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Pozmeňujúci návrh 11
Marusya Lyubcheva

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V rozhodnutí Európskeho parlamentu 
a Rady č. xxx z xxx 2013, ktorým sa 
ustanovuje Siedmy environmentálny akčný 
program Spoločenstva1 sa stanovuje, že 
spoľahlivé informácie o základných 
trendoch, tlakoch a príčinách 
environmentálnej zmeny sú nevyhnutné 
pre tvorbu účinnej politiky, jej realizáciu a 
všeobecnejšie pre posilnenie postavenia 
občanov. Mali by sa vyvíjať nástroje s 
cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti o 
vplyvoch ekonomickej činnosti na životné 
prostredie.

(1) V rozhodnutí Európskeho parlamentu 
a Rady č. xxx z xxx 2013, ktorým sa 
ustanovuje Siedmy environmentálny akčný 
program Spoločenstva1, sa stanovuje, že 
spoľahlivé informácie o pravidelných 
činnostiach, základných trendoch, 
vznikajúcich tlakoch a príčinách 
environmentálnej zmeny sú nevyhnutné na
tvorbu účinnej politiky, jej realizáciu a 
všeobecnejšie na posilnenie postavenia 
občanov. Mali by sa vyvíjať nástroje s 
cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti o 
vplyvoch ekonomickej činnosti na životné 
prostredie.

__________________ __________________
1 Ú. v. EÚ L xxx. 1 Ú. v. EÚ L xxx.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V rozhodnutí Európskeho parlamentu 
a Rady č. xxx z xxx 2013, ktorým sa 
ustanovuje Siedmy environmentálny akčný 

(1) V rozhodnutí Európskeho parlamentu 
a Rady č. xxx z xxx 2013, ktorým sa 
ustanovuje Siedmy environmentálny akčný 
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program Spoločenstva1 sa stanovuje, že 
spoľahlivé informácie o základných 
trendoch, tlakoch a príčinách 
environmentálnej zmeny sú nevyhnutné 
pre tvorbu účinnej politiky, jej realizáciu a 
všeobecnejšie pre posilnenie postavenia 
občanov. Mali by sa vyvíjať nástroje s 
cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti o 
vplyvoch ekonomickej činnosti na životné 
prostredie.

program Spoločenstva1, sa stanovuje, že
spoľahlivé informácie o základných 
trendoch, tlakoch a príčinách 
environmentálnej zmeny sú nevyhnutné na
tvorbu účinnej politiky, jej realizáciu a 
všeobecnejšie na posilnenie postavenia 
občanov. Mali by sa vyvíjať nástroje s 
cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti o 
vplyvoch ekonomickej činnosti na životné 
prostredie. Je dôležité, aby sa údaje 
poskytovali tak, aby boli zrozumiteľné a 
prístupné, a aby sa zverejňovali spolu s 
obvyklými ekonomickými údajmi, ako je 
napríklad HDP.

__________________ __________________
1 Ú. v. EÚ L xxx. 1 Ú. v. EÚ L xxx.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 13
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Článok 10 nariadenia (EÚ) č. 691/2011 
obsahuje výzvu Komisii, aby predkladala
Európskemu parlamentu a Rade správu 
o implementácii tohto nariadenia a aby 
v prípade potreby navrhla zavedenie 
nových modulov environmentálnych 
ekonomických účtov, ako sú výdavky a 
príjmy súvisiace s ochranou životného 
prostredia (ďalej len „EPER)/účty 
výdavkov na ochranu životného prostredia 
(ďalej len „EPEA“), odvetvie 
environmentálnych tovarov a služieb (ďalej 
len „EGSS“) a energetické účty.

(2) Článok 10 nariadenia (EÚ) č. 691/2011 
obsahuje výzvu Komisii, aby Európskemu 
parlamentu a Rade do 31. decembra 2013 
predložila prvú správu o implementácii 
tohto nariadenia a aby následne v prípade 
potreby navrhla zavedenie nových 
modulov environmentálnych 
ekonomických účtov, ako sú výdavky a 
príjmy súvisiace s ochranou životného 
prostredia (ďalej len „EPER)/účty 
výdavkov na ochranu životného prostredia 
(ďalej len „EPEA“), odvetvie 
environmentálnych tovarov a služieb (ďalej 
len „EGSS“) a energetické účty.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 14
Marusya Lyubcheva

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Tieto tri nové moduly prispejú priamo 
k plneniu politických priorít Únie, ktorými 
sú ekologický rast a efektívne využívanie 
zdrojov, poskytovaním dôležitých 
informácií o ukazovateľoch, akými sú 
trhová produkcia a zamestnanosť v EGSS, 
vnútroštátne výdavky na ochranu 
životného prostredia a spotreba energie, v 
podrobnom členení podľa NACE 
(štatistickej klasifikácie ekonomických 
činností v Európskej únii).

