Naftos ir naftos produktų balanso
statistinės ataskaitos EN-06 (metinės)
2 priedas

INFORMACIJA DĖL KURO IR ENERGIJOS BALANSO STATISTINIO TYRIMO
(STATISTINĖ ATASKAITA EN-06 (METINĖ)
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 2017 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamentu (ES) 2017/2010 (OL 2017 L
292, p. 3).
2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl
skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau
panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (OL 2009 L 140, p. 16), su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyva (ES) 2015/1513 (OL 2015 L 239, p. 1).
2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl
energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir
2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (OL 2012 L
315, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/844 (OL 2018 L 156, p. 75).
Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymas.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 27 d. nutarimas Nr. 648 „Dėl
Lietuvos Respublikos biokuro, biodegalų ir bioalyvų įstatymo įgyvendinimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 15 d. nutarimas Nr. 1314 „Dėl
Ataskaitos apie pažangą skatinant ir naudojant atsinaujinančius energijos išteklius
teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. kovo 30 d. nutarimas Nr. 332 „Dėl
Energijos išteklių ir energijos efektyvaus vartojimo stebėsenos tvarkos aprašo
patvirtinimo“.
STATISTINIO TYRIMO Statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie
TIKSLAS, RŪŠIS IR
perdirbamos naftos, pagaminamų naftos produktų kiekį ir jų paskirstymą. Remiantis
APIMTIS
statistinio tyrimo duomenimis, sudaromas Lietuvos kuro ir energijos balansas.
Atliekamas atrankinis statistinis tyrimas.
Statistinę ataskaitą pildo juridiniai asmenys, perdirbantys naftą ir gaminantys naftos
produktus.
Tiriamasis laikotarpis – kalendoriniai metai.
STATISTINĖS
Liepos mėn. Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.
TEISINIS
STATISTINIO
TYRIMO PAGRINDAS

INFORMACIJOS
PASKELBIMO LAIKAS
IR VIETA
STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 17 straipsnio 1 punktas
DUOMENŲ
nustato, kad respondentai privalo Oficialiosios statistikos programai įgyvendinti
PATEIKIMO PAREIGA teisės aktų nustatyta tvarka neatlygintinai teikti teisingus statistinius duomenis,

įskaitant asmens duomenis, ypatingus duomenis ir tokius duomenis, iš kurių
galimas tiesioginis ar netiesioginis atpažinimas. Respondentai fiziniai asmenys
privalo teikti statistinius duomenis, įskaitant asmens duomenis, ypatingus asmens
duomenis ir tokius duomenis, iš kurių galimas tiesioginis ar netiesioginis
atpažinimas, jeigu taip nustatyta Europos Sąjungos teisės aktais arba įstatymais.
STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis:
DUOMENŲ
„Konfidencialūs statistiniai duomenys gali būti naudojami tik oficialiosios
KONFIDENCIALUMAS statistikos tikslams, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje numatytas išimtis“.
IR ASMENS
Informacija apie asmens duomenų apsaugą skelbiama
DUOMENŲ APSAUGA
stat.gov.lt/asmens-duomenu-apsauga.
STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 221 straipsnis.
DUOMENŲ
PATEIKIMO TVARKOS
PAŽEIDIMAS

Naftos ir naftos produktų balanso
statistinės ataskaitos EN-06 (metinės)
3 priedas

