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Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas.
2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl
Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB,
Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos
Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos
statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų
statistikos programų komitetą (OL 2009 L 87, p. 164), su paskutiniais pakeitimais,
padarytais 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)
2015/759 (OL 2015 L 123, p. 90).
2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1099/2008
dėl energetikos statistikos (OL 2008 L 304, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais
2014 m. balandžio 24 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 431/2014 (OL 2014 L 131, p. 1).
2009 m. rugsėjo 14 d. Tarybos direktyva 2009/119/EB, kuria valstybės narės
įpareigojamos išlaikyti privalomąsias žalios naftos ir (arba) naftos produktų atsargas
(OL 2009 L 265, p. 9).
Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymas.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1901 „Dėl
Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų sudarymo reglamentavimo, tvarkymo,
kaupimo, naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“.
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Atrankinis statistinis tyrimas.
Statistinę ataskaitą pildo įmonės, perdirbančios naftą ir gaminančios naftos produktus.
Tiriamasis laikotarpis – kalendorinis mėnuo.
Statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie perdirbtos
naftos kiekį, naftos produktų gamybą, paskirstymą bei valstybės atsargas.
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Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis nustato, kad juridiniai
asmenys privalo neatlygintinai teikti statistinius duomenis Oficialiosios statistikos
darbų programai įgyvendinti.
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Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalis:
„Oficialiosios statistikos duomenys, jeigu pagal juos tiesiogiai ar netiesiogiai galima
identifikuoti respondentą, apie kurį ar kurio veiklos rezultatus buvo surinkti pirminiai
statistiniai duomenys, yra konfidencialūs ir saugomi įstatymų nustatyta tvarka.“
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 17 straipsnis:
„Fiziniai asmenys, įmonių, įstaigų ar organizacijų vadovai ir kiti atsakingi už oficialiosios statistikos duomenų rengimą ir teikimą asmenys, pažeidę šio įstatymo ir kitų su
statistika susijusių teisės aktų reikalavimus, atsako pagal Lietuvos Respublikos
įstatymus.“
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PAAIŠKINIMAI NAFTOS IR NAFTOS PRODUKTŲ BALANSO STATISTINEI
ATASKAITAI EN-16 (MĖNESINEI) PILDYTI
1. Atsargos mėnesio pradžioje, atsargos mėnesio pabaigoje – nurodomos visos naftos, naftos
perdirbimo įmonių žaliavos ir naftos produktų atsargos (tiek savo reikmėms skirtos, tiek prekinės), esančios
įmonių sandėliuose, rezervuaruose (taip pat naftotiekio) ir kitose saugojimo vietose (nuosavose ir
išsinuomotose), įmonei priklausančios atsargos, kurios dėl kokių nors priežasčių saugomos kitoje įmonėje,
atsargos, saugomos valstybės lėšomis, bei įmonės lėšomis saugomos valstybės atsargos. Taip pat nurodomos
naftos ir naftos produktų atsargos, esančios muitinės teritorijoje, laivų krovinių terminaluose, baržose,
tanklaiviuose, vidaus vandenų laivų bunkeriuose, vamzdynų cisternose. Šiose eilutėse nenurodomos pagal
sutartis laikomos kitų įmonių kuro atsargos ir kitoms įmonėms paskolintas kuras. Taip pat nenurodoma
vamzdynuose esanti nafta, būtina srovei vamzdynuose palaikyti, bei kuro atsargos, esančios geležinkelio
cisternose, automobilių cisternose, jūroje esančių laivų bunkeriuose.
2. Importuota iš kitų ir įvežta iš Europos Sąjungos (toliau – ES) šalių, Eksportuota į kitas ir
išvežta į ES šalis – nafta, naftos perdirbimo įmonių žaliava bei naftos produktai laikomi importuotais arba
eksportuotais, kai kerta šalies sieną, neatsižvelgiant į tai, ar buvo atliktos muitinės procedūros, ar ne. Čia
neapskaitomas kuro tranzitas bei degalai, kuriais transporto priemonė (automobilis, lėktuvas, laivas) buvo
aprūpinta užsienyje.
3. Gauta (pirkta) vidaus rinkoje – nurodoma nafta, naftos perdirbimo įmonių žaliava, naftos
produktai, pirkti iš šalies įmonių ir organizacijų, taip pat kuras, kurį įmonė tam tikram laikotarpiui
pasiskolino iš kitų įmonių ir organizacijų.
4. Patiekta (parduota) vidaus rinkoje – nurodoma nafta, naftos perdirbimo įmonių žaliava ir
naftos produktai, patiekti, parduoti ar paskolinti kitoms šalies įmonėms.
5. Perdirbta žaliavos – nurodomas pateiktos perdirbti naftos ir naftos perdirbimo įmonių žaliavos
kiekis.
6. Perdirbimo nuostoliai – nurodomi naftos nuostoliai, susidarę perdirbant naftą. Tai skirtumas tarp
perdirbtos žaliavos ir bendrosios produkcijos apimties.
7. Pagaminta – nurodomi visi pagaminti naftos produktai, skirti tiek savo reikmėms, tiek parduoti
tiekimo organizacijoms arba tiesiogiai vartotojui. Čia taip pat nurodomi regeneruoti ir skirti naudoti kaip
kuras produktai – mazutas, tepalai ar kiti, gauti atnaujinus (regeneravus) alyvų atliekas.
8. Gauta po reklasifikacijos – nurodomi naftos produktai, kurių specifikacijos pasikeitė, sumaišius
juos su kitais produktais.
9. Gauta sumaišius su biodegalais – nurodomas naftos produktų, gautų sumaišius biodegalus su
tradiciniais naftos produktais, kiekis.
10. Sunaudota reklasifikacijai – nurodomi galutiniai naftos produktai, kurių specifikacijos
keičiasi, kai jie sumaišomi su kitais produktais, pvz., žibalas gali būti reklasifikuotas į dyzeliną, kai
sumaišomas su dyzelinu, kad būtų gautas kitos rūšies dyzelinas.
11. Sunaudota sumaišyti su biodegalais – nurodomi biodegalai (bioetanolis, bio-ETBE,
biodyzelinas ir kiti) ir tradiciniai naftos produktai (automobilių benzinas, dyzelinas), naudojami mišiniams
gaminti.
12. Transportavimo ir paskirstymo nuostoliai – nurodomi naftos produktų transportavimo ir
paskirstymo nuostoliai, įskaitant naftotiekių paskirstymo nuostolius.
__________________