(3) Používanie týchto troch nových 
modulov priamo prispeje k uplatňovaniu
politických priorít Únie, ktorými sú 
ekologický rast, účinné a efektívne 
využívanie zdrojov, a to poskytovaním 
dôležitých informácií o ukazovateľoch, 
akými sú trhová produkcia a zamestnanosť 
v EGSS, vnútroštátne výdavky na ochranu 
životného prostredia a spotreba energie, 
v logickom, zrozumiteľnom a podrobnom 
členení, ktoré zodpovedá súčasnej 
klasifikácii NACE (štatistická klasifikácia
ekonomických činností v Európskej únii).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Tieto tri nové moduly prispejú priamo
k plneniu politických priorít Únie, ktorými 
sú ekologický rast a efektívne využívanie 
zdrojov, poskytovaním dôležitých 
informácií o ukazovateľoch, akými sú 
trhová produkcia a zamestnanosť v EGSS, 
vnútroštátne výdavky na ochranu 
životného prostredia a spotreba energie, v 
podrobnom členení podľa NACE 
(štatistickej klasifikácie ekonomických 
činností v Európskej únii).

(3) Tieto tri nové moduly priamo prispejú
k plneniu politických priorít Únie, ktorými 
sú ekologický rast a efektívne využívanie 
zdrojov, a to poskytovaním dôležitých 
informácií o ukazovateľoch, akými sú 
trhová produkcia a zamestnanosť v EGSS, 
vnútroštátne výdavky na ochranu 
životného prostredia a spotreba energie, v 
členení podľa NACE (štatistická 
klasifikácia ekonomických činností v 
Európskej únii).

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 16
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania príloh V a VI by 
sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie 
právomoci. Uvedené právomoci by sa mali 
vykonávať v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým 
sa ustanovujú pravidlá a všeobecné 
zásady mechanizmu, na základe ktorého 
členské štáty kontrolujú vykonávanie 
vykonávacích právomocí Komisie. 
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 17
Marusya Lyubcheva

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
 Nariadenie (EÚ) č. 691/2011 
Článok 2 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) „výdavky na ochranu životného 
prostredia“ sú hospodárske zdroje, ktoré 
rezidentské jednotky venujú na ochranu 
životného prostredia. Súčasťou ochrany
životného prostredia sú všetky činnosti 
a akcie, ktorých hlavným účelom je 
predchádzať znečisteniu, ako aj 
ktorejkoľvek inej degradácii životného 
prostredia, obmedzovať a odstrániť ich. 
Patria medzi opatrenia prijaté na obnovenie 

(4)„výdavky na ochranu životného 
prostredia“ sú hospodárske zdroje, ktoré 
rezidentské jednotky venujú na činnosti 
zamerané na ochranu životného prostredia. 
Súčasťou činností na ochranu životného 
prostredia sú všetky činnosti a akcie, 
ktorých hlavným účelom je podporovať 
dobrý environmentálny stav, predchádzať 
znečisteniu životného prostredia, ako aj 
akejkoľvek inej degradácii životného 
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životného prostredia po jeho degradácii. 
Činnosti, ktoré v prvom rade uspokojujú 
technické potreby alebo interné požiadavky 
na hygienu alebo bezpečnostnú ochranu 
podniku alebo inej inštitúcie, sú napriek 
tomu, že sú priaznivé pre životné 
prostredie, vylúčené;

prostredia, a obmedzovať a/alebo odstrániť 
ich. Patria sem tiež všetky opatrenia prijaté 
na obnovenie životného prostredia po jeho 
degradácii. Činnosti, ktoré v prvom rade 
uspokojujú technické potreby alebo interné 
požiadavky na hygienu alebo bezpečnosť a 
ochranu podniku alebo inej inštitúcie, sú 
napriek tomu, že sú priaznivé pre životné 
prostredie, vylúčené;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Marusya Lyubcheva

