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Amendamentul 18
Michail Tremopoulos

Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Necesitatea de a ține seama de mediu 
și de economie într-o manieră integrată 
este un rezultat al funcțiilor esențiale ale 
mediului în ceea ce privește performanța 
economică și generarea bunăstării pentru 
oameni. Aceste funcții includ furnizarea 
de resurse naturale pentru activitățile de 
producție și consum, absorbția deșeurilor 
de către mediile ecologice și serviciile de 
mediu care susțin viața și alte servicii utile 
pentru oameni. Conturile naționale 
convenționale au ținut seama doar parțial 
de aceste funcții, concentrându-se asupra 
tranzacțiilor și indicatorilor de piață care 
reflectă factori importanți pentru 
generarea bunăstării, fără însă a măsura 
bunăstarea în sine.

Or.en

Amendamentul 19
Michail Tremopoulos

Propunere de regulament
Considerentul 3b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Cu toate acestea, noile deficituri de 
resurse naturale reprezintă o amenințare 
pentru productivitatea susținută a 
economiei, iar activitățile de producție 
economică și consum pot afecta calitatea 
mediului prin supraîncărcarea 
rezervoarelor naturale cu deșeuri și 
substanțe poluante. Dacă nu se ține 
seama de costurile private și sociale ale 
utilizării resurselor naturale și de 
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degradarea mediului, conturile 
convenționale pot transmite factorilor de 
decizie semnale greșite privind progresele, 
iar aceștia ar putea stabili o traiectorie de 
dezvoltare a societății care nu este 
sustenabilă.

Or.en

Amendamentul 20
Michail Tremopoulos

Propunere de regulament
Considerentul 6a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Introducerea conturilor economice și 
de mediu este esențială, dar nu ar trebui 
să înlocuiască elaborarea unor indicatori 
alternativi, în locul PIB-ului, pentru a 
acoperi diferitele dimensiuni de mediu, 
sociale și cele legate de calitatea vieții. 
Comisia ar trebui să prezinte propuneri 
înainte de începerea noii perioade a 
cadrului financiar multianual pentru un 
set limitat de indicatori sintetici care să fie 
folosiți în plus față de PIB la elaborarea 
politicilor. Aceștia ar trebui să includă 
atât un indicator monetar (ex. economiile 
nete ajustate) și un indicator fizic (ex. 
amprenta ecologică, amprenta de carbon 
sau indicatori de decuplare) pentru 
dimensiunea de mediu, cât și indicatori 
care integrează dimensiunea socială, cum 
ar fi o evaluare a inegalităților (ex. 
indicele GINI) și un indicator pentru 
incluziunea socială și bunăstarea umană 
(ex. indicele sărăciei umane sau indicele 
sănătății sociale).

Or.en
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Amendamentul 21
Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 14 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Ar trebui stabilit un program de 
studii pilot pentru a îmbunătăți calitatea 
raportării și a datelor, pentru a ameliora 
metodologiile și pentru a pregăti 
dezvoltarea ulterioară.

eliminat

Or.en

Justificare

Un studiu-pilot ar fi justificat dacă regulamentul actual nu va fi adoptat. Atunci când acest 
regulament va fi adoptat, institutele naționale de statistică vor fi în măsură să își 
îmbunătățească procedurile de raportare și calitatea datelor, precum și metodele folosite în 
cadrul sarcinilor de lucru normale stabilite prin prezentul regulament. Prin urmare, studiul-
pilot nu are valoare adăugată și va avea ca rezultat finanțarea de către UE a institutelor 
naționale de statistică, responsabilitate care ar trebui să revină statelor membre.

Amendamentul 22
Christa Klaß

Propunere de regulament
Considerentul 14a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Introducerea unor cerințe de 
raportare suplimentare trebuie să fie 
condiționată de o evaluare de impact. 
Competențele naționale nu vor fi afectate.

