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Ändringsförslag 11
Marusya Lyubcheva

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Enligt Europaparlamentets och rådets 
beslut nr xxx av den xxx 2013 om ett 
allmänt miljöhandlingsprogram för 
unionen1 är ett bra faktaunderlag om de 
viktigaste tendenserna, faktorerna och 
drivkrafterna för miljöförändringar en 
förutsättning för att ta fram och genomföra 
verkningsfulla politiska insatser och stärka 
medborgarnas ställning i beslutsprocessen
Det bör utarbetas instrument för att öka 
allmänhetens medvetenhet om hur 
ekonomisk verksamhet påverkar miljön.

(1) Enligt Europaparlamentets och rådets 
beslut nr xxx av den xxx 2013 om ett 
allmänt miljöhandlingsprogram för 
unionen1 är ett bra faktaunderlag om den 
löpande verksamheten, de viktigaste 
tendenserna, de framtida faktorerna och 
drivkrafterna för miljöförändringar en 
förutsättning för att ta fram och genomföra 
verkningsfulla politiska insatser och stärka 
medborgarnas ställning i beslutsprocessen. 
Det bör utarbetas instrument för att öka 
allmänhetens medvetenhet om hur 
ekonomisk verksamhet påverkar miljön.

__________________ __________________
1 EUT L xxx. 1 EUT L xxx.

Or. en

Ändringsförslag 12
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Enligt Europaparlamentets och rådets 
beslut nr xxx av den xxx 2013 om ett 
allmänt miljöhandlingsprogram för 
unionen1 är ett bra faktaunderlag om de 
viktigaste tendenserna, faktorerna och 
drivkrafterna för miljöförändringar en 
förutsättning för att ta fram och genomföra 
verkningsfulla politiska insatser och stärka 

(1) Enligt Europaparlamentets och rådets 
beslut nr xxx av den xxx 2013 om ett 
allmänt miljöhandlingsprogram för 
unionen1 är ett bra faktaunderlag om de 
viktigaste tendenserna, faktorerna och 
drivkrafterna för miljöförändringar en 
förutsättning för att ta fram och genomföra 
verkningsfulla politiska insatser och stärka 
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medborgarnas ställning i beslutsprocessen.
Det bör utarbetas instrument för att öka 
allmänhetens medvetenhet om hur 
ekonomisk verksamhet påverkar miljön.

medborgarnas ställning i beslutsprocessen.
Det bör utarbetas instrument för att öka 
allmänhetens medvetenhet om hur 
ekonomisk verksamhet påverkar miljön.
Det är viktigt att uppgifterna 
tillgängliggörs i begriplig och lättåtkomlig 
form och offentliggörs tillsammans med 
konventionella ekonomiska uppgifter, 
såsom BNP.

__________________ __________________
1 EUT L xxx. 1 EUT L xxx.

Or. pl

Ändringsförslag 13
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Enligt artikel 10 i förordning (EU) nr 
691/2011 ska kommissionen rapportera om 
genomförandet av förordningen till 
Europaparlamentet och rådet, och vid 
behov föreslå införande av nya moduler för 
miljöräkenskaper, t.ex. utgifter och intäkter 
i samband med miljöskydd
(Eper)/räkenskaper för 
miljöskyddskostnader (Epea), sektorn för 
miljövänliga varor och tjänster (EGSS) 
samt energiräkenskaper.

(2) Enligt artikel 10 i förordning (EU) 
nr 691/2011 ska kommissionen först
rapportera om genomförandet av 
förordningen till Europaparlamentet och 
rådet senast den 31 december 2013 och
därefter vid behov föreslå införande av nya 
moduler för miljöräkenskaper, t.ex. utgifter 
och intäkter i samband med miljöskydd
(Eper)/räkenskaper för 
miljöskyddskostnader (Epea), sektorn för 
miljövänliga varor och tjänster (EGSS) 
samt energiräkenskaper.

