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Amendamentul 11
Marusya Lyubcheva

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Decizia nr. xxx a Parlamentului 
European și a Consiliului din xxx 2013 de 
instituire a celui de-al șaptelea Program 
comunitar de acțiune pentru mediu1

prevede că informațiile fiabile privind 
tendințele, presiunile și factorii principali 
pentru schimbările de mediu sunt esențiale 
pentru elaborarea și punerea în aplicare a 
unei politici eficace și, în mod mai general, 
pentru responsabilizarea cetățenilor. Ar 
trebui elaborate instrumente care să 
permită o mai bună conștientizare de către 
public a efectelor activității economice 
asupra mediului.

(1) Decizia nr. xxx a Parlamentului 
European și a Consiliului din xxx 2013 de 
instituire a celui de-al șaptelea Program 
comunitar de acțiune pentru mediu1

prevede că informațiile fiabile privind 
activitățile regulate, tendințele-cheie, 
presiunile emergente și factorii principali 
pentru schimbările de mediu sunt esențiale 
pentru elaborarea și punerea în aplicare a 
unei politici eficace și, în mod mai general, 
pentru responsabilizarea cetățenilor. Ar 
trebui elaborate instrumente care să 
permită o mai bună conștientizare de către 
public a efectelor activității economice 
asupra mediului.

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

Or. en

Amendamentul 12
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Decizia nr. xxx a Parlamentului 
European și a Consiliului din xxx 2013 de 
instituire a celui de-al șaptelea Program 
comunitar de acțiune pentru mediu1

prevede că informațiile fiabile privind 
tendințele, presiunile și factorii principali 
pentru schimbările de mediu sunt esențiale 
pentru elaborarea și punerea în aplicare a 

(1) Decizia nr. xxx a Parlamentului 
European și a Consiliului din xxx 2013 de 
instituire a celui de-al șaptelea Program 
comunitar de acțiune pentru mediu1

prevede că informațiile fiabile privind 
tendințele, presiunile și factorii principali 
pentru schimbările de mediu sunt esențiale 
pentru elaborarea și punerea în aplicare a 



PE522.911v01-00 4/22 AM\1008808RO.doc

RO

unei politici eficace și, în mod mai general, 
pentru responsabilizarea cetățenilor. Ar 
trebui elaborate instrumente care să 
permită o mai bună conștientizare de către 
public a efectelor activității economice 
asupra mediului.

unei politici eficace și, în mod mai general, 
pentru responsabilizarea cetățenilor. Ar 
trebui elaborate instrumente care să 
permită o mai bună conștientizare de către 
public a efectelor activității economice 
asupra mediului. Este important ca datele 
să fie puse la dispoziție într-o formă 
inteligibilă și accesibilă și să fie publicate 
împreună cu date economice tradiționale, 
cum ar fi PIB-ul.

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

Or. pl

Amendamentul 13
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 
691/2011 invită Comisia să prezinte un 
raport Parlamentului European și 
Consiliului privind punerea în aplicare a 
prezentului Regulament și, dacă este cazul, 
să propună introducerea unor noi module 
de conturi economice de mediu, cum ar fi 
cheltuielile și veniturile legate de protecția 
mediului (CVPM)/conturile de cheltuieli 
pentru protecția mediului (CCPM), sectorul 
bunurilor și serviciilor de mediu (SBSM) și 
conturile pentru energie.

(2) Articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 
691/2011 invită Comisia ca întâi să 
prezinte, până la 31 decembrie 2013, un 
raport Parlamentului European și 
Consiliului privind punerea în aplicare a 
prezentului Regulament și apoi, dacă este 
cazul, să propună introducerea unor noi 
module de conturi economice de mediu, 
cum ar fi cheltuielile și veniturile legate de 
protecția mediului (CVPM)/conturile de 
cheltuieli pentru protecția mediului 
(CCPM), sectorul bunurilor și serviciilor 
de mediu (SBSM) și conturile pentru 
energie.