Or.de

Amendamentul 23
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Considerentul 15a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Comisia, prin politicile sale de 
cooperare cu țările terțe învecinate care 
folosesc resurse de mediu (în principal 
apă) în comun cu statele membre, 
încurajează birourile naționale de 
statistică ale acestor țări să prezinte 
conturi economice și de mediu echivalente 
privind aspectele fundamentale ale 
dezvoltării durabile și contribuie la 
introducerea unor metode de 
contabilizare corespunzătoare.

Or.el

Justificare

Cooperarea cu birourile naționale corespunzătoare din țările învecinate este necesară pentru 
controlul global al conturilor economice și de mediu, inclusiv al celor din UE. 

Amendamentul 24
Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 17 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Măsurile necesare pentru punerea în 
aplicare a prezentului regulament ar 
trebui să fie adoptate în conformitate cu 
Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 
28 iunie 1999 de stabilire a normelor 
privind exercitarea competențelor de 
executare conferite Comisiei.

eliminat

Or.en

Justificare

În conformitate cu Tratatul de la Lisabona, delegarea de competențe către Comisie ar trebui 
să se facă în conformitate cu articolul 290 din TFUE și nu cu sistemul comitologiei. În cadrul 
sistemului de acte delegate, nu există o structură juridică pentru implicarea comisiei.
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Amendamentul 25
Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 19 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) A fost consultat Comitetul Sistemului 
Statistic European,

eliminat

Or.en

Justificare

În conformitate cu Tratatul de la Lisabona, delegarea de competențe către Comisie ar trebui 
să se facă în conformitate cu articolul 290 din TFUE și nu cu sistemul comitologiei. În cadrul 
sistemului de acte delegate, nu există o structură juridică pentru implicarea comisiei.

Amendamentul 26
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Dezvoltarea de noi module

Cu titlu prioritar, Comisia, în colaborare 
cu statele membre, elaborează 
următoarele module în vederea includerii 
lor în domeniul de aplicare al prezentului 
regulament:
- cheltuieli și venituri legate de protecția 
mediului (CVPM)/protecția mediului și 
conturile de cheltuieli (PMCC), sectorul 
bunurilor și serviciilor de mediu (SBSM);
- conturi pentru energie;
- transferuri referitoare la mediu 
(subvenții) și conturi de cheltuieli legate 
de utilizarea și gestionarea resurselor 
(CCGUR); 
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- conturi pentru apă (cantitative și 
calitative) și conturi pentru deșeuri;
- conturi pentru păduri.

Or.el

Justificare

Potrivit Eurostat, aceste module se află deja în curs de elaborare.  Pentru a oferi statelor 
membre și birourilor naționale de statistică siguranța de care au nevoie pentru planificare, ar 
trebui precizat ce alte date se vor cere în viitor.  Conturile pentru apă ar trebui să prezinte nu 
doar date cantitative, ci și calitative, astfel încât să se poată ține seama și de prezența 
substanțelor contaminante în apă.

Amendamentul 27
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 3a – liniuța 5a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- conturi pentru biodiversitate.

Or.el

Justificare

Conturile pentru biodiversitate constituie o parte integrantă a conturilor de mediu și au o 
importanță majoră pentru realizarea obiectivelor Uniunii Europene în materie de conservare 
a biodiversității.

Amendamentul 28
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 3a – liniuța 5b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- conturi pentru sol, acolo unde este 
posibil.

Or.el
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Justificare

Conturile de mediu trebuie să includă date calitative și cantitative privind solul, care este o 
resursă de mediu.

Amendamentul 29
Michail Tremopoulos

Propunere de regulament
Articolul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Dezvoltarea de noi module

Cu titlu prioritar, Comisia, în colaborare 
cu statele membre, elaborează 
următoarele module în vederea includerii 
lor în domeniul de aplicare al prezentului 
regulament până la sfârșitul anului 2014:
- cheltuieli și venituri legate de protecția 
mediului (CVPM)/protecția mediului și 
conturile de cheltuieli (PMCC), sectorul 
bunurilor și serviciilor de mediu (SBSM);
- conturi pentru energie;
- transferuri referitoare la mediu 
(subvenții) și conturi de cheltuieli legate 
de utilizarea și gestionarea resurselor 
(CCGUR);
- conturi pentru apă și conturi pentru 
deșeuri;
- conturi pentru păduri, precum și
- conturi pentru servicii ecosistemice.