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) č. 691/2011
Článok 2 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) „odvetvie environmentálnych tovarov 
a služieb“ znamená výrobné činnosti 
národného hospodárstva, ktorých 
výsledkom sú ekologické výrobky.
Ekologické výrobky sú výrobky vyrobené 
na účely ochrany životného prostredia 
a riadenia zdrojov. Riadenie zdrojov 
zahŕňa ochranu, udržiavanie a zvyšovanie 
množstva zásob prírodných zdrojov a tak 
chráni pred ich vyčerpaním;

(5) „odvetvie environmentálneho tovaru 
a environmentálnych služieb“ zahŕňa 
výrobné činnosti národného hospodárstva, 
ktorých výsledkom sú environmentálne
produkty a/alebo ktoré poskytujú služby 
súvisiace s týmito produktmi, ako aj 
ďalšie služby súvisiace s ochranou 
životného prostredia, ktorých výsledkom 
nie sú žiadne špecifické výrobky pre 
koncových používateľov. 
Environmentálne produkty sú produkty, 
ktorých výrobné náklady zahŕňajú 
položky na ochranu životného prostredia 
a riadenie zdrojov. Riadenie zdrojov 
zahŕňa ochranu, udržiavanie a zvyšovanie 
množstva zásob prírodných zdrojov a tak 
chráni pred ich vyčerpaním, ako aj ich 
obnovu v prípade, že je to 
z technologického hľadiska možné;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 19
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) č. 691/2011
Článok 2 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5) „odvetvie environmentálnych tovarov
a služieb“ znamená výrobné činnosti 
národného hospodárstva, ktorých 
výsledkom sú ekologické výrobky. 
Ekologické výrobky sú výrobky vyrobené
na účely ochrany životného prostredia 
a riadenia zdrojov. Riadenie zdrojov 
zahŕňa ochranu, udržiavanie a zvyšovanie 
množstva zásob prírodných zdrojov a tak 
chráni pred ich vyčerpaním;

5) „odvetvie environmentálneho tovaru
a environmentálnych služieb“ znamená 
výrobné činnosti národného hospodárstva, 
ktorých výsledkom sú environmentálne 
produkty (environmentálny tovar 
a environmentálne služby). 
Environmentálne produkty sú produkty
vytvorené na účely ochrany životného 
prostredia (v súlade s vymedzením 
uvedeným vyššie) a riadenia zdrojov. 
Riadenie zdrojov zahŕňa ochranu, 
udržiavanie a zvyšovanie množstva zásob 
prírodných zdrojov a tak chráni pred ich 
vyčerpaním;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 20
Marusya Lyubcheva

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) č. 691/2011
Článok 2 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) „účty fyzických tokov energie“ sú 
konzistentné súbory fyzických tokov 
energie do národných hospodárstiev, tokov 
v rámci hospodárstva a do iných 
hospodárstiev alebo do životného 
prostredia.“

(6) „účty fyzických tokov energie“ sú 
konzistentné súbory fyzických tokov 
energie do národných hospodárstiev, tokov 
cirkulujúcich v rámci hospodárstva a do 
iných hospodárstiev alebo do životného 
prostredia.“

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 21
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – bod 2 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 691/2011
Článok 3 – odsek 4 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a). 4. S cieľom do 31. decembra 2014 
zabezpečiť jednotné podmienky 
vykonávania príloh V a VI Komisia 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
zostaví orientačný zoznam 
environmentálneho tovaru 
a environmentálnych služieb a zoznam 
energetických produktov, a to na základe 
zoznamov uvedených v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1099/2008 z 22. októbra 2008 
o energetickej štatistike. Komisia tieto 
zoznamy podľa potreby aktualizuje.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 11.
Nemali by na členské štáty a respondentov 
klásť výraznú dodatočnú záťaž.
Pri zostavovaní a pravidelnej aktualizácii 
uvedených zoznamov Komisia poskytuje 
riadne odôvodnenie svojich krokov, 
pričom v prípade potreby využíva podporu 
príslušných odborníkov na analýzy
nákladovej účinnosti, ktoré zahŕňajú 
posúdenie záťaže respondentov 
a výrobných nákladov.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 22
Jolanta Emilia Hibner
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Návrh nariadenia
Príloha I
Nariadenie (EÚ) č. 691/2011
Príloha IV – oddiel 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V účtoch výdavkov na ochranu životného 
prostredia sa uvádzajú údaje o výdavkoch 
na ochranu životného prostredia, t. j. 
hospodárske zdroje, ktoré rezidentské 
jednotky venujú na ochranu životného 
prostredia, spôsobom, ktorý je v úplnom
súlade s údajmi poskytovanými v rámci 
ESA. Účty umožňujú zostaviť vnútroštátne 
výdavky na ochranu životného prostredia 
(ďalej len „EP“), ktoré sú vymedzené ako 
súčet výdavkov na použitie služieb na EP 
rezidentskými jednotkami, tvorby hrubého 
fixného kapitálu (ďalej len „GFCF“) na 
činnosti na EP a prevodov na účely EP, 
ktoré nie sú obdobou predchádzajúcich 
položiek, po odpočítaní finančných 
prostriedkov zo zahraničia.