Or. en

Amendamentul 14
Marusya Lyubcheva



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

RO

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Aceste trei noi module contribuie în 
mod direct la prioritățile politice ale 
Uniunii de creștere ecologică și eficiența
utilizării resurselor prin furnizarea 
informațiilor importante cu privire la 
indicatori cum ar fi producția destinată 
pieței și ocuparea forței de muncă în 
SBSM, cheltuielile naționale pentru 
protecția mediului și utilizarea energiei în 
funcție de o defalcare NACE detaliată.

(3) Punerea în aplicare a acestor trei noi 
module contribuie în mod direct la
aplicarea priorităților politice ale Uniunii 
de creștere ecologică, eficacitate a
utilizării resurselor și eficiență prin 
furnizarea informațiilor importante cu 
privire la indicatori cum ar fi producția 
destinată pieței și ocuparea forței de muncă 
în SBSM, cheltuielile naționale pentru 
protecția mediului și utilizarea energiei în 
funcție de o defalcare corectă, accesibilă și 
detaliată, care să corespundă cu 
clasificarea existentă NACE.

Or. en

Amendamentul 15
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Aceste trei noi module contribuie în 
mod direct la prioritățile politice ale 
Uniunii de creștere ecologică și eficiența 
utilizării resurselor prin furnizarea 
informațiilor importante cu privire la 
indicatori cum ar fi producția destinată 
pieței și ocuparea forței de muncă în 
SBSM, cheltuielile naționale pentru 
protecția mediului și utilizarea energiei în 
funcție de o defalcare NACE detaliată.

(3) Aceste trei noi module contribuie în 
mod direct la prioritățile politice ale 
Uniunii de creștere ecologică și eficiența 
utilizării resurselor prin furnizarea 
informațiilor importante cu privire la 
indicatori cum ar fi producția destinată 
pieței și ocuparea forței de muncă în 
SBSM, cheltuielile naționale pentru 
protecția mediului și utilizarea energiei în 
funcție de o defalcare NACE.

Or. pl
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Amendamentul 16
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În vederea asigurării unor condiții 
uniforme de punere în aplicare a anexelor 
V și VI, ar trebui conferite competențe de 
executare Comisiei. Respectivele 
competențe ar trebui exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
182/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 februarie 2011 de 
stabilire a normelor și principiilor 
generale privind mecanismele de control 
de către statele membre al exercitării 
competențelor de executare de către 
Comisie. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare.

Or. pl

Amendamentul 17
Marusya Lyubcheva

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1
 Regulamentul (UE) nr. 691/2011 
Articolul 2 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „cheltuieli referitoare la protecția 
mediului” înseamnă resurse economice 
dedicate de către unitățile rezidente 
protecției mediului. Protecția mediului 
include toate activitățile și acțiunile care au 
ca scop principal prevenirea, reducerea și 
eliminarea poluării, precum și a oricărei 
alte degradări a mediului. Printre acestea se 
numără măsurile luate pentru restabilirea 
mediului după ce a fost degradat. Sunt 

4. „cheltuieli referitoare la protecția 
mediului” înseamnă resurse economice 
dedicate de către unitățile rezidente 
activităților de protecție a mediului. 
Activitățile de protecție a mediului includ
toate activitățile și acțiunile care au ca scop 
principal promovarea stării ecologice 
bune, prevenirea, reducerea și/sau
eliminarea poluării, precum și a oricărei 
alte degradări a mediului. Printre acestea se 
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excluse activitățile care, deși sunt benefice 
pentru mediu, satisfac în principal 
necesitățile tehnice sau cerințele interne de 
igienă sau de siguranță ale unei 
întreprinderi sau ale unei alte instituții;

numără și toate măsurile luate pentru 
restabilirea mediului după ce a fost 
degradat. Sunt excluse activitățile care, 
deși sunt benefice pentru mediu, satisfac în 
principal necesitățile tehnice sau cerințele 
interne de igienă sau de securitate sau 
siguranță ale unei întreprinderi sau ale unei 
alte instituții;

Or. en

Amendamentul 18
Marusya Lyubcheva

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 691/2011
Articolul 2 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „sector de bunuri și servicii economice” 
înseamnă acele activități de producție ale 
unei economii naționale care generează 
produse ecologice. Produsele ecologice 
sunt produse care au fost fabricate în 
scopul protecției mediului și a gestionării
resurselor. Gestionarea resurselor include 
conservarea, menținerea și consolidarea 
rezervelor de resurse naturale și, prin 
urmare, protejarea împotriva epuizării 
resurselor;

