da necessidade de os 
utilizadores disporem de séries de dados 
completas e atualizadas, a Comissão 
(Eurostat) produz, assim que seja 
disponibilizado um número suficiente de 
dados por país, estimativas dos totais da 
UE-27 para os principais agregados deste 
módulo. A Comissão (Eurostat) produz e 
publica, sempre que possível, estimativas 
dos dados que não tenham sido 
transmitidos pelos Estados-Membros nos 
prazos especificados no ponto 2.

3. Para ir ao encontro da necessidade de os 
utilizadores disporem de séries de dados 
completas e atualizadas, a Comissão 
(Eurostat) produz, assim que seja 
disponibilizado um número suficiente de 
dados por país, estimativas dos totais da 
UE-28 para os principais agregados deste 
módulo. A Comissão (Eurostat) produz e 
publica, sempre que possível, estimativas 
dos dados que não tenham sido 
transmitidos pelos Estados-Membros nos 
prazos especificados no ponto 2.

Or. pl
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Alteração 39
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Anexo 1
Regulamento (UE) n.º 691/2011
Anexo VI – secção 4 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. O primeiro ano de referência é o ano em 
que o presente regulamento entra em 
vigor.

4. O primeiro ano de referência é o ano 
seguinte ao da entrada em vigor do
presente regulamento.

Or. pl

Alteração 40
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Anexo
Regulamento (UE) n.º 691/2011
Anexo VI – secção 4 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. Na primeira transmissão de dados, os 
Estados-Membros incluem os dados anuais 
desde 2013 até ao primeiro ano de 
referência.

5. Na primeira transmissão de dados, os 
Estados-Membros incluem os dados anuais 
desde 2014 até ao primeiro ano de 
referência.

Or. pl

Alteração 41
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Anexo
Regulamento (UE) n.º 691/2011
Anexo VI – secção 4 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6. Em cada transmissão subsequente de 6. Em cada transmissão subsequente de 



AM\1008808PT.doc 19/22 PE522.911v01-00

PT

dados à Comissão, os Estados-Membros 
fornecem dados anuais para os anos n-3, 
n-2, n-1 e n, sendo n o ano de referência.

dados à Comissão, os Estados-Membros 
fornecem dados anuais para os anos n-2, 
n-1 e n, sendo n o ano de referência.

Os Estados-Membros podem fornecer os 
dados disponíveis para anos anteriores ao 
da entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. pl

Alteração 42
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Anexo
Regulamento (UE) n.º 691/2011
Anexo VI – secção 5 – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para as características referidas na 
secção 3, devem ser apresentados os dados 
a seguir indicados:

1. Para as características referidas na 
secção 3, devem ser apresentados, em 
unidades físicas, os dados a seguir 
indicados:

Or. pl

Alteração 43
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Anexo
Regulamento (UE) n.º 691/2011
Anexo VI – secção 5 – ponto 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Quadro de recursos dos fluxos de energia 
em unidades físicas. Este quadro regista o 
fornecimento de recursos energéticos 
naturais, produtos energéticos e resíduos 
energéticos (linha) por origem, ou seja, por 
«fornecedor» (coluna).

– Quadro de recursos dos fluxos de 
energia. Este quadro regista o fornecimento 
de recursos energéticos naturais, produtos 
energéticos e resíduos energéticos (linha) 
por origem, ou seja, por «fornecedor» 
(coluna).
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Or. pl

Alteração 44
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Anexo
Regulamento (UE) n.º 691/2011
Anexo VI – secção 5 – ponto 1 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– Principal indicador no domínio da 
energia «consumo total de energia por 
unidades residentes» de acordo com uma 
repartição por ramos de atividade e por 
famílias.

Suprimido

Or. pl

Alteração 45
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Anexo
Regulamento (UE) n.º 691/2011
Anexo VI – secção 5 – ponto 1 – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

– Quadro-ponte em que estejam refletidos 
os vários elementos que compõem a 
diferença entre o principal indicador no 
domínio da energia «uso total de energia 
por unidades residentes» e o principal 
indicador comum no domínio da energia, 
conforme apresentado pelas estatísticas 
europeias da energia «consumo interno 
bruto de energia».

– Quadro-ponte em que estejam refletidos 
os vários elementos que compõem a 
diferença entre a fatura de energia e o 
saldo elétrico.

Or. pl
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Alteração 46
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Anexo
Regulamento (UE) n.º 691/2011
Anexo VI – secção 5 – ponto 3 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– «Produção», diz respeito à produção de 
bens e serviços. As atividades produtivas 
são classificadas de acordo com a NACE 
Rev. 2 e os dados são apresentados no 
nível de agregação A* 64.

– «Produção», diz respeito à produção de 
bens e serviços. As atividades produtivas 
são classificadas de acordo com a NACE 
Rev. 2 e os dados são apresentados no 
nível de agregação A* 40.

Or. pl

Alteração 47
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Anexo
Regulamento (UE) n.º 691/2011
Anexo VI – secção 5 – ponto 5 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Os produtos energéticos são agrupados 
de acordo com a classificação estatística 
dos produtos por atividade (CPA) e a 
classificação utilizada nas estatísticas da 
energia.

– Os produtos energéticos são agrupados 
de acordo com a classificação estatística 
dos produtos por atividade e a classificação 
utilizada nas estatísticas da energia.

Or. pl

Alteração 48
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Anexo
Regulamento (UE) n.º 691/2011
Anexo VI – secção 5 – ponto 6
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Texto da Comissão Alteração

6. A «ponte» entre o indicador do princípio 
de residência e o indicador baseado no 
território é apresentado para toda a 
economia nacional (sem desagregação por 
ramos de atividade) e obtém-se da seguinte 
forma:

6. A «ponte» entre o indicador do princípio 
de residência e o indicador baseado no 
território é apresentado para toda a 
economia nacional (sem desagregação por 
ramos de atividade) e obtém-se da seguinte 
forma:

Utilização total de energia por unidades 
residentes

Utilização total de energia por unidades 
residentes

– utilização de energia por unidades 
residentes no estrangeiro

– utilização de energia por unidades 
residentes no estrangeiro

+ utilização de energia pelos não residentes 
no território

+ utilização de energia pelos não residentes 
no território

+ desvios estatísticos
= consumo interno bruto de energia 
(baseado no território)

= consumo interno bruto de energia 
(baseado no território)

Or. pl

Alteração 49
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Anexo
Regulamento (UE) n.º 691/2011
Anexo VI – secção 6

Texto da Comissão Alteração

Para a aplicação das disposições do 
presente anexo, a duração máxima do 
período de transição é fixada em dois anos 
a contar do termo do prazo para a primeira 
transmissão.

Para a aplicação das disposições do 
presente anexo, a duração máxima do 
período de transição é fixada em três anos 
a contar do termo do prazo para a primeira 
transmissão.

Or. en


