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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1) ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1.1. Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Η ανάπτυξη κοινοτικής πολιτικής και νομοθεσίας για την ενέργεια τονίζει την ανάγκη συνολι
κών και συγκρίσιμων ευρωπαϊκών στατιστικών για ένα φάσμα θεμάτων σχετικά με την ενέργ
εια. Ορισμένες οδηγίες για την ενέργεια στην ΕΕ με σαφείς ποσοτικούς στόχους και προθεσμ
ίες υποδηλώνουν ότι είναι απαραίτητη η παρακολούθηση της ενεργειακής κατάστασης, προκ
ειμένου να επαληθευθεί εάν και κατά πόσον επιτυγχάνονται αυτοί οι στόχοι.

Η τεράστια επιρροή που ασκούν η ενεργειακή μετατροπή και κατανάλωση στο περιβάλλον μ
ας αναμένεται ότι θα εξακολουθήσει να μας προβληματίζει μακροπρόθεσμα, κάτι που καθιστ
ά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη ενεργειακών δεδομένων που να χαρακτηρίζονται από ακ
ρίβεια. Η ορθή και ακριβής ενεργειακή λογιστική αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική μετά τη
ν έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου του Κιότο στις 16 Φεβρουαρίου 2005. Η ενέργεια που κα
ταναλώνουμε ευθύνεται για το 80% των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ.

Η παρούσα πρόταση λαμβάνει επίσης πλήρως υπόψη τη συνεργασία της Επιτροπής με το Διε
θνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA) όσον αφορά τις στατιστικές ενέργειας. Η προτεινόμενη συλ
λογή δεδομένων καλύπτει εξ ολοκλήρου το τμήμα που εξετάζεται από κοινού με τον IEA στ
ο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας.

1.2. Γενικό πλαίσιο

Στη σύνοδο κορυφής του Hampton Court, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ζήτησαν τη χ
άραξη μιας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Η Επιτροπή, ανταποκρινόμενη σε αυτό το αίτ
ημα, καταρτίζει δέσμη μέτρων, τα οποία επισημαίνονται στην πρόσφατη Πράσινη Βίβλο σχετ
ικά με την ενέργεια.

Η διαθεσιμότητα έγκαιρων και αξιόπιστων δεδομένων για την ενεργειακή κατάσταση στην Ε
Ε είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού. Αυτή η σημασί
α δικαιολογεί τη διαμόρφωση σταθερής, θεσμικής βάσης για τη συλλογή ενεργειακών δεδομέ
νων, η οποία επι του παρόντος εξακολουθεί να διενεργείται στο πλαίσιο εθελοντικών συμφω
νιών.

Η παρούσα πρόταση μεριμνά επίσης για την ελαχιστοποίηση του βάρους των επιχειρήσεων: 
αν και ο παρόν κανονισμός δεν περιορίζει το υφιστάμενο βάρος, δεν προσθέτει νέες υποχρεώ
σεις ούτε διευρύνει το ισχύον πεδίο συλλογής ενεργειακών δεδομένων στην ΕΕ. Ως εκ τούτο
υ, στόχος της πρότασης κανονισμού δεν είναι να τροποποιήσει το στατιστικό έργο που έχει ή
δη συντελεστεί, αλλά να του παράσχει ένα νομικό πλαίσιο.

Η θέσπιση νομικού πλαισίου προτείνεται σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία τα κράτη μέλ
η αντιμετωπίζουν ολοένα περισσότερες δυσκολίες ως προς τη συλλογή των σχετικών δεδομέ
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νων. Η απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς είχε ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, να εμφαν
ιστούν πολλοί παραγωγοί και μεταπωλητές ενέργειας, γεγονός που δυσχέρανε ακόμη περισσ
ότερο τη συλλογή δεδομένων. Αυτό ασκεί πίεση στους πόρους που χορηγούνται για τη συλλ
ογή ενεργειακών δεδομένων, ιδίως εφόσον η ενέργεια παρέμεινε ένας από τους ελάχιστους σ
τατιστικούς τομείς που δεν ρυθμίζονται κανονιστικά.

Το γεγονός ότι αυτή η απελευθέρωση της αγοράς εγείρει επίσης ζητήματα εμπορικής εμπιστε
υτικότητας καθιστά ακόμη δυσκολότερο για τους δημόσιους υπαλλήλους των κρατών μελών
να επιτελέσουν το στατιστικό έργο τους βάσει μιας συμφωνίας κυρίων.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται γενική πτώση του επιπέδου της ποιότητας (όσον αφορά τη
ν πληρότητα, την ακρίβεια και την έγκαιρη έκδοση των στατιστικών στοιχείων). Για να επιση
μανθεί η ουσιαστική ανάγκη αξιόπιστων ενεργειακών δεδομένων κρίνεται σκόπιμο να ληφθο
ύν πρωτοβουλίες όπως, μεταξύ άλλων, η επιβεβαίωση της επιταγής που συνιστά αυτή η σημα
ντική συλλογή στοιχείων με την έκδοση κανονισμού.