5. „sector de bunuri și servicii economice” 
include acele activități de producție ale 
unei economii naționale care generează 
produse ecologice și/sau furnizează 
servicii legate de aceste produse, precum 
și alte servicii, legate de protecția 
mediului, care nu generează produse 
specifice pentru utilizatorii finali.
Produsele ecologice sunt produse al căror 
cost de producție include componente 
legate de protecția mediului și de 
gestionarea resurselor. Gestionarea 
resurselor include conservarea, menținerea 
și consolidarea rezervelor de resurse 
naturale și, prin urmare, protejarea 
împotriva epuizării resurselor, precum și 
reînnoirea lor atunci când acest lucru este 
posibil din punct de vedere tehnologic;

Or. en

Amendamentul 19
Jolanta Emilia Hibner
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Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 691/2011
Articolul 2 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

 5. „sector de bunuri și servicii economice” 
înseamnă acele activități de producție ale 
unei economii naționale care generează 
produse ecologice. Produsele ecologice 
sunt produse care au fost fabricate în 
scopul protecției mediului și a gestionării 
resurselor. Gestionarea resurselor include 
conservarea, menținerea și consolidarea 
rezervelor de resurse naturale și, prin 
urmare, protejarea împotriva epuizării 
resurselor;

5. „sector de bunuri și servicii economice” 
înseamnă acele activități de producție ale 
unei economii naționale care generează 
produse ecologice (produse și servicii 
ecologice). Produsele ecologice sunt 
produse care au fost fabricate în scopul 
protecției mediului (conform definiției de 
mai sus) și a gestionării resurselor. 
Gestionarea resurselor include conservarea,
menținerea și consolidarea rezervelor de 
resurse naturale și, prin urmare, protejarea 
împotriva epuizării resurselor;

Or. pl

Amendamentul 20
Marusya Lyubcheva

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 691/2011
Articolul 2 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. „conturi referitoare la fluxul fizic de 
energie” înseamnă compilații coerente ale 
fluxurilor fizice de energie în economiile 
naționale, ale fluxurilor în cadrul 
economiei și ale ieșirilor către alte 
economii sau către mediu.”

6. „conturi referitoare la fluxul fizic de 
energie” înseamnă compilații coerente ale 
fluxurilor fizice de energie în economiile 
naționale, ale fluxurilor care circulă în 
cadrul economiei și ale ieșirilor către alte 
economii sau către mediu.

Or. en

Amendamentul 21
Jolanta Emilia Hibner
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Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – punctul 2 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 691/2011
Articolul 3 – alineatul 4 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. 4. În vederea asigurării unor condiții 
uniforme pentru punerea în aplicare a 
anexelor V și VI până la 31 decembrie 
2014, Comisia stabilește, prin acte de 
punere în aplicare, o listă orientativă de 
bunuri și servicii ecologice și o listă de 
produse energetice pe baza listelor 
instituite prin Regulamentul (CE) nr. 
1099/2008 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 22 octombrie 2008 
privind statisticile în domeniul energiei. 
Comisia actualizează aceste liste atunci 
când este cazul.

Actele respective de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 11.
Ar trebui ca acestea să nu introducă 
sarcini suplimentare asupra statelor 
membre și a respondenților.
Atunci când elaborează și când 
actualizează periodic listele menționate, 
Comisia își justifică acțiunile în mod 
corespunzător, folosind, dacă este 
necesar, asistența unor experți 
corespunzători în cazul analizelor privind 
rentabilitatea, care vor include o evaluare 
a sarcinilor respondenților și a costurilor 
de producție.