PAAIŠKINIMAI NAFTOS IR NAFTOS PRODUKTŲ BALANSO STATISTINEI
ATASKAITAI EN-06 (METINEI) PILDYTI
1. Pagrindiniai balanso rodikliai pateikiami sveikaisiais skaičiais, natūriniais matavimo vienetais,
išskyrus eilutės „Kaloringumas“ rodiklį. Jis pateikiamas šimtosios dalies tikslumu.
2. Kartu su Naftos ir naftos produktų balanso statistine ataskaita EN-06 (metinė) (toliau – ataskaita)
juridiniai asmenys pateikia ataskaitos 1 priedą „Energijos gamybos struktūra“ EN-006.
3. Naftos ir naftos produktų rūšys ir jas atitinkantys kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą
pateikti ataskaitos 5 priede „Kuro ir energijos rūšių nomenklatūra“.
4. Importuota iš kitų ir įvežta iš ES šalių ir 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 naftos,
naftos perdirbimo įmonių žaliavos bei naftos produktų tranzitas bei degalai, kuriais transporto priemonė
(automobilis, lėktuvas, laivas) buvo aprūpinta užsienyje.
5. Gauta (pirkta) vidaus rinkoje – nurodomi naftos, naftos perdirbimo įmonių žaliavos, naftos
produktų kiekiai, pirkti iš šalies įmonių ir organizacijų, taip pat kuras, kurį įmonė tam tikram laikotarpiui
pasiskolino iš kitų įmonių ir organizacijų.
6. Gauta iš kitų įmonių perdirbti – nurodomi nafta, naftos perdirbimo įmonių žaliava ir naftos
produktai, kurie gaunami iš kitų šalies įmonių pagal perdirbimo sutartį.
7. Patiekta (parduota) vidaus rinkoje – nurodomi nafta, naftos perdirbimo įmonių žaliava bei
naftos produktai, patiekti, parduoti ar paskolinti kitoms šalies įmonėms.
8. Atsargų pasikeitimas – nurodomas atsargų, esančių įmonėje metų pradžioje ir metų pabaigoje,
skirtumas. Jeigu atsargos metų pabaigoje yra didesnės negu metų pradžioje, statistiniai duomenys ataskaitoje
nurodomi su minuso ženklu.
9. Perdirbta žaliavos – nurodomas pateiktas perdirbti naftos ir naftos perdirbimo įmonių žaliavos
kiekis.
10. Nuostoliai – nurodomi naftos nuostoliai, susidarę perdirbant naftą. Tai skirtumas tarp perdirbtos
žaliavos ir bendrosios produkcijos apimties.
11. Atsargos metų pradžioje ir Atsargos metų pabaigoje – nurodomos visos naftos ir naftos
produktų atsargos (tiek savo reikmėms skirtos, tiek prekinės), esančios įmonių sandėliuose, rezervuaruose
(tarp jų 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 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 geležinkelių cisternose, automobilių cisternose, jūroje
esančių laivų bunkeriuose.
12. Kaloringumas – nurodomas šilumos kiekis (Gcal), kuris išsiskiria visiškai sudeginus 1 toną
naftos produktų. Naftos produktų kaloringumas nurodomas ataskaitoje tuo atveju, jeigu jis yra nustatytas
laboratorijose arba nurodytas kuro pirkimo ir pardavimo dokumentuose. Kaloringumas nurodomas šimtosios
dalies tikslumu.
13. Pagaminta – nurodomi visi pagaminti naftos produktai, skirti ir savo reikmėms, ir parduoti
tiekimo organizacijoms arba tiesiogiai vartotojui. Čia taip pat nurodomi regeneruoti ir skirti naudoti kaip
kuras produktai – mazutas, tepalai ar kt., gauti atnaujinus (regeneravus) alyvų atliekas.
14. Gauta po reklasifikacijos – nurodomi naftos produktai, kurių specifikacijos pasikeitė sumaišius
juos su kitais produktais.
15. Gauta sumaišius su biodegalais – nurodomi naftos produktų (mišinių) kiekiai, gauti sumaišius
biodegalus su naftos produktais.
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16. Sunaudota energijai gaminti – nurodomi naftos produktai, sunaudoti elektros ir šiluminei
energijai gaminti (ir savo reikmėms, ir skirtai parduoti).
17. 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 siekiant gauti kitos rūšies dyzeliną.
18. Sunaudota degalams (biodegalams) sumaišyti – nurodomi biodegalai (bioetanolis, bio-ETBE,
biodyzelinas ir kt.) ir tradiciniai naftos produktai (automobilių benzinas, dyzelinas), naudojami mišiniams
gaminti.
19. Sunaudota kelių transportui – nurodomi naftos produktai, sunaudoti įmonės krovininių ir
keleivinių automobilių varikliuose.
20. Sunaudota vidaus vandenų transportui – nurodomi naftos produktai, sunaudoti upių ir jūros
pakrantės laivybos (kabotažinio plaukiojimo) transportui, žemsiurbėms ir pan. Čia nenurodomi naftos
produktai, sunaudoti žvejybos transportui.
21. Sunaudota technologinėms reikmėms – nurodomas naftos produktų (energijos) kiekis,
sunaudotas naftos perdirbimo procesui aprūpinti.
22. Transportavimo ir paskirstymo nuostoliai – nurodomi naftos produktų ir energijos
transportavimo ir paskirstymo nuostoliai, įskaitant naftotiekių ir dujotiekių paskirstymo nuostolius. Elektros
ir šiluminės energijos nuostoliai gamyklos tinkluose, kurie įtraukti į gamyklos sunaudojimo normas
produkcijos gamybai, šioje skiltyje nenurodomi. Jie įrašomi į eilutę „Sunaudota technologinėms reikmėms“.
__________________