Or. en

Ändringsförslag 14
Marusya Lyubcheva

Förslag till förordning
Skäl 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Dessa tre nya moduler bidrar direkt till 
unionens politiska prioriteringar för grön 
tillväxt och resurseffektivitet genom att 
tillhandahålla viktig information om 
indikatorer som marknadsproduktion och 
sysselsättning inom sektorn för 
miljövänliga varor och tjänster, nationella 
miljöskyddsutgifter och energianvändning
efter NACE-indelning.

(3) Införandet av dessa tre nya moduler 
bidrar direkt till tillämpningen av unionens 
politiska prioriteringar för grön tillväxt, 
resurseffektivitet och effektivitet genom att 
tillhandahålla viktig information om 
indikatorer som marknadsproduktion och 
sysselsättning inom sektorn för 
miljövänliga varor och tjänster, nationella 
miljöskyddsutgifter och energianvändning
enligt en sund, begriplig och detaljrik 
indelning, motsvarande den befintliga 
NACE-indelningen.

Or. en

Ändringsförslag 15
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Dessa tre nya moduler bidrar direkt till 
unionens politiska prioriteringar för grön 
tillväxt och resurseffektivitet genom att 
tillhandahålla viktig information om 
indikatorer som marknadsproduktion och 
sysselsättning inom sektorn för 
miljövänliga varor och tjänster, nationella 
miljöskyddsutgifter och energianvändning
efter NACE-indelning.

(3) Dessa tre nya moduler bidrar direkt till 
unionens politiska prioriteringar för grön 
tillväxt och resurseffektivitet genom att 
tillhandahålla viktig information om 
indikatorer som marknadsproduktion och 
sysselsättning inom sektorn för 
miljövänliga varor och tjänster, nationella 
miljöskyddsutgifter och energianvändning
enligt NACE-indelning.

Or. pl

Ändringsförslag 16
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)



PE522.911v01-00 6/22 AM\1008808SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) För att säkerställa enhetliga villkor 
för genomförandet av bilagorna V och VI 
bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna bestämmelser och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med granskningsförfarandet.

Or. pl

Ändringsförslag 17
Marusya Lyubcheva

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
Förordning (EU) nr 691/2011
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. miljöskyddsutgifter: ekonomiska 
resurser som av inhemska enheter ägnas åt
miljöskydd. Miljöskydd omfattar alla 
aktiviteter och verksamheter som till 
huvudsyfte har att förebygga, minska och
undanröja föroreningar och andra 
försämringar av miljön. Det inbegriper 
åtgärder som vidtas för att återställa miljön 
efter det att den har försämrats. Aktiviteter 
som i och för sig har miljönytta men främst 
tillgodoser tekniska behov eller interna 
krav på hygien eller säkerhet vid ett företag 
eller annan inrättning ingår inte.

”4. ”4. miljöskyddsutgifter: ekonomiska 
resurser som av inhemska enheter ägnas åt
miljöskyddsaktiviteter. 
Miljöskyddsaktiviteter omfattar alla 
aktiviteter och verksamheter som till 
huvudsyfte har att främja god miljöstatus,
förebygga, minska och/eller undanröja 
föroreningar och andra försämringar av 
miljön. Det inbegriper också samtliga
åtgärder som vidtas för att återställa miljön 
efter det att den har försämrats. Aktiviteter 
som i och för sig har miljönytta men främst 
tillgodoser tekniska behov eller interna 
krav på hygien eller säkerhet och trygghet
vid ett företag eller annan inrättning ingår 
inte.
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Or. en

Ändringsförslag 18
Marusya Lyubcheva

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
Förordning (EU) nr 691/2011
Artikel 2 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. sektorn för miljövänliga varor och 
tjänster: sådan produktionsverksamhet i en 
nationell ekonomi som alstrar miljövänliga 
produkter. Miljövänliga produkter är 
produkter som framställts för miljöskydd 
och resurshantering. Resurshantering 
inbegriper bevarande, underhåll och 
förbättring av beståndet av naturresurser 
och således skydd mot utarmning.