V účtoch výdavkov na ochranu životného 
prostredia sa uvádzajú údaje o výdavkoch 
na ochranu životného prostredia, t. j. 
hospodárske zdroje, ktoré rezidentské 
jednotky venujú na ochranu životného 
prostredia, spôsobom, ktorý je v súlade 
s údajmi poskytovanými v rámci ESA. 
Účty umožňujú zostaviť vnútroštátne 
výdavky na ochranu životného prostredia 
(ďalej len „EP“), ktoré sú vymedzené ako 
súčet výdavkov na použitie služieb na EP 
rezidentskými jednotkami, tvorby hrubého 
fixného kapitálu (ďalej len „GFCF“) na 
činnosti na EP a prevodov na účely EP, 
ktoré nie sú obdobou predchádzajúcich 
položiek, po odpočítaní finančných 
prostriedkov zo zahraničia.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 23
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (EÚ) č. 691/2011
Príloha IV – oddiel 3 – štvrtá zarážka 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– DPH a iné dane po odpočítaní subvencií 
na produkty služieb v oblasti ochrany 
životného prostredia,

– Daň z pridanej hodnoty (DPH) a iné 
dane po odpočítaní subvencií na produkty 
služieb v oblasti ochrany životného 
prostredia,

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 24
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (EÚ) č. 691/2011
Príloha IV – oddiel 4 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 V záujme splnenia potrieb používateľa 
týkajúcich sa úplných a včasných súborov 
údajov Komisia (Eurostat) vypracuje hneď 
po sprístupnení dostatku údajov o 
jednotlivých krajinách odhady celkových 
hlavných agregovaných hodnôt tohto 
modulu za EÚ-27. Komisia (Eurostat) 
pokiaľ možno vypracuje a uverejní odhady 
údajov, ktoré členské štáty nezaslali v 
lehote stanovenej v bode 2.

V záujme splnenia potrieb používateľa 
týkajúcich sa úplných a včasných súborov 
údajov Komisia (Eurostat) vypracuje hneď 
po sprístupnení dostatočných údajov o 
jednotlivých krajinách odhady celkových 
hlavných agregovaných hodnôt tohto 
modulu za EÚ-28. Komisia (Eurostat),
pokiaľ možno, vypracuje a uverejní odhady 
údajov, ktoré členské štáty nezaslali v 
lehote stanovenej v bode 2.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 25
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (EÚ) č. 691/2011
Príloha IV – oddiel 4 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Prvým referenčným rokom je rok, v 
ktorom toto nariadenie nadobúda
účinnosť.

Prvým referenčným rokom je rok 
nasledujúci po roku, v ktorom toto 
nariadenie nadobudlo účinnosť.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 26
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Príloha 1
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Nariadenie (EÚ) č. 691/2011
Príloha IV – oddiel 4 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Pri prvom zaslaní údajov členské štáty 
zahrnú ročné údaje od roku 2013 po prvý 
referenčný rok.

Pri prvom zaslaní údajov členské štáty 
zahrnú ročné údaje od roku 2014 po prvý 
referenčný rok.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 27
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (EÚ) č. 691/2011
Príloha – oddiel 4 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri každom následnom zaslaní údajov 
Komisii členské štáty poskytujú ročné 
údaje za roky n-3, n-2, n-1 a n, kde n 
znamená referenčný rok.