Οι αξιοσημείωτες πρόσφατες αυξήσεις των ενεργειακών τιμών ευαισθητοποίησαν ακόμα περ
ισσότερο τους ευρωπαίους πολίτες και τους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής ως προς την
περιπλοκότητα της ενεργειακής μας κατάστασης. Η γνώση αυτής της κατάστασης απαιτεί τη
διαθεσιμότητα στατιστικών ενέργειας που να είναι ακριβείς, έγκαιρες και πλήρεις.

1.3. Ισχύουσες διατάξεις στον τομέα τον οποίο αφορά η πρόταση

Η σύσταση 88/96/ΕΚΑΧ της Επιτροπής σχετικά με τις στατιστικές άνθρακα έληξε μαζί με τη
ν ΕΚΑΧ στις 23 Ιουλίου 2002.

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2964/95 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1995, θεσπίστη
κε ένα σύστημα καταγραφής των εισαγωγών και παραδόσεων αργού πετρελαίου στην Κοινότ
ητα. Η παρούσα πρόταση κανονισμού περιλαμβάνει τα στοιχεία αυτά σε συγκεντρωτική μορφ
ή και, με τη συλλογή δεδομένων στην οποία αναφέρεται, επιλύονται τα προβλήματα εμπιστευ
τικότητας που εμποδίζουν την έγκαιρη διάδοση των στοιχείων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, αν και η παρούσα πρόταση δεν καλύπτει τις ενεργειακές τιμές, υπάρχ
ουν αρκετές σχετικές νομικές διατάξεις, οι οποίες παρατίθενται στο σημείο αυτό για λόγους ε
υχερέστερης παραπομπής:

απόφαση 1999/566/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 1999, για την εφαρμ•
ογή της απόφασης 1999/280/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά κοινοτική διαδι
κασία πληροφόρησης και διαβούλευσης σχετικά με το κόστος εφοδιασμού με
αργό πετρέλαιο και τις τιμές διάθεσης των πετρελαιοειδών στην κατανάλωση. 
Η πρόταση κανονισμού δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στην ε
ν λόγω απόφαση·

οδηγία 90/377/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 σχετικά με μια κοι•
νοτική διαδικασία για τη διαφάνεια των τιμών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας
για τον τελικό βιομηχανικό καταναλωτή.
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1.4. Συνοχή με τις άλλες πολιτικές και στόχους της Ένωσης

Στην αιτιολόγηση της παρούσας πρότασης αναφέρονται αναλυτικά οι ευρείες ενεργειακές πολ
ιτικές της ΕΕ. Το Πρωτόκολλο του Κιότο επιβάλλει απαιτήσεις υψηλής ποιότητας όσον φορά
τα δεδομένα απογραφής για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, για τις οποίες ευθύνεται, σε π
ολύ μεγάλο βαθμό, η ενέργεια που καταναλώνεται. Οι πολιτικές της ΕΕ για την ευφυή ενέργει
α και την ενέργεια από ανενεώσιμες πηγές απαιτούν επισταμένη ποσοτική παρακολούθηση, π
ροκειμένου να αξιολογείται η πρόοδος που σημειώνεται προς την επίτευξη των στόχων. Επιπ
λέον, η κοινοτική στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη περιλαμβάνει φιλόδοξους στόχους, κυ
ρίως ως προς την ανάπτυξη βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων, τα δεδομένα τω
ν οποίων καλύπτονται και από τον παρόντα κανονισμό.

2) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

2.1. Διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερομένους

Μέθοδοι διαβούλευσης, κύριοι τομείς-στόχοι και γενικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων

Η παρούσα πρόταση εξετάστηκε, αφενός, στο πλαίσιο ομάδας εργασίας σε συνεδρίασή της στ
ις 13-14 Ιουνίου 2005 στο Λουξεμβούργο, την οποία ακολούθησε αλληλογραφία με τους υφι
στάμενους παρόχους δεδομένων των κρατών μελών, και, αφετέρου, κατά τη συνεδρίαση της
Επιτροπής Στατιστικού Προγράμματος στις 18-19 Μαΐου 2006.

Σύνοψη των απαντήσεων και τρόπος με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη

Υπήρξε ιδιαίτερα θετική και ενθαρρυντική ανταπόκριση.