5. sektorn för miljövänliga varor och 
tjänster: omfattar sådan 
produktionsverksamhet i en nationell 
ekonomi som alstrar miljövänliga 
produkter och/eller tillhandahåller 
tjänster knutna till dessa produkter, samt 
andra tjänster knutna till miljöskydd och 
som inte alstrar särskilda produkter till 
slutkunder. Miljövänliga produkter är 
produkter vilkas tillverkningskostnader 
inbegriper komponenter för miljöskydd 
och resurshantering. Resurshantering 
inbegriper bevarande, underhåll och 
förbättring av beståndet av naturresurser 
och således skydd mot utarmning, samt 
deras förnyelse där detta är tekniskt 
möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 19
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
Förordning (EU) nr 691/2011
Artikel 2 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. sektorn för miljövänliga varor och 
tjänster: sådan produktionsverksamhet i en 

5. sektorn för miljövänliga varor och 
tjänster: sådan produktionsverksamhet i en 
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nationell ekonomi som alstrar miljövänliga 
produkter. Miljövänliga produkter är 
produkter som framställts för miljöskydd 
och resurshantering. Resurshantering 
inbegriper bevarande, underhåll och 
förbättring av beståndet av naturresurser 
och således skydd mot utarmning.

nationell ekonomi som alstrar miljövänliga 
produkter. Miljövänliga produkter är 
produkter som framställts för miljöskydd
(enligt ovan nämnda definition) och 
resurshantering. Resurshantering 
inbegriper bevarande, underhåll och 
förbättring av beståndet av naturresurser 
och således skydd mot utarmning.

Or. pl

Ändringsförslag 20
Marusya Lyubcheva

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
Förordning (EU) nr 691/2011
Artikel 2 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. räkenskaper över fysiska energiflöden: 
konsekventa sammanställningar av fysiska 
energiflöden till nationella ekonomier, 
inom ekonomin och utflöden till andra 
ekonomier eller till miljön.”

6. räkenskaper över fysiska energiflöden: 
konsekventa sammanställningar av fysiska 
energiflöden till nationella ekonomier,
flöden som cirkulerar inom ekonomin och 
utflöden till andra ekonomier eller till 
miljön.”

Or. en

Ändringsförslag 21
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EU) nr 691/2011
Artikel 3 – punkt 4 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att säkerställa ett enhetligt 
genomförande av bilagorna V och VI före 
den 31 december 2014 ska kommissionen 
med genomförandeakter upprätta en 
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vägledande förteckning över miljövänliga 
varor och tjänster och en förteckning över 
energiprodukter på grundval av den 
förteckning som avses i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1099/2008 av den 
22 oktober 2008 om energistatistik. 
Kommissionen ska regelbundet vid 
lämpliga tillfällen uppdatera dessa 
förteckningar.
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 11.
Detta bör inte leda till att nya och 
betydande bördor påläggs 
medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna.
Vid upprättandet och regelbundet 
uppdaterande av ovan nämnda 
förteckningar ska kommissionen 
vederbörligen motivera sina åtgärder 
genom att vid behov utnyttja hjälp från 
relevanta experter på 
kostnadseffektivitetsanalyser, samt därvid 
bilägga en bedömning av den börda som 
påläggs uppgiftslämnarna och 
tillverkningskostnaderna.

Or. pl

Ändringsförslag 22
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Bilaga
Förordning (EU) nr 691/2011
Bilaga IV – avsnitt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Räkenskaper över miljöskyddsutgifter visar 
uppgifter på ett sätt som är helt förenligt 
med uppgifter som lämnas enligt ENS, och 
avser utgifter för miljöskydd, dvs. 
ekonomiska resurser som av inhemska 
enheter avsätts till miljöskydd. Tack vare 

Räkenskaper över miljöskyddsutgifter visar 
uppgifter på ett sätt som är förenligt med 
uppgifter som lämnas enligt ENS, och 
avser utgifter för miljöskydd, dvs. 
ekonomiska resurser som av inhemska 
enheter avsätts till miljöskydd. Tack vare 
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räkenskaperna kan nationella utgifter för 
miljöskydd sammanställas, vilket 
definieras som summan av inhemska 
enheters användning av 
miljöskyddstjänster, fasta 
bruttoinvesteringar för 
miljöskyddsaktiviteter samt överföringar 
för miljöskydd som inte motsvarar tidigare 
poster minus finansiering från övriga 
världen.

räkenskaperna kan nationella utgifter för 
miljöskydd sammanställas, vilket 
definieras som summan av inhemska 
enheters användning av 
miljöskyddstjänster, fasta 
bruttoinvesteringar för 
miljöskyddsaktiviteter samt överföringar 
för miljöskydd som inte motsvarar tidigare 
poster minus finansiering från övriga 
världen.