Or.en

Justificare

Amendamentul se bazează pe amendamentul 8 al raportorului, adăugând un termen limită 
pentru noile module și un modul nou pentru contabilizarea serviciilor ecosistemice.
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Amendamentul 30
Catherine Soullie

Propunere de regulament
Articolul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Dezvoltarea de noi module

Cu titlu prioritar, Comisia, în colaborare 
cu statele membre și cu condiția să fie 
stabilită metodologia necesară și să existe 
o cerere suficientă din partea 
utilizatorilor, analizează posibilitatea 
elaborării următoarelor module în 
vederea includerii lor în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament:
- cheltuieli și venituri legate de protecția 
mediului (CVPM)/protecția mediului și 
conturile de cheltuieli (PMCC), sectorul 
bunurilor și serviciilor de mediu (SBSM);
- conturi pentru energie;
- transferuri referitoare la mediu 
(subvenții) și conturi de cheltuieli legate 
de utilizarea și gestionarea resurselor 
(CCGUR);
- conturi pentru deșeuri și conturi pentru 
păduri.

Or.en

Justificare

Adăugarea de noi module nu va fi acceptată automat de către statele membre. Adăugarea de 
noi module trebuie să se bazeze pe cererea din partea utilizatorilor și să îmbunătățească mai 
întâi funcționarea conturilor tradiționale. Pasul următor îl reprezintă stabilirea unor 
metodologii adecvate între birourile naționale de statistică, aceasta fiind o condiție pentru 
conturile noi. În plus, un cont pentru apă pare a fi irelevant, deoarece apa este o substanță 
specială și ar necesita un cadru juridic propriu.
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Amendamentul 31
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4
Studii pilot

eliminat

(1) Comisia stabilește un program de 
studii pilot care urmează să fie realizat de 
statele membre, pe bază de voluntariat, în 
scopul de a dezvolta calitatea raportării și 
a datelor, de a stabili serii cronologice 
lungi și de a dezvolta metodologia.
(2) Rezultatele studiilor pilot sunt evaluate 
și publicate de către Comisie, ținând 
seama de beneficiile disponibilității 
datelor în raport cu costul colectării și cu 
sarcina de răspuns. Pe baza concluziilor 
studiilor pilot, Comisia adoptă actele 
delegate necesare în conformitate cu 
articolul 9.

Or.en

Justificare

Un studiu-pilot ar fi justificat dacă regulamentul actual nu va fi adoptat. Atunci când acest 
regulament va fi adoptat, institutele naționale de statistică vor fi în măsură să își 
îmbunătățească procedurile de raportare și calitatea datelor, precum și metodele folosite în 
cadrul sarcinilor de lucru normale stabilite prin prezentul regulament. Prin urmare, studiul-
pilot nu are valoare adăugată și va avea ca rezultat finanțarea de către UE a institutelor 
naționale de statistică, responsabilitate care ar trebui să revină statelor membre.

Amendamentul 32
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia stabilește un program de studii (1) Comisia stabilește un program de studii 
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pilot care urmează să fie realizat de statele 
membre, pe bază de voluntariat, în scopul 
de a dezvolta calitatea raportării și a 
datelor, de a stabili serii cronologice lungi 
și de a dezvolta metodologia.

pilot care urmează să fie realizat de statele 
membre, pe bază de voluntariat, în scopul 
de a dezvolta calitatea raportării și a 
datelor, de a stabili serii cronologice lungi 
și de a dezvolta metodologia. Astfel se 
asigură că nu se creează sarcini 
administrative sau financiare 
suplimentare pentru respondenți.