Pri každom následnom zaslaní údajov 
Komisii členské štáty poskytujú ročné 
údaje za roky n-2, n-1 a n, kde n znamená 
referenčný rok. Členské štáty môžu 
poskytnúť dostupné údaje za roky 
predchádzajúce nadobudnutiu účinnosti 
tohto nariadenia.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 28
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (EÚ) č. 691/2011
Príloha IV – oddiel 5 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Pokiaľ ide o netrhové činnosti verejnej 
správy a prevody na účely ochrany 
životného prostredia:

Pokiaľ ide o činnosti verejnej správy 
a prevody na účely ochrany životného 
prostredia:
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Pozmeňujúci návrh 29
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (EÚ) č. 691/2011
Príloha IV – oddiel 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Maximálna dĺžka prechodného obdobia na 
vykonanie ustanovení tejto prílohy je 2
roky od prvej lehoty na zaslanie.

Maximálna dĺžka prechodného obdobia na 
vykonanie ustanovení tejto prílohy je tri
roky od prvej lehoty na zaslanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (EÚ) č. 691/2011
Príloha V – oddiel 1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Účty pre environmentálny tovar 
a environmentálne služby by sa mali 
zostavovať s využitím existujúcich 
informácií pochádzajúcich z národných 
účtov, štrukturálnej podnikovej štatistiky, 
registra podnikov a iných zdrojov.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 31
Jolanta Emilia Hibner
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Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (EÚ) č. 691/2011
Príloha V – oddiel 4 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V záujme splnenia potrieb používateľa 
týkajúcich sa úplných a včasných súborov 
údajov Komisia (Eurostat) vypracuje hneď 
po sprístupnení dostatku údajov o 
jednotlivých krajinách odhady celkových 
hlavných agregovaných hodnôt tohto 
modulu za EÚ-27. Komisia (Eurostat) 
pokiaľ možno vypracuje a uverejní odhady 
údajov, ktoré členské štáty nezaslali v 
lehote stanovenej v bode 2.

3. V záujme splnenia potrieb používateľa 
týkajúcich sa úplných a včasných súborov 
údajov Komisia (Eurostat) vypracuje hneď 
po sprístupnení dostatku údajov o 
jednotlivých krajinách odhady celkových 
hlavných agregovaných hodnôt tohto 
modulu za EÚ-28. Komisia (Eurostat),
pokiaľ možno, vypracuje a uverejní odhady 
údajov, ktoré členské štáty nezaslali v 
lehote stanovenej v bode 2.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 32
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (EÚ) č. 691/2011
Príloha V – oddiel 4 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Prvým referenčným rokom je rok, v 
ktorom toto nariadenie nadobúda 
účinnosť.

5. Prvým referenčným rokom je rok 
nasledujúci po roku, v ktorom toto 
nariadenie nadobudlo účinnosť.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 33
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (EÚ) č. 691/2011
Príloha V – oddiel 4 – bod 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Pri prvom zaslaní údajov členské štáty 
zahrnú ročné údaje od roku 2013 po prvý 
referenčný rok.

5. Pri prvom zaslaní údajov členské štáty 
zahrnú ročné údaje od roku 2014 po prvý 
referenčný rok.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 34
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (EÚ) č. 691/2011
Príloha V – oddiel 4 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Pri každom následnom zaslaní údajov 
Komisii členské štáty poskytujú ročné 
údaje za roky n-3, n-2, n-1 a n, kde n 
znamená referenčný rok.

6. Pri každom následnom zaslaní údajov 
Komisii členské štáty poskytujú ročné 
údaje za roky n-2, n-1 a n, kde n znamená 
referenčný rok.

Členské štáty môžu poskytnúť dostupné 
údaje za roky predchádzajúce 
nadobudnutiu účinnosti tohto nariadenia.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 35
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (EÚ) č. 691/2011
Príloha V – oddiel 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Maximálna dĺžka prechodného obdobia na 
vykonanie ustanovení tejto prílohy je 2
roky od prvej lehoty na zaslanie.