Or. pl

Amendamentul 22
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Anexa I
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Regulamentul (UE) nr. 691/2011
Anexa IV – secțiunea 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Conturile de cheltuieli pentru protecția 
mediului prezintă date, într-un mod pe 
deplin compatibil cu datele raportate în 
cadrul Sistemului european de conturi 
(SEC), privind cheltuielile pentru protecția 
mediului și anume resursele economice 
dedicate de către unitățile rezidente 
protecției mediului. Conturile permit 
compilarea cheltuielilor naționale pentru 
protecția mediului care sunt definite ca 
suma utilizărilor serviciilor de protecție a 
mediului de către unitățile rezidente, 
formarea brută de capital fix pentru 
activitățile pentru protecția mediului și 
transferuri pentru protecția mediului care 
nu sunt o contrapartidă a elementelor 
anterioare, mai puțin finanțarea de către 
restul lumii.

Conturile de cheltuieli pentru protecția 
mediului prezintă date, într-un mod 
compatibil cu datele raportate în cadrul 
Sistemului european de conturi (SEC), 
privind cheltuielile pentru protecția 
mediului și anume resursele economice 
dedicate de către unitățile rezidente 
protecției mediului. Conturile permit 
compilarea cheltuielilor naționale pentru 
protecția mediului care sunt definite ca 
suma utilizărilor serviciilor de protecție a 
mediului de către unitățile rezidente, 
formarea brută de capital fix pentru 
activitățile pentru protecția mediului și 
transferuri pentru protecția mediului care 
nu sunt o contrapartidă a elementelor 
anterioare, mai puțin finanțarea de către 
restul lumii.

Or. pl

Amendamentul 23
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (UE) nr. 691/2011
Anexa IV – secțiunea 3 – liniuța 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

– TVA și alte impozite minus subvențiile 
pe produse, care se aplică serviciilor de 
protecție a mediului,

- taxa pe valoare adăugată (TVA) și alte 
impozite minus subvențiile pe produse, 
care se aplică serviciilor de protecție a 
mediului,

Or. pl
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Amendamentul 24
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (UE) nr. 691/2011
Anexa IV – secțiunea 4 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Pentru a transmite în timp util utilizatorilor 
date complete și actuale, Comisia 
(Eurostat) întocmește, imediat ce sunt puse 
la dispoziție suficiente date naționale, 
estimări ale totalurilor pentru UE-27 pentru 
principalele agregate ale acestui modul. Ori 
de câte ori este posibil, Comisia (Eurostat) 
întocmește și publică estimări referitoare la 
date care nu au fost transmise de statele 
membre în termenul specificat la punctul 2.

Pentru a transmite în timp util utilizatorilor 
date complete și actuale, Comisia 
(Eurostat) întocmește, imediat ce sunt puse 
la dispoziție suficiente date naționale, 
estimări ale totalurilor pentru UE-28 pentru 
principalele agregate ale acestui modul. Ori 
de câte ori este posibil, Comisia (Eurostat) 
întocmește și publică estimări referitoare la 
date care nu au fost transmise de statele 
membre în termenul specificat la punctul 2.

Or. pl

Amendamentul 25
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (UE) nr. 691/2011
Anexa IV – secțiunea 4 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Primul an de referință este anul în care 
intră în vigoare regulamentul.

Primul an de referință este anul care 
urmează anului în care intră în vigoare 
regulamentul.

Or. pl

Amendamentul 26
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Anexa 1
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Regulamentul (UE) nr. 691/2011
Anexa IV – secțiunea 4 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

 În cadrul primei transmiteri a datelor, 
statele membre includ datele anuale din 
2013 până în primul an de referință.

În cadrul primei transmiteri a datelor, 
statele membre includ datele anuale din 
2014 până în primul an de referință.

Or. pl

Amendamentul 27
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (UE) nr. 691/2011
Anexă – secțiunea 4 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul fiecărei transmiteri ulterioare de 
date Comisiei, statele membre furnizează 
date anuale pentru anii n-3, n-2, n-1 și n, 
unde n este anul de referință.