Or. pl

Ändringsförslag 23
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Bilaga
Förordning (EU) nr 691/2011
Bilaga IV – avsnitt 3 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Moms och andra skatter minus 
produktsubventioner på 
miljöskyddstjänster.

Mervärdesskatt (moms) och andra skatter 
minus produktsubventioner på 
miljöskyddstjänster.

Or. pl

Ändringsförslag 24
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Bilaga
Förordning (EU) nr 691/2011
Bilaga IV – avsnitt 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att uppfylla användarnas behov av 
fullständiga och aktuella uppgifter ska 
kommissionen (Eurostat) så snart 
tillräckliga uppgifter från länderna finns 
tillgängliga, ta fram beräkningar av 

3. För att uppfylla användarnas behov av 
fullständiga och aktuella uppgifter ska 
kommissionen (Eurostat) så snart 
tillräckliga uppgifter från länderna finns 
tillgängliga, ta fram beräkningar av 
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totalerna för EU-27 för denna moduls 
huvudaggregat. Kommissionen (Eurostat) 
ska i möjligaste mån ta fram och 
offentliggöra beräkningar av uppgifter som 
medlemsstaterna inte har överfört inom den 
tidsfrist som anges i punkt 2.

totalerna för EU-28 för denna moduls 
huvudaggregat. Kommissionen (Eurostat) 
ska i möjligaste mån ta fram och 
offentliggöra beräkningar av uppgifter som 
medlemsstaterna inte har överfört inom den 
tidsfrist som anges i punkt 2.

Or. pl

Ändringsförslag 25
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Bilaga
Förordning (EU) nr 691/2011
Bilaga IV – avsnitt 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det första referensåret är det år som 
denna förordning träder i kraft.

5. Det första referensåret är det år som
följer det år som denna förordning träder i 
kraft.

Or. pl

Ändringsförslag 26
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Bilaga
Förordning (EU) nr 691/2011
Bilaga IV – avsnitt 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Vid den första dataöverföringen ska 
medlemsstaterna lämna årsdata från 2013
till det första referensåret.

5. Vid den första dataöverföringen ska 
medlemsstaterna lämna årsdata från 2014
till det första referensåret.

Or. pl



PE522.911v01-00 12/22 AM\1008808SV.doc

SV

Ändringsförslag 27
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Bilaga
Förordning (EU) nr 691/2011
Bilaga IV – avsnitt 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Vid varje därpå följande dataöverföring 
till kommissionen ska medlemsstaterna 
lämna årsdata för åren n-3, n-2, n-1 och n 
(n är referensår).

6. Vid varje därpå följande dataöverföring 
till kommissionen ska medlemsstaterna 
lämna årsdata för åren n-3, n-2, n-1 och n, 
där n är referensåret. Medlemsstaterna får 
lämna tillgängliga data från år som 
föregår det år som denna förordning 
träder i kraft.

Or. pl

Ändringsförslag 28
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Bilaga
Förordning (EU) nr 691/2011
Bilaga IV – avsnitt 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För den offentliga sektorns icke-
affärsmässiga tjänster och för 
miljöskyddsöverföringar:

1. För den offentliga sektorns tjänster och 
för miljöskyddsöverföringar:

Or. pl

Ändringsförslag 29
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Bilaga
Förordning (EU) nr 691/2011
Bilaga IV – avsnitt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Vid tillämpning av bestämmelserna i 
denna bilaga är den längsta 
övergångsperiod som får medges två år 
efter den första tidsfristen för överföring.