Or.de

Amendamentul 33
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Rezultatele studiilor pilot sunt evaluate 
și publicate de către Comisie, ținând seama 
de beneficiile disponibilității datelor în 
raport cu costul colectării și cu sarcina de 
răspuns. Pe baza concluziilor studiilor 
pilot, Comisia adoptă actele delegate 
necesare în conformitate cu articolul 9.

(2) Rezultatele studiilor pilot sunt evaluate 
și publicate de către Comisie, ținând seama 
de beneficiile disponibilității datelor în 
raport cu costul colectării și cu sarcina de 
răspuns. La efectuarea evaluării, Comisia 
se asigură că nu se creează sarcini 
administrative sau financiare 
suplimentare pentru respondenți. Pe baza 
concluziilor studiilor pilot, Comisia adoptă 
actele delegate necesare în conformitate cu 
articolul 9.

Or.de

Amendamentul 34
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre colectează datele 
necesare pentru observarea caracteristicilor 
modulelor menționate la articolul 3 
alineatul (2).

(1) Statele membre colectează datele 
necesare pentru observarea caracteristicilor 
modulelor menționate la articolul 3 
alineatul (2), la nivel național și regional, 
atunci când este relevant.



AM\834846RO.doc 13/21 PE450.860v01-00

RO

Or.en

Justificare

Datele regionale au aceeași importanță ca și datele naționale. Indicatorii pentru regiunile din 
aceeași țară ar putea varia semnificativ, în timp ce, dacă sunt analizați cumulat, doar la nivel 
național, ar putea prezenta o situație diferită, care nu corespunde particularităților anumitor 
regiuni. În conformitate cu principiul subsidiarității, datele ar trebui puse la dispoziție la 
nivel regional și local pentru a fi sprijinite de decizii fiabile în ceea ce privește elaborarea de 
politici. La nivelul UE, datele sunt utile pentru identificarea grupărilor de regiuni și a unor 
posibile tipare.

Amendamentul 35
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre transmit Comisiei 
(Eurostat) datele prevăzute în anexe, 
inclusiv datele confidențiale, la termenele 
prevăzute în anexe.

(1) Statele membre transmit Comisiei 
(Eurostat) datele prevăzute în anexe, 
inclusiv datele confidențiale, la termenele 
prevăzute în anexe.

Competențele naționale nu sunt afectate.

Or.de

Amendamentul 36
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Datele sunt transmise într-un format 
tehnic corespunzător, care este prevăzut în 
conformitate cu procedura de 
reglementare menționată la articolul 12 
alineatul (2).

(2) Datele sunt transmise într-un format 
tehnic corespunzător, care este stabilit de 
Comisie prin acte delegate în conformitate 
cu articolul 9.

Or.en



PE450.860v01-00 14/21 AM\834846RO.doc

RO

Amendamentul 37
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cadrul aplicării criteriilor de calitate 
menționate la alineatul (1) datelor acoperite 
de prezentul regulament, modalitățile, 
structura și periodicitatea rapoartelor de 
calitate se definesc în conformitate cu 
procedura de reglementare menționată la
articolul 12 alineatul (2).

(3) În cadrul aplicării criteriilor de calitate 
menționate la alineatul (1) datelor acoperite 
de prezentul regulament, modalitățile, 
structura și periodicitatea rapoartelor de 
calitate se definesc de către Comisie prin 
acte delegate în conformitate articolul 9.

Or.en

Amendamentul 38
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 7a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Fezabilitate și eficacitate

Comisia stabilește fezabilitatea și 
eficacitatea conturilor economice și de 
mediu.

Or.de

Amendamentul 39
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate acorda derogări statelor 
membre pe durata perioadelor de tranziție 

(1) Comisia poate acorda derogări statelor 
membre pe durata perioadelor de tranziție 
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menționate în anexe, în conformitate cu
procedura de reglementare menționată la
articolul 12 alineatul (2), în măsura în care 
sistemele naționale de statistică necesită 
adaptări majore.

menționate în anexe, prin acte delegate în 
conformitate cu articolul 9, în măsura în 
care sistemele naționale de statistică 
necesită adaptări majore.