În cadrul fiecărei transmiteri ulterioare de 
date Comisiei, statele membre furnizează 
date anuale pentru anii n-2, n-1 și n, unde n 
este anul de referință. Statele membre pot 
furniza date disponibile privind ani care 
preced intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. pl

Amendamentul 28
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (UE) nr. 691/2011
Anexa IV – secțiunea 5 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Pentru activitățile de producție ale 
administrațiilor publice nedestinate pieței
și pentru transferuri pentru protecția 

Pentru activitățile de producție ale 
administrațiilor publice și pentru 
transferuri pentru protecția mediului
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mediului

Or. pl

Amendamentul 29
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (UE) nr. 691/2011
Anexa IV – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor 
prezentei anexe, durata maximă a perioadei 
de tranziție este fixată la doi ani de la 
primul termen de transmitere.

Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor 
prezentei anexe, durata maximă a perioadei 
de tranziție este fixată la trei ani de la 
primul termen de transmitere.

Or. en

Amendamentul 30
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (UE) nr. 691/2011
Anexa V – secțiunea 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Conturile pentru bunurile și serviciile de 
mediu ar trebui să fie elaborate folosind 
informațiile existente extrase din 
conturile naționale, statisticile comerciale 
structurale, registrele comerciale și alte 
surse.

Or. pl
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Amendamentul 31
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (UE) nr. 691/2011
Anexa V – secțiunea 4 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Pentru a transmite în timp util 
utilizatorilor date complete și actuale, 
Comisia (Eurostat) întocmește, imediat ce 
sunt puse la dispoziție suficiente date 
naționale, estimări ale totalurilor pentru 
UE-27 pentru principalele agregate ale 
acestui modul. Ori de câte ori este posibil, 
Comisia (Eurostat) întocmește și publică 
estimări referitoare la date care nu au fost 
transmise de statele membre în termenul 
specificat la punctul 2.

3. Pentru a transmite în timp util 
utilizatorilor date complete și actuale, 
Comisia (Eurostat) întocmește, imediat ce 
sunt puse la dispoziție suficiente date 
naționale, estimări ale totalurilor pentru 
UE-28 pentru principalele agregate ale 
acestui modul. Ori de câte ori este posibil, 
Comisia (Eurostat) întocmește și publică 
estimări referitoare la date care nu au fost 
transmise de statele membre în termenul 
specificat la punctul 2.

Or. pl

Amendamentul 32
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (UE) nr. 691/2011
Anexa V – secțiunea 4 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Primul an de referință este anul în care 
intră în vigoare regulamentul.

5. Primul an de referință este anul care 
urmează anului în care intră în vigoare 
regulamentul.

Or. pl

Amendamentul 33
Jolanta Emilia Hibner
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Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (UE) nr. 691/2011
Anexa V – secțiunea 4 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cadrul primei transmiteri a datelor, 
statele membre includ datele anuale din 
2013 până în primul an de referință.

5. În cadrul primei transmiteri a datelor, 
statele membre includ datele anuale din 
2014 până în primul an de referință.

Or. pl

Amendamentul 34
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (UE) nr. 691/2011
Anexa V – secțiunea 4 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. În cadrul fiecărei transmiteri ulterioare 
de date Comisiei, statele membre 
furnizează date anuale pentru anii n-3, n-2, 
n-1 și n, unde n este anul de referință.

6. În cadrul fiecărei transmiteri ulterioare 
de date Comisiei, statele membre 
furnizează date anuale pentru anii n-2, n-1 
și n, unde n este anul de referință.

Statele membre pot furniza date 
disponibile privind ani care preced 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. pl

Amendamentul 35
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (UE) nr. 691/2011
Anexa V – secțiunea 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor 
prezentei anexe, durata maximă a perioadei 
de tranziție este fixată la doi ani de la 
primul termen de transmitere.

Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor 
prezentei anexe, durata maximă a perioadei 
de tranziție este fixată la trei ani de la 
primul termen de transmitere.

Or. en

Amendamentul 36
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (UE) nr. 691/2011
Anexa VI – secțiunea 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Conturile referitoare la fluxul fizic de 
energie prezintă date referitoare la fluxurile 
fizice de energie exprimate în terajouli într-
un mod pe deplin compatibil cu 
conceptele, principiile și datele raportate 
în cadrul Sistemului European de Conturi 
(SEC). Acestea înregistrează datele privind 
energia în legătură cu activitățile 
economice ale unităților rezidente ale 
economiilor naționale sub formă de 
defalcări în funcție de activitatea 
economică. Acestea prezintă oferta și 
utilizarea surselor naturale de energie, 
produselor energetice și reziduurilor 
energetice. Activitățile economice incluse 
sunt producția, consumul și acumularea.