6. Vid tillämpning av bestämmelserna i 
denna bilaga är den längsta 
övergångsperiod som får medges tre år 
efter den första tidsfristen för överföring.

Or. en

Ändringsförslag 30
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Bilaga
Förordning (EU) nr 691/2011
Bilaga V – avsnitt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Räkenskaperna över miljövänliga varor 
och tjänster bör upprättas med hjälp av 
befintliga uppgifter från
nationalräkenskaper, strukturell 
företagsstatistik, företagsregister och 
andra källor.

Or. pl

Ändringsförslag 31
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Bilaga
Förordning (EU) nr 691/2011
Bilaga V – avsnitt 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att uppfylla användarnas behov av 
fullständiga och aktuella uppgifter ska 
kommissionen (Eurostat) så snart 
tillräckliga uppgifter från länderna finns 
tillgängliga, ta fram beräkningar av 

3. För att uppfylla användarnas behov av 
fullständiga och aktuella uppgifter ska 
kommissionen (Eurostat) så snart 
tillräckliga uppgifter från länderna finns 
tillgängliga, ta fram beräkningar av 
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totalerna för EU-27 för denna moduls 
huvudaggregat. Kommissionen (Eurostat) 
ska i möjligaste mån ta fram och 
offentliggöra beräkningar av uppgifter som 
medlemsstaterna inte har överfört inom den 
tidsfrist som anges i punkt 2.

totalerna för EU-28 för denna moduls 
huvudaggregat. Kommissionen (Eurostat) 
ska i möjligaste mån ta fram och 
offentliggöra beräkningar av uppgifter som 
medlemsstaterna inte har överfört inom den 
tidsfrist som anges i punkt 2.

Or. pl

Ändringsförslag 32
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Bilaga
Förordning (EU) nr 691/2011
Bilaga V – avsnitt 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det första referensåret är det år som 
denna förordning träder i kraft.

5. Det första referensåret är det år som
följer det år som denna förordning träder i 
kraft.

Or. pl

Ändringsförslag 33
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Bilaga
Förordning (EU) nr 691/2011
Bilaga V – avsnitt 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Vid den första dataöverföringen ska 
medlemsstaterna lämna årsdata från 2013
till det första referensåret.

5. Vid den första dataöverföringen ska 
medlemsstaterna lämna årsdata från 2014
till det första referensåret.

Or. pl
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Ändringsförslag 34
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Bilaga
Förordning (EU) nr 691/2011
Bilaga V – avsnitt 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Vid varje därpå följande dataöverföring 
till kommissionen ska medlemsstaterna 
lämna årsdata för åren n-3, n-2, n-1 och n, 
där n är referensåret.

6. Vid varje därpå följande dataöverföring 
till kommissionen ska medlemsstaterna 
lämna årsdata för åren n-3, n-2, n-1 och n, 
där n är referensåret.

Medlemsstaterna får lämna tillgängliga 
data från år som föregår det år som 
denna förordning träder i kraft.

Or. pl

Ändringsförslag 35
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Bilaga
Förordning (EU) nr 691/2011
Bilaga V – avsnitt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av bestämmelserna i denna 
bilaga är den längsta övergångsperiod som 
får medges två år efter den första tidsfristen 
för överföring.

Vid tillämpning av bestämmelserna i denna 
bilaga är den längsta övergångsperiod som 
får medges tre år efter den första tidsfristen 
för överföring.

Or. en

Ändringsförslag 36
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Bilaga
Förordning (EU) nr 691/2011
Bilaga VI – avsnitt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Räkenskaperna över fysiska energiflöden 
visar uppgifter om fysiska flöden av energi, 
uttryckt i terajoule, på ett sätt som är helt 
förenligt med begreppen, principerna och 
uppgifterna i Europeiska 
nationalräkenskapssystemet (ENS). Här 
registreras energiuppgifter i förhållande till 
de nationella ekonomiernas inhemska 
enheters ekonomiska aktiviteter, uppdelat 
efter ekonomisk aktivitet. De visar 
försörjning och användning av naturlig 
energi, energiprodukter och restenergi.
Som ekonomiska aktiviteter räknas 
produktion, förbrukning och ansamling.