2.2. Συγκέντρωση και αξιοποίηση εμπειρογνωμοσύνης

Δεν υπήρξε ανάγκη εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης.

2.3. Αξιολόγηση του αντικτύπου

Η εφαρμογή της πρότασης κανονισμού θα επηρεάσει ελάχιστα τα κράτη μέλη καθώς η συγκε
κριμένη συλλογή δεδομένων διενεργείται ήδη εξ ολοκλήρου σε εθελοντική βάση.

Η παρούσα πρόταση έχει ιδιαίτερη σημασία για τις περιβαλλοντικές ανησυχίες λόγω της τερά
στιας επιρροής που ασκεί στο περιβάλλον η ενέργεια που καταναλώνεται. Τα ακριβή και έγκ
αιρα στοιχεία σχετικά με την ενεργειακή κατάσταση στην ΕΕ θα καταστήσουν εφικτή τη δια
μόρφωση σαφούς ποσοτικής εικόνας όσον αφορά τον αντίκτυπο και τις τρέχουσες τάσεις.

Ο οικονομικός αντίκτυπος είναι περιορισμένος. Ωστόσο, η παρούσα πρόταση μπορεί να συμ
βάλει στη σαφέστερη αποτύπωση των εισαγωγών και εξαγωγών ενέργειας, καθώς και της πα
ραγωγής και της κατανάλωσης ανά τύπο καυσίμου.
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3) ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

3.1. Περίληψη της προτεινόμενης δράσης

Στόχος της παρούσας πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου
λίου είναι να θεσπιστεί ενιαίο πλαίσιο για τη συλλογή και την κατάρτιση κοινοτικών στατιστι
κών σχετικά με την παραγωγή, τις εισαγωγές-εξαγωγές, τη μετατροπή και την κατανάλωση ε
νέργειας. Το πλαίσιο αυτό χρησιμοποιεί εκτενώς την ισχύουσα συλλογή δεδομένων, καθώς κ
αι τη συνεργασία, σε διεθνές επίπεδο, με άλλους συναφείς οργανισμούς, έτσι ώστε να εξασφ
αλίζονται η μεθοδολογική ομοιομορφία και η συγκρισιμότητα των δεδομένων. Ως εκ τούτου, 
στόχος δεν είναι να δημιουργηθεί ένα νέος στατιστικός τομέας, αλλά να παρασχεθεί χρήσιμη
νομική βάση για την ιδιαίτερα σημαντική προσπάθεια που καταβάλλεται με σκοπό την έγκαι
ρη διάθεση αξιόπιστων δεδομένων για την ενεργειακή πολιτική της Κοινότητας.

3.2. Νομική βάση

Το άρθρο 285 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας παρέχει τη νομική β
άση για τις κοινοτικές στατιστικές. Το Συμβούλιο, ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία τη
ς συναπόφασης, θα υιοθετήσει μέτρα για την παραγωγή στατιστικών όπου αυτό είναι αναγκα
ίο για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της Κοινότητας. Το άρθρο αυτό θεσπίζει τις προϋπ
οθέσεις για την παραγωγή κοινοτικών στατιστικών και απαιτεί τη συμμόρφωση με τα πρότυπ
α αμεροληψίας, αξιοπιστίας, αντικειμενικότητας, επιστημονικής ανεξαρτησίας, σχέσης κόστο
υς-αποτελεσματικότητας και στατιστικού απορρήτου.

3.3. Η αρχή της επικουρικότητας

Οι στόχοι της προτεινόμενης δράσης –δηλαδή η θέσπιση ενιαίου πλαισίου για την παραγωγή, 
τη διαβίβαση, την αξιολόγηση και τη διάδοση συγκρίσιμων στατιστικών ενέργειας στην Κοιν
ότητα– δεν μπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη και, ως εκ τούτου, μπ
ορούν να υλοποιηθούν πιο αποτελεσματικά σε κοινοτικό επίπεδο βάσει κοινοτικής νομικής π
ράξης, επειδή μόνο η Επιτροπή μπορεί να συντονίσει την απαραίτητη εναρμόνιση των στατισ
τικών πληροφοριών σε κοινοτικό επίπεδο. Παράλληλα, η συλλογή δεδομένων και η κατάρτισ
η συγκρίσιμων στατιστικών ενέργειας μπορούν να οργανωθούν από τα κράτη μέλη. Για τους
δύο αυτούς λόγους, η Κοινότητα δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρι
κότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης.

3.4. Η αρχή της αναλογικότητας

Η πρόταση συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας για τον(τους) ακόλουθο(-ους) λόγο(-ου
ς).

Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, ο παρών κανονισμός περιορίζεται στο ελάχιστο α
ναγκαίο για την επίτευξη αυτού του στόχου και δεν υπερβαίνει τα απολύτως απαραίτητα για τ
ο σκοπό αυτό. Ο παρών κανονισμός δεν ρυθμίζει νομοθετικά τους μηχανισμούς συλλογής δε
δομένων κάθε κράτους μέλους· απλώς ορίζει τα ενεργειακά δεδομένα που πρέπει να παρέχοντ
αι με ενιαία δομή και χρονοδιάγραμμα.
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Τα κράτη μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να τροποποιήσουν τα διοικητικά τους συστήματα που
αφορούν την παραγωγή στατιστικών ενέργειας. Στον παρόντα κανονισμό δεν προτείνεται καν
ένα νέο στοιχείο για τη συλλογή δεδομένων πέραν εκείνων που ισχύουν ήδη, σε εθελοντική β
άση, σε επίπεδο ΕΕ.

Εκτιμάται ότι η νομοθεσία μπορεί να συνεπάγεται, για ορισμένα κράτη μέλη, αλλαγές ή προσ
θήκες στα συστήματα που εφαρμόζουν για τις στατιστικές ενέργειας. Η Eurostat θα εξακολου
θήσει να συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες εθνικές αρχές και θα επιδιώξει να ελαχιστοποιή
σει τυχόν δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

3.5. Επιλογή νομικών μέσων

Προτεινόμενα νομικά μέσα: κανονισμός.

Άλλα μέσα δεν θα ήταν κατάλληλα για τον(τους) ακόλουθο(-ους) λόγο(-ους).

Εάν ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε τύπου νομοθετικής πράξης όπως αναφ
έρεται στο άρθρο 249 της συνθήκης ΕΚ, μπορεί να υποστηριχθεί ότι ο κανονισμός συνιστά τ
ο καταλληλότερο μέσο για την παραγωγή κοινοτικών στατιστικών.

Πράγματι, σχεδόν όλες οι απαιτήσεις για στατιστικές πρέπει να εκτελούνται απευθείας και αμ
έσως από τα κράτη μέλη. Αφορούν συνήθως ειδικά καθορισμένες στατιστικές μονάδες στα κρ
άτη μέλη. Ο στόχος είναι σαφής και άμεσα υλοποιήσιμος, και όλα τα στοιχεία που θα αποτελ
έσουν αντικείμενο έρευνας καθορίζονται στη νομοθετική πράξη, παράλληλα με τη μεθοδολογ
ία, το χρονοδιάγραμμα και την περιοδικότητα. Οι απαιτήσεις, ως τέτοιες, δεν εξαρτώνται κατ
ά κανόνα από εθνικά μέτρα εναρμόνισης και οι εθνικές αρχές, τις οποίες αφορούν τα μέτρα, π
ρέπει απλώς να τις εκτελέσουν.

4) ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η πρόταση δεν έχει επιπτώσεις στον κοινοτικό προϋπολογισμό.

5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

5.1. Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος

Η προτεινόμενη πράξη αφορά θέμα του ΕΟΧ και, ως εκ τούτου, πρέπει να καλύπτει και τον
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.



EL 8 EL

2 ΕΕ C της , σ. .
3 ΕΕ L 49 της 19.2.2004, σ. 1.
4 ΕΕ L 283 της 27.10.2001, σ. 33.

1 ΕΕ C της , σ. .

2007/0002 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις στατιστικές ενέργειας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗ
Σ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 285 παράγραφος
1,

την πρόταση της Επιτροπής1,

Ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η Κοινότητα έχει ανάγκη από ακριβή και έγκαιρα δεδομένα σχετικά με τις ενεργειακέ
ς ποσότητες, τη μορφή, τις πηγές, την παραγωγή, την παροχή, τη μετατροπή και την κ
ατανάλωσή τους, έτσι ώστε να παρακολουθεί τον αντίκτυπο και τις συνέπειες που επι
φέρει η πολιτική της στην ενέργεια.

(2) Η διαθεσιμότητα ακριβών και επίκαιρων πληροφοριών για την ενέργεια είναι σημαντι
κή για την αξιολόγηση του αντικτύπου που έχει η ενεργειακή κατανάλωση στο περιβά
λλον, ιδίως σε σχέση με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Αυτές οι πληροφορίες απ
αιτούνται δυνάμει της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για μηχανισμό παρακολούθησης τ
ων εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου στην Κοινότ
ητα και εφαρμογής του πρωτοκόλλου του Κιότο3.