Conturile referitoare la fluxul fizic de 
energie prezintă date referitoare la fluxurile 
fizice de energie exprimate în terajouli într-
un mod pe deplin compatibil cu Sistemul
European de Conturi (SEC). Acestea 
înregistrează datele privind energia în 
legătură cu activitățile economice ale 
unităților rezidente ale economiilor 
naționale sub formă de defalcări în funcție 
de activitatea economică. Acestea prezintă 
oferta și utilizarea surselor naturale de 
energie, produselor energetice și 
reziduurilor energetice. Activitățile 
economice incluse sunt producția, 
consumul și acumularea.

Prezenta anexă stabilește datele privind 
conturile referitoare la fluxul fizic de 
energie pe care statele membre trebuie să 
le colecteze, să le compileze, să le 
transmită și să le evalueze . 

Or. pl
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Amendamentul 37
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (UE) nr. 691/2011
Anexa VI – secțiunea 4 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statisticile se transmit în termen de 18
de luni de la sfârșitul anului de referință.

2. Statisticile se transmit în termen de 21
de luni de la sfârșitul anului de referință.

Or. pl

Amendamentul 38
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (UE) nr. 691/2011
Anexa VI – secțiunea 4 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Pentru a transmite în timp util 
utilizatorilor date complete și actuale, 
Comisia (Eurostat) întocmește, imediat ce 
sunt puse la dispoziție suficiente date 
naționale, estimări ale totalurilor pentru 
UE-27 pentru principalele agregate ale 
acestui modul. Ori de câte ori este posibil, 
Comisia (Eurostat) întocmește și publică 
estimări referitoare la date care nu au fost 
transmise de statele membre în termenul 
specificat la punctul 2.

3. Pentru a transmite în timp util 
utilizatorilor date complete și actuale, 
Comisia (Eurostat) întocmește, imediat ce 
sunt puse la dispoziție suficiente date 
naționale, estimări ale totalurilor pentru 
UE-28 pentru principalele agregate ale 
acestui modul. Ori de câte ori este posibil, 
Comisia (Eurostat) întocmește și publică 
estimări referitoare la date care nu au fost 
transmise de statele membre în termenul 
specificat la punctul 2.

Or. pl

Amendamentul 39
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Anexa 1
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Regulamentul (UE) nr. 691/2011
Anexa VI – secțiunea 4 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Primul an de referință este anul în care 
intră în vigoare regulamentul.

4. Primul an de referință este anul care 
urmează anului în care intră în vigoare 
regulamentul.

Or. pl

Amendamentul 40
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (UE) nr. 691/2011
Anexa VI – secțiunea 4 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cadrul primei transmiteri a datelor, 
statele membre includ datele anuale din 
2013 până în primul an de referință.

5. În cadrul primei transmiteri a datelor, 
statele membre includ datele anuale din 
2014 până în primul an de referință.

Or. pl

Amendamentul 41
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (UE) nr. 691/2011
Anexa VI – secțiunea 4 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. În cadrul fiecărei transmiteri ulterioare 
de date Comisiei, statele membre 
furnizează date anuale pentru anii n-3, n-2, 
n-1 și n, unde n este anul de referință.

6. În cadrul fiecărei transmiteri ulterioare 
de date Comisiei, statele membre 
furnizează date anuale pentru anii n-2, n-1 
și n, unde n este anul de referință.

Statele membre pot furniza date 
disponibile privind ani care preced 
intrarea în vigoare a prezentului 
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regulament.

Or. pl

Amendamentul 42
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (UE) nr. 691/2011
Anexa VI – secțiunea 5 – punctul 1 – teza introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru caracteristicile menționate la 
secțiunea 3 vor fi raportate următoarele 
date:

1. Pentru caracteristicile menționate la 
secțiunea 3 vor fi raportate următoarele 
date în unități fizice:

Or. pl

Amendamentul 43
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (UE) nr. 691/2011
Anexa VI – secțiunea 5 – punctul 1– liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Tabelul resurselor pentru fluxurile de 
energie în unități fizice. Acest tabel 
înregistrează resursele de surse naturale de 
energie, produse energetice și reziduuri 
energetice (pe rând) în funcție de origine, 
și anume „furnizor” (pe coloană).