Naftos ir naftos produktų balanso
statistinės ataskaitos EN-06 (metinės)
4 priedas

PAAIŠKINIMAI NAFTOS IR NAFTOS PRODUKTŲ BALANSO STATISTINĖS
ATASKAITOS EN-06 (METINĖS) 1 PRIEDUI „ENERGIJOS GAMYBOS STRUKTŪRA
EN-006“ PILDYTI
1. Informacija apie kogeneracinės elektrinės pagamintą elektros ir šiluminės energijos kiekį,
kogeneracijos pajėgumą bei naudojamas kuro rūšis pateikiama pagal blokus.
2. Kogeneracija yra vienalaikė gamyba, kai to paties proceso metu gaminama šiluminė energija bei
elektros ir (arba) mechaninė energija.
3. Bendroji elektros energijos gamyba – visa per metus kogeneracinėje elektrinėje pagaminta
elektros energija (įskaitant savo gamybinėms reikmėms pagamintos ir sunaudotos elektros energijos kiekį).
4. Kogeneracijos būdu pagaminta elektros energija – elektros energija, pagaminta kogeneracinėje
elektrinėje naudingosios šilumos gamybos proceso metu.
5. Bendroji šiluminės energijos gamyba – šiluminė energija, per metus pagaminta kogeneracinėje
elektrinėje (įskaitant savo gamybinėms reikmėms pagamintą ir sunaudotą kiekį).
6. Parduoti skirta šiluminė energija – kogeneracinėje elektrinėje pagaminta šiluminė energija,
skirta parduoti.
7. Kogeneracijos įrenginiuose pagaminta šiluminė energija – kogeneracijos metu pagaminta
naudinga šiluma šildymo paklausai tenkinti. Ji apskaičiuojama iš bendrosios šiluminės energijos gamybos
atėmus nekogeneracijos įrenginiuose pagamintą šilumą.
8. Nekogeneracijos įrenginiuose pagaminta šiluminė energija – šiluma, pagaminta kogeneracinės
elektrinės katiluose arba ištraukiant garus iš garų generatoriaus, prieš jiems patenkant į turbiną.
9. Maksimali elektrinė galia – didžiausia galia, kuri eksploatacijos metu gali būti generuojama
nepertraukiamai ilgą laiką, padarius prielaidą, kad šilumos gamybos mastai ir būdai vyksta tokiomis
sąlygomis, kurios leidžia gaminti elektros energiją maksimalia galia.
10. Maksimali faktinė kogeneracijos įrenginių šilumos galia – didžiausias šilumos kiekis, iš
kogeneracinės elektrinės patiektas į šilumos tinklus, gautas tik su kartu gaminama elektros energija. Tai
karšto šilumnešio pavidalo šiluma, patiekta į šilumos tinklus be šilumos kiekio, grįžtančio su šilumnešiu iš
tinklų, neįskaitant šilumos nuostolių įrenginiuose bei papildomai suvartotos šilumos (patalpoms šildyti,
skystajam kurui pašildyti ir t. t.).
_________________

Naftos ir naftos produktų balanso
statistinės ataskaitos EN-06 (metinės)
5 priedas