Räkenskaperna över fysiska energiflöden 
visar uppgifter om fysiska flöden av energi, 
uttryckt i terajoule, på ett sätt som är helt 
förenligt med Europeiska 
nationalräkenskapssystemet (ENS). Här 
registreras energiuppgifter i förhållande till 
de nationella ekonomiernas inhemska 
enheters ekonomiska aktiviteter, uppdelat 
efter ekonomisk aktivitet. De visar 
försörjning och användning av naturlig 
energi, energiprodukter och restenergi.
Som ekonomiska aktiviteter räknas 
produktion, förbrukning och ansamling.

I denna bilaga anges vilka uppgifter 
avseende räkenskaper över fysiska 
energiflöden som medlemsstaterna ska 
samla in, sammanställa, överföra och 
utvärdera.

Or. pl

Ändringsförslag 37
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Bilaga
Förordning (EU) nr 691/2011
Bilaga VI – avsnitt 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Statistik ska överföras senast 
18 månader efter referensårets slut.

2. Statistik ska överföras senast 
21 månader efter referensårets slut.

Or. pl

Ändringsförslag 38
Jolanta Emilia Hibner
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Förslag till förordning
Bilaga
Förordning (EU) nr 691/2011
Bilaga VI – avsnitt 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att uppfylla användarnas behov av 
fullständiga och aktuella uppgifter ska 
kommissionen (Eurostat) så snart 
tillräckliga uppgifter från länderna finns 
tillgängliga, ta fram beräkningar av 
totalerna för EU-27 för denna moduls 
huvudaggregat. Kommissionen (Eurostat) 
ska i möjligaste mån ta fram och 
offentliggöra beräkningar av uppgifter som 
medlemsstaterna inte har överfört inom den 
tidsfrist som anges i punkt 2.

3. För att uppfylla användarnas behov av 
fullständiga och aktuella uppgifter ska 
kommissionen (Eurostat) så snart 
tillräckliga uppgifter från länderna finns 
tillgängliga, ta fram beräkningar av 
totalerna för EU-28 för denna moduls 
huvudaggregat. Kommissionen (Eurostat) 
ska i möjligaste mån ta fram och 
offentliggöra beräkningar av uppgifter som 
medlemsstaterna inte har överfört inom den 
tidsfrist som anges i punkt 2.

Or. pl

Ändringsförslag 39
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Bilaga
Förordning (EU) nr 691/2011
Bilaga VI – avsnitt 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det första referensåret är det år som 
denna förordning träder i kraft.

4. Det första referensåret är det år som
följer det år som denna förordning träder i 
kraft.

Or. pl

Ändringsförslag 40
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Bilaga
Förordning (EU) nr 691/2011
Bilaga VI – avsnitt 4 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Vid den första dataöverföringen ska 
medlemsstaterna lämna årsdata från 2013
till det första referensåret.

5. Vid den första dataöverföringen ska 
medlemsstaterna lämna årsdata från 2014
till det första referensåret.

Or. pl

Ändringsförslag 41
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Bilaga
Förordning (EU) nr 691/2011
Bilaga VI – avsnitt 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Vid varje därpå följande dataöverföring 
till kommissionen ska medlemsstaterna 
lämna årsdata för åren n-3, n-2, n-1 och n, 
där n är referensåret.

6. Vid varje därpå följande dataöverföring 
till kommissionen ska medlemsstaterna 
lämna årsdata för åren n-3, n-2, n-1 och n, 
där n är referensåret.

Medlemsstaterna får lämna tillgängliga 
data från år som föregår det år som 
denna förordning träder i kraft.

Or. pl

Ändringsförslag 42
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Bilaga
Förordning (EU) nr 691/2011
Bilaga VI – avsnitt 1 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För de variabler som avses i avsnitt 3 
ska följande uppgifter överlämnas:

1. För de variabler som avses i avsnitt 3 
ska följande uppgifter i fysiska enheter
överlämnas:
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Or. pl

Ändringsförslag 43
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Bilag1
Förordning (EU) nr 691/2011
Bilaga VI – avsnitt 5 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Leveranstabell för energiflöden i fysiska 
enheter. I denna tabell redovisas leveranser 
av insatser av naturlig energi, 
energiprodukter och restenergi (per rad) 
efter ursprung, dvs. ”leverantör” (per 
kolumn).