Or.en

Amendamentul 40
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Puterea de a adopta actele delegate 
menționate la articolul 3 alineatul (3) și la 
articolul 4 alineatul (2) îi este conferită 
Comisiei pentru o perioadă de timp 
nedeterminată.

(1) Puterea de a adopta actele delegate 
menționate la articolul 3 alineatul (3) îi este 
conferită Comisiei pentru o perioadă de 
timp nedeterminată.

Or.en

Justificare

Ca urmare a eliminării articolului 4.

Amendamentul 41
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Delegarea puterii menționată la 
articolul 3 alineatul (3) și la articolul 4 
alineatul (2) poate fi revocată de către 
Parlamentul European sau de către 
Consiliu.

(1) Delegarea puterii menționată la 
articolul 3 alineatul (3) poate fi revocată de 
către Parlamentul European sau de către 
Consiliu.

Or.en
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Justificare

Ca urmare a eliminării articolului 4.

Amendamentul 42
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12
Comitetul

eliminat

(1) Comisia este asistată de Comitetul 
Sistemului Statistic European.
(2) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 
7 din Decizia 1999/468/CE, având în 
vedere dispozițiile articolului 8 din 
respectiva decizie.
Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul 
(6) din respectiva decizie se stabilește la 
trei luni.

Or.en

Justificare

În conformitate cu Tratatul de la Lisabona, delegarea de competențe către Comisie ar trebui 
să se facă în conformitate cu articolul 290 din TFUE și nu cu sistemul comitologiei. În cadrul 
sistemului de acte delegate, nu există o structură juridică pentru implicarea comisiei.

Amendamentul 43
Jo Leinen

Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea 4 – punctul 2a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Pentru a satisface nevoile 
utilizatorilor de a primi date în timp util, 
Eurostat furnizează previziuni pe termen 
scurt („now-casts”) pentru datele pe care 
statele membre nu le-au transmis în 
termen de 12 luni de la sfârșitul anului de 
referință.

Or.en

Justificare

Utilizatorii au nevoie de seturi de date furnizate în timp util. În acțiunea II a planului de 
acțiune „Dincolo de PIB” se menționează indicatorii de mediu mai actuali, aceștia 
reprezentând unul dintre cele opt criterii de calitate pentru statisticile oficiale.

Amendamentul 44
Jo Leinen

Propunere de regulament
Anexa II – secțiunea 4 – punctul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Pentru a satisface nevoile 
utilizatorilor de a primi date în timp util, 
Eurostat furnizează previziuni pe termen 
scurt („now-casts”) pentru datele pe care 
statele membre nu le-au transmis în 
termen de 12 luni de la sfârșitul anului de 
referință.

Or.en

Justificare

Utilizatorii au nevoie de seturi de date furnizate în timp util. În acțiunea II a planului de 
acțiune „Dincolo de PIB” se menționează indicatorii de mediu mai actuali, aceștia 
reprezentând unul dintre cele opt criterii de calitate pentru statisticile oficiale.
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Amendamentul 45
Michail Tremopoulos

Propunere de regulament
Anexa III – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

MODUL PENTRU CONTURILE 
REFERITOARE LA FLUXUL DE 
MATERIALE LA SCARĂ ECONOMICĂ
(CFM – SC)

MODUL PENTRU CONTURILE 
REFERITOARE LA STOCUL ȘI
FLUXUL DE MATERIALE LA SCARĂ 
ECONOMICĂ (CSM – SC și CFM – SC)

Or.en

Amendamentul 46
Michail Tremopoulos

Propunere de regulament
Anexa III – secțiunea 1 – punctul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

CFM – SC acoperă toate materialele solide, 
gazoase și lichide, cu excepția fluxurilor de 
aer și de apă, măsurate în unități de masă 
pe an. Ca și sistemul conturilor naționale, 
conturile referitoare la fluxul de materiale 
la scară economică servesc două obiective 
majore. Fluxurile de materiale detaliate 
oferă o bază de date empirice bogată pentru 
numeroase studii analitice. De asemenea, 
ele sunt utilizate pentru a compila diferiți 
indicatori privind fluxul de materiale la 
scară economică pentru economiile 
naționale.