– Tabelul utilizărilor pentru fluxurile de 
energie. Acest tabel înregistrează resursele 
de surse naturale de energie, produse 
energetice și reziduuri energetice (pe rând) 
în funcție de origine, și anume „furnizor” 
(pe coloană).

Or. pl

Amendamentul 44
Jolanta Emilia Hibner
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Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (UE) nr. 691/2011
Anexa VI – secțiunea 5 – punctul 1– liniuța 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Indicatorul energetic-cheie „consumul 
total de energie de către unitățile rezidente” 
într-o defalcare în funcție de ramurile 
industriale și gospodării.

eliminat

Or. pl

Amendamentul 45
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (UE) nr. 691/2011
Anexa VI – secțiunea 5 – punctul 1– liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Tabelul de concordanță care prezintă 
diferitele elemente care explică discrepanța 
dintre principalul indicator energetic-
cheie „consumul total de energie de către 
unitățile rezidente” și indicatorul 
energetic-cheie comun așa cum a fost 
prezentat în statisticile europene în 
materie de energie „consumul intern brut 
de energie”.

– Tabelul de concordanță care prezintă 
diferitele elemente care explică discrepanța 
dintre conturile pentru energie și 
bilanțurile energetice

Or. pl

Amendamentul 46
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (UE) nr. 691/2011
Anexa VI – secțiunea 5 – punctul 3– liniuța 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– „Producție” se referă la producția de 
bunuri și servicii. Activitățile de producție 
sunt clasificate în funcție de NACE Rev. 2 
și datele sunt raportate la nivelul de 
agregare A*64.

– „Producție” se referă la producția de 
bunuri și servicii. Activitățile de producție 
sunt clasificate în funcție de NACE Rev. 2 
și datele sunt raportate la nivelul de 
agregare A*40.

Or. pl

Amendamentul 47
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (UE) nr. 691/2011
Anexa VI – secțiunea 5 – punctul 5– liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Produsele energetice sunt grupate în 
funcție de clasificarea produselor după 
domeniul de activitate (CPA) și clasificarea 
folosită în statisticile energetice europene.

– Produsele energetice sunt grupate în 
funcție de clasificarea produselor după 
domeniul de activitate și clasificarea 
folosită în statisticile energetice europene.

Or. pl

Amendamentul 48
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (UE) nr. 691/2011
Anexa VI – secțiunea 5 – punctul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. „Corespondența” între indicatorul 
principiului reședinței și indicatorul bazat 
pe teritoriu este prezentată pentru întreaga 
economie națională (fără defalcare pe 
ramuri de activitate) și se obține după cum 
urmează: 

6. „Corespondența” între indicatorul 
principiului reședinței și indicatorul bazat 
pe teritoriu este prezentată pentru întreaga 
economie națională (fără defalcare pe 
ramuri de activitate) și se obține după cum 
urmează: 
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consumul total de energie de către unitățile 
rezidente

consumul total de energie de către unitățile 
rezidente

– utilizarea energiei de către unitățile 
rezidente din străinătate

- utilizarea energiei de către unitățile 
rezidente din străinătate

+ consumul de energie de către nerezidenții 
prezenți pe teritoriu

+ consumul de energie de către nerezidenții 
prezenți pe teritoriu

+ diferențe statistice
= consumul intern brut de energie (bazat pe 
teritoriu)

= consumul intern brut de energie (bazat pe 
teritoriu)

Or. pl

Amendamentul 49
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (UE) nr. 691/2011
Anexa VI – secțiunea 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor 
prezentei anexe, durata maximă a perioadei 
de tranziție este fixată la doi ani de la 
primul termen de transmitere.

Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor 
prezentei anexe, durata maximă a perioadei 
de tranziție este fixată la trei ani de la 
primul termen de transmitere.

Or. en