– Leveranstabell för energiflöden. I denna 
tabell redovisas leveranser av insatser av 
naturlig energi, energiprodukter och 
restenergi (per rad) efter ursprung, dvs.
”leverantör” (per kolumn).

Or. pl

Ändringsförslag 44
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Bilaga
Förordning (EU) nr 691/2011
Bilaga VI – avsnitt 5 – punkt 1 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Den centrala energiindikatorn 
”inhemska enheters totala 
energiförbrukning” uppdelat efter 
industrier och hushåll.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 45
Jolanta Emilia Hibner
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Förslag till förordning
Bilaga
Förordning (EU) nr 691/2011
Bilaga VI – avsnitt 5 – punkt 1 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Överbryggningstabell som visar de olika 
element som utgör skillnaden mellan den 
centrala energiindikatorn ”inhemska 
enheters totala energiförbrukning” och 
den gemensamma centrala 
energiindikatorn i den europeiska 
energistatistiken ”inhemsk 
bruttoenergiförbrukning”.

– Överbryggningstabell som visar de olika 
element som utgör skillnaden mellan
energiräkenskaperna och 
energibalanserna.

Or. pl

Ändringsförslag 46
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Bilaga
Förordning (EU) nr 691/2011
Bilaga VI – avsnitt 5 – punkt 3 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– ”Produktion” avser produktion av varor 
och tjänster.  Produktionsaktiviteter 
klassificeras enligt Nace Rev. 2 och 
uppgifterna rapporteras på 
aggregationsnivå A*64.

– ”Produktion” avser produktion av varor 
och tjänster.  Produktionsaktiviteter 
klassificeras enligt Nace Rev. 2 och 
uppgifterna rapporteras på 
aggregationsnivå A*40.

Or. pl

Ändringsförslag 47
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Bilaga 1
Förordning (EU) nr 691/2011
Bilaga VI – avsnitt 5 – punkt 5 – strecksats 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Energiprodukter indelas enligt 
indelningen av produkter efter näringsgren
(CPA) och den klassifikation som används 
i den europeiska energistatistiken.

– Energiprodukter indelas enligt 
indelningen av produkter efter näringsgren 
och den klassifikation som används i den 
europeiska energistatistiken.

Or. pl

Ändringsförslag 48
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Bilaga
Förordning (EU) nr 691/2011
Bilaga VI – avsnitt 5 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Överbryggningen från indikatorn enligt 
hemvistprincipen till den territoriellt 
baserade indikatorn presenteras för hela 
den nationella ekonomin (ingen uppdelning 
efter bransch) och är följande: 

6. Överbryggningen från indikatorn enligt 
hemvistprincipen till den territoriellt 
baserade indikatorn presenteras för hela 
den nationella ekonomin (ingen uppdelning 
efter bransch) och är följande: 

inhemska enheters totala energiförbrukning inhemska enheters totala energiförbrukning
energianvändning av inhemska enheter 
utomlands

energianvändning av inhemska enheter 
utomlands

+ energianvändning av icke-inhemska 
enheter på territoriet

+ energianvändning av icke-inhemska 
enheter på territoriet

+ statistiska differenser
= inhemsk bruttoenergiförbrukning 
(territoriellt baserad)

= inhemsk bruttoenergiförbrukning 
(territoriellt baserad)

Or. pl

Ändringsförslag 49
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Bilaga
Förordning (EU) nr 691/2011
Bilaga VI – avsnitt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av bestämmelserna i denna 
bilaga är den längsta övergångsperiod som 
får medges två år efter den första tidsfristen 
för överföring.

Vid tillämpning av bestämmelserna i denna 
bilaga är den längsta övergångsperiod som 
får medges tre år efter den första tidsfristen 
för överföring.

Or. en