Maximálna dĺžka prechodného obdobia na 
vykonanie ustanovení tejto prílohy je tri
roky od prvej lehoty na zaslanie.
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Pozmeňujúci návrh 36
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (EÚ) č. 691/2011
Príloha VI – oddiel 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 V účtoch fyzických tokov energie sa 
uvádzajú údaje o fyzických tokoch energie 
vyjadrené v terajouloch spôsobom, ktorý je 
úplne kompatibilný s koncepciami, 
zásadami a údajmi poskytovanými v rámci
Európskeho systému účtov (ďalej len 
„ESA“). Zaznamenávajú sa v nich 
energetické údaje vo vzťahu 
k ekonomickým činnostiam rezidentských 
jednotiek národných hospodárstiev v 
členení podľa ekonomických činností. 
Uvádzajú sa v nich dodávky a použitie 
prírodnej energie, energetické výrobky 
a energetické rezíduá. Ekonomické činnosti 
zahŕňajú výrobu, spotrebu a akumuláciu.

V účtoch fyzických tokov energie sa 
uvádzajú údaje o fyzických tokoch energie 
vyjadrené v terajouloch spôsobom, ktorý je 
úplne zlučiteľný s Európskym systémom
účtov (ďalej len „ESA“). Zaznamenávajú 
sa v nich energetické údaje vo vzťahu 
k ekonomickým činnostiam rezidentských 
jednotiek národných hospodárstiev v 
členení podľa ekonomických činností. 
Uvádzajú sa v nich dodávky a použitie 
prírodnej energie, energetické výrobky 
a energetické rezíduá. Ekonomické činnosti 
zahŕňajú výrobu, spotrebu a akumuláciu.

V tejto prílohe sú stanovené údaje o 
účtoch fyzických tokov energie, ktoré 
majú členské štáty zhromažďovať,
zostavovať, zasielať a vyhodnocovať. 

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 37
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (EÚ) č. 691/2011
Príloha VI – oddiel 4 – bod 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Štatistika sa zasiela do 18 mesiacov od 
konca referenčného roka.

2. Štatistika sa zasiela do 21 mesiacov od 
konca referenčného roka.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 38
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (EÚ) č. 691/2011
Príloha VI – oddiel 4 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V záujme splnenia potrieb používateľa 
týkajúcich sa úplných a včasných súborov 
údajov Komisia (Eurostat) vypracuje hneď 
po sprístupnení dostatku údajov o 
jednotlivých krajinách odhady celkových 
hlavných agregovaných hodnôt tohto 
modulu za EÚ-27. Komisia (Eurostat) 
pokiaľ možno vypracuje a uverejní odhady 
údajov, ktoré členské štáty nezaslali v 
lehote stanovenej v bode 2.

3. V záujme splnenia potrieb používateľa 
týkajúcich sa úplných a včasných súborov 
údajov Komisia (Eurostat) vypracuje hneď 
po sprístupnení dostatočných údajov o 
jednotlivých krajinách odhady celkových 
hlavných agregovaných hodnôt tohto 
modulu za EÚ-28. Komisia (Eurostat),
pokiaľ možno, vypracuje a uverejní odhady 
údajov, ktoré členské štáty nezaslali v 
lehote stanovenej v bode 2.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 39
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (EÚ) č. 691/2011
Príloha VI – oddiel 4 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Prvým referenčným rokom je rok, v 
ktorom toto nariadenie nadobúda 
účinnosť.

4. Prvým referenčným rokom je rok 
nasledujúci po roku, v ktorom toto 
nariadenie nadobudlo účinnosť.
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Pozmeňujúci návrh 40
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (EÚ) č. 691/2011
Príloha VI – oddiel 4 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Pri prvom zaslaní údajov členské štáty 
zahrnú ročné údaje od roku 2013 po prvý 
referenčný rok.

5. Pri prvom zaslaní údajov členské štáty 
zahrnú ročné údaje od roku 2014 po prvý 
referenčný rok.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 41
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (EÚ) č. 691/2011
Príloha VI – oddiel 4 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Pri každom následnom zaslaní údajov 
Komisii členské štáty poskytujú ročné 
údaje za roky n-3, n-2, n-1 a n, kde n 
znamená referenčný rok.

6. Pri každom následnom zaslaní údajov 
Komisii členské štáty poskytujú ročné 
údaje za roky n-2, n-1 a n, kde n znamená 
referenčný rok.