CSM – SC și CFM – SC acoperă toate 
materialele solide, gazoase și lichide, cu 
excepția fluxurilor de aer și de apă, 
măsurate în unități de masă pe an. Ca și 
sistemul conturilor naționale, conturile 
referitoare la fluxul de materiale la scară 
economică servesc două obiective majore. 
Fluxurile de materiale detaliate oferă o 
bază de date empirice bogată pentru 
numeroase studii analitice. De asemenea, 
ele sunt utilizate pentru a compila diferiți 
indicatori privind fluxul de materiale la 
scară economică pentru economiile 
naționale. Combinate cu evoluția contului 
privind stocul de materiale, acestea oferă 
informații importante pentru evaluarea 
utilizării resurselor naturale în raport cu 
disponibilitatea și regenerarea lor.

Or.en
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Amendamentul 47
Michail Tremopoulos

Propunere de regulament
Anexa III – secțiunea 3 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre elaborează statistici 
privind caracteristicile enumerate în 
secțiunea 5.

Statele membre elaborează statistici 
privind caracteristicile enumerate în 
secțiunea 5 pentru CSM – SC și CFM –
SC, după caz.

Or.en

Amendamentul 48
Jo Leinen

Propunere de regulament
Anexa III – secțiunea 4 – punctul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Pentru a satisface nevoile 
utilizatorilor de a primi date în timp util, 
Eurostat furnizează previziuni pe termen 
scurt („now-casts”) pentru datele pe care 
statele membre nu le-au transmis în 
termen de 12 luni de la sfârșitul anului de 
referință, cu o precizie de două zecimale, 
în conformitate cu tabele A și B.

Or.en

Justificare

Utilizatorii au nevoie de seturi de date furnizate în timp util. În acțiunea II a planului de 
acțiune „Dincolo de PIB” se menționează indicatorii de mediu mai actuali, aceștia 
reprezentând unul dintre cele opt criterii de calitate pentru statisticile oficiale.
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Amendamentul 49
Michail Tremopoulos

Propunere de regulament
Anexa III – secțiunea 5 – tabelul A – punctul 1.4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.4 Captură de pește sălbatic, 
plante/animale acvatice, vânătoare și cules

1.4 Captură de pește sălbatic, 
plante/animale acvatice, vânătoare și cules 
(*)

Or.en

Justificare

Se adaugă (*) la punctul 1.4 din tabelele de raportare.

Amendamentul 50
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Anexa III – secțiunea 5 – tabelul A – punctul 1.4.1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.4.1 Captură de pește sălbatic 1.4.1 Captură de pește sălbatic (*)
(*) În plus, raportarea opțională a creșterii nete a 
stocului de pește.

Or.en

Amendamentul 51
Michail Tremopoulos

Propunere de regulament
Anexa III – secțiunea 5 – tabelul A – prima notă de subsol 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(*) În plus, raportarea opțională a creșterii 
nete a stocului de lemn.

(*) În plus, raportarea a creșterii nete a 
stocului.
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Amendamentul 52
Jo Leinen

Propunere de regulament
Anexa III – secțiunea 6 – paragraful 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a satisface nevoile utilizatorilor de 
a primi date complete la nivel european, 
Eurostat furnizează și publică o estimare 
în cazurile în care se acordă o perioadă de 
tranziție, cu o precizie de două zecimale, 
în conformitate cu tabelele A și B.

Or.en

Justificare

Nevoile utilizatorilor de a dispune de seturi de date complete trebuie satisfăcute, deoarece 
acest aspect are o valoare adăugată esențială pentru luarea deciziilor.