KURO IR ENERGIJOS RŪŠIŲ NOMENKLATŪRA

Kuro ir energijos rūšys

Skystasis kuras (mazutas), turintis mažiau
kaip 1 proc. sieros
Skystasis kuras (mazutas), turintis 1 proc. ir
daugiau sieros
Suskystintos naftos dujos transporto
priemonėms
Suskystintos naftos dujos buitinėms ir kitoms
reikmėms
Automobilių benzinas, iš viso
automobilių benzinas be biodegalų1
automobilių benzinas su biodegalais1
Bioetanolis E-851
Bioetanolis, iš viso
bioetanolis, atitinkantis tvarumo kriterijus1, 2
Bio-ETBE (bioetiltretbutileteris), iš viso
bio-ETBE (bioetiltretbutileteris), atitinkantis
tvarumo kriterijus1, 2
Kiti biodegalai
Kelių transporto dyzelinas, iš viso
kelių transporto dyzelinas be biodegalų1
kelių transporto dyzelinas su biodegalais1
Kūrenimui skirtas gazolis, iš viso
kūrenimui skirtas gazolis be biodegalų1
kūrenimui skirtas gazolis su biodegalais1
Kitas dyzelinas ir kiti gazoliai, iš viso3
kitas dyzelinas ir kiti gazoliai be biodegalų1, 3

Matavimo vnt.,
naudojami Naftos ir
naftos produktų
balanso statistinėje
ataskaitoje EN-06

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

kitas dyzelinas ir kiti gazoliai su biodegalais1, 3

t

Biodyzelinas – metilo (etilo) esteris, iš viso
biodyzelinas – metilo (etilo) esteris, atitinkantis
tvarumo kriterijus1, 2
Aviacinis benzinas
Benzininiai reaktyviniai degalai
Žibaliniai reaktyviniai degalai, iš viso
žibaliniai reaktyviniai degalai be biodegalų1
žibaliniai reaktyviniai degalai su biodegalais1
Kitas žibalas
Kiti distiliatai šildyti

t
t

Kodai pagal Kombinuotąją
nomenklatūrą

2710 19 62, 2710 19 64, 2710 20 31,
2710 20 35
2710 20 39, 2710 19 68,
2710 19 99 (tik mazutas)
2711 12 11, 2711 12 19, 2711 12 94,
2711 12 97, 2711 13 91, 2711 13 97,
2711 14 00, 2711 19 00, 2901 10 00

2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49
3824 91 00, 3824 99 86, 3826 99 96
2207 20 00

2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47,
2710 19 48
2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17,
2710 20 19
2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47,
2710 19 48
2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17,
2710 20 19
2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47,
2710 19 48
2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17,
2710 20 19
3826 00 10

t
t
t

2710 12 31
2710 12 70
2710 19 21

t
t

2710 19 25
2707 10 00, 2707 20 00, 2707 30 00,
2707 50 00, 2707 99 19

2

Kuro ir energijos rūšys

Matavimo vnt.,
naudojami Naftos ir
naftos produktų
balanso statistinėje
ataskaitoje EN-06

Kiti distiliatai, naudojami kaip variklių degalai

t

Naftos bitumas
Žalia nafta
Gamtiniai dujų kondensatai
Naftos įmonių žaliava (alyvos, gazoliai, mazutai,
skirti specifiniams procesams)
Žaliavos ir tepalinių alyvų priedai

t
t
t
t
t

Kodai pagal Kombinuotąją
nomenklatūrą

2707 10 00, 2707 20 00, 2707 30 00,
2707 50 00
2713 20 00
2709 00 90
2709 00 10
2710 12 11, 2710 19 11, 2710 19 31,
2710 19 51, 2710 19 71
2905 11 00, 2909 19, 3811 21 00,
3811 29 00, 2710 12 15, 2902 30 00,
2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00,
2902 44 00 ir kt.
2711 29 00
2713 11 00, 2713 12 00
2503 00
2710 12 90
2710 99 00, 2715 00 00
2711 11 00, 2711 21 00
2714 90 00

Nesuskystintos naftos perdirbimo dujos
t
Naftos koksas
t
Siera (iš naftos)
t
Pirminis benzinas
t
Emulsuotas gudronas
t
Gamtinės dujos
MWh
Orimulsija
t
Elektros energija
MWh
Šiluminė energija
MWh
1
Statistinius duomenis teikia įmonės, gaminančios, importuojančios, eksportuojančios, prekiaujančios
degalais (biodegalais), naudojančios degalus (biodegalus) sumaišyti.
2
Biodegalų ir skystųjų bioproduktų tvarumo kriterijai apibrėžti Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių
energetikos įstatyme.
3
Laivų varikliuose, geležinkelio ir kitos paskirties transporto priemonių naudojamas dyzelinas (gazoliai).