Členské štáty môžu poskytnúť dostupné 
údaje za roky predchádzajúce 
nadobudnutiu účinnosti tohto nariadenia.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 42
Jolanta Emilia Hibner
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Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (EÚ) č. 691/2011
Príloha VI – oddiel 5 – bod 1 – úvodná časť 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Za charakteristiky uvedené v oddiele 3 
sa uvádzajú tieto údaje:

1. Za charakteristiky uvedené v oddiele 3 
sa uvádzajú tieto údaje vo fyzických 
jednotkách:

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 43
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (EÚ) č. 691/2011
Príloha VI – oddiel 5 – bod 1 – prvá zarážka

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– Tabuľka dodávok tokov energie vo 
fyzických jednotkách. V tejto tabuľke sa 
zaznamenávajú dodávky prírodnej energie, 
energetických produktov a energetických 
rezíduí (do riadkov) podľa pôvodu, t. j. 
„dodávateľ“ (do stĺpcov).

– Tabuľka dodávok tokov energie. V tejto 
tabuľke sa zaznamenávajú dodávky 
prírodnej energie, energetických produktov 
a energetických rezíduí (do riadkov) podľa 
pôvodu, t. j. „dodávateľ“ (do stĺpcov).

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 44
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (EÚ) č. 691/2011
Príloha VI – oddiel 5 – bod 1 – štvrtá zarážka 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kľúčový energetický ukazovateľ „celková 
spotreba energie rezidentských jednotiek“ 

vypúšťa sa



PE522.911v01-00 20/22 AM\1008808SK.doc

SK

v členení podľa odvetví a domácností.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 45
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (EÚ) č. 691/2011
Príloha VI – oddiel 5 – bod 1 – piata zarážka

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Korelačná tabuľka, v ktorej sa uvádzajú 
rôzne prvky, ktoré spôsobujú rozdiely 
medzi kľúčovým energetickým
ukazovateľom „celková spotreba energie 
rezidentských jednotiek“ a kľúčovým
energetickým ukazovateľom používaným 
bežne v európskej energetickej štatistike 
„hrubá domáca spotreba energie“.

Korelačná tabuľka, v ktorej sa uvádzajú 
rôzne prvky, ktoré spôsobujú rozdiely 
medzi energetickými účtami
a energetickými bilanciami.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 46
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (EÚ) č. 691/2011
Príloha VI – oddiel 5 – bod 3 – prvá zarážka

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Produkcia“ sa vzťahuje na výrobu tovarov
a služieb. Produkčné činnosti sa klasifikujú 
podľa NACE Rev. 2 a údaje sa uvádzajú na 
agregovanej úrovni A*64.

„Produkcia“ sa vzťahuje na výrobu tovaru
a poskytovanie služieb. Produkčné činnosti 
sa klasifikujú podľa NACE Rev. 2 a údaje 
sa uvádzajú na agregovanej úrovni A*40.

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 47
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (EÚ) č. 691/2011
Príloha VI – oddiel 5 – bod 5 – druhá zarážka

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Energetické produkty sa členia podľa 
klasifikácie produktov podľa činností 
a klasifikácie používanej v európskej 
energetickej štatistike.

(Netýka sa slovenskej verzie).

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 48
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (EÚ) č. 691/2011
Príloha VI – oddiel 5 – bod 6 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Ukazovateľ založený na zásade sídla 
prepočítaný na ukazovateľ založený na 
území sa uvádza za celé národné 
hospodárstvo (bez členenia podľa odvetví) 
a vypočíta sa takto: 

6. Ukazovateľ založený na zásade sídla 
prepočítaný na ukazovateľ založený na 
území sa uvádza za celé národné 
hospodárstvo (bez členenia podľa odvetví) 
a vypočíta sa takto: 

celková spotreba energie rezidentských 
jednotiek

celková spotreba energie rezidentských 
jednotiek

– spotreba energie rezidentských jednotiek 
v zahraničí

– spotreba energie rezidentských jednotiek 
v zahraničí

+ spotreba energie nerezidentov na území + spotreba energie nerezidentov na území

+ štatistické rozdiely
= hrubá domáca spotreba energie (založená 
na území)

= hrubá domáca spotreba energie (založená 
na území)

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 49
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (EÚ) č. 691/2011
Príloha VI – oddiel 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Maximálna dĺžka prechodného obdobia na 
vykonanie ustanovení tejto prílohy je 2
roky od prvej lehoty na zaslanie.

Maximálna dĺžka prechodného obdobia na 
vykonanie ustanovení tejto prílohy je tri
roky od prvej lehoty na zaslanie.

Or. en