(3) Η οδηγία 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης
Σεπτεμβρίου 2001, για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από αν
ανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας4 και η οδηγία 2004/8/Ε
Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, 
για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμό
τητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟ
Κ5 απαιτούν από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν ποσοτικά ενεργειακά δεδομένα. Για ν
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5 ΕΕ L 167 της 22.6.1992, σ. 17. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2004/8/ΕΚ του
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6 ΕΕ L 52 της 22.2.1997, σ. 1.
7 COM (2005) 217.
8 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 45.

α παρακολουθείται η πρόοδος προς την επίτευξη αυτών των στόχων απαιτούνται ανα
λυτικά και επίκαιρα ενεργειακά δεδομένα.

(4) Η Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2005, με τίτλο «Για την ενεργεια
κή απόδοση ή περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερα μέσα» [COM(2005) 265] και η
Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2006, με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατη
γική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια» [COM(2006) 105] καταρτίζου
ν τις ενεργειακές πολιτικές της ΕΕ για τις οποίες απαιτείται η διαθεσιμότητα κοινοτικ
ών στατιστικών ενέργειας (μεταξύ άλλων, με σκοπό τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού
Παρατηρητηρίου Ενεργειακού Εφοδιασμού).

(5) Η απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς καθιστά διαρκώς δυσκολότερη την έγκαιρη
λήψη αξιόπιστων ενεργειακών δεδομένων ελλείψει νομικής βάσης για την παροχή τω
ν εν λόγω στοιχείων.

(6) Είναι σημαντικό το σύστημα στατιστικών ενέργειας να μπορεί να προσαρμόζεται με ε
υελιξία σε μια κατάσταση που αναμένεται να μεταβληθεί μελλοντικά.

(7) Η παραγωγή κοινοτικών στατιστικών διέπεται από τους κανόνες που ορίζονται στον κ
ανονισμό (EΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 1997, σχετικά μ
ε τις κοινοτικές στατιστικές6.

(8) Επειδή οι στόχοι του παρόντος κανονισμού –δηλαδή η θέσπιση ενιαίου πλαισίου για τ
ην παραγωγή, τη διαβίβαση, την αξιολόγηση και τη διάδοση συγκρίσιμων στατιστικώ
ν ενέργειας στην Κοινότητα– δεν μπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτ
η μέλη και, ως εκ τούτου, μπορούν να υλοποιηθούν πιο αποτελεσματικά σε κοινοτικό
επίπεδο, η Κοινότητα δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότη
τας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότ
ητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία
μέτρα για την επίτευξη των εν λόγω στόχων.

(9) Για την παραγωγή και τη διάδοση κοινοτικών στατιστικών στο πλαίσιο του παρόντος
κανονισμού, οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και η στατιστική υπηρεσία της Κοινότη
τας θα λάβουν υπόψη τις αρχές που καθορίζονται στον κώδικα ορθής πρακτικής για τι
ς ευρωπαϊκές στατιστικές, ο οποίος εγκρίθηκε από την Επιτροπή Στατιστικού Προγρά
μματος στις 24 Φεβρουαρίου 2005 και επισυνάφθηκε στη σύσταση της Επιτροπής σχε
τικά με την ανεξαρτησία, την ακεραιότητα και την υπευθυνότητα των εθνικών και κοι
νοτικών στατιστικών αρχών7.

(10) Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού πρέπει να θ
εσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίο
υ 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που α
νατίθενται στην Επιτροπή8.

(11) Ειδικότερα, τα γενικά μέτρα για την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του κανονι
σμού θα πρέπει να εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο. Ά
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λλα γενικά μέτρα για την εφαρμογή ουσιωδών στοιχείων του κανονισμού θα πρέπει ν
α εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία.

(12) Πρέπει να προβλεφθεί ότι η Επιτροπή μπορεί να χορηγεί στα κράτη μέλη απαλλαγές ή
παρεκκλίσεις από τα τμήματα της συλλογής ενεργειακών δεδομένων που θα συνεπάγ
ονταν υπερβολική επιβάρυνση για τους ερωτηθέντες.

(13) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη τη
ς Επιτροπής Στατιστικού Προγράμματος (ΕΣΠ), που δημιουργήθηκε με την απόφαση
89/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 19899,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαίο πλαίσιο για την παραγωγή, τη διαβίβαση, την αξιολό
γηση και τη διάδοση συγκρίσιμων στατιστικών ενέργειας στην Κοινότητα.

2. Ο παρών κανονισμός διέπει τα στατιστικά δεδομένα σχετικά με τα ενεργειακά προϊόντα κα
ι τα συγκεντρωτικά στοιχεία τους στην Κοινότητα.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «κοινοτικές στατιστικές»: οι κοινοτικές στατιστικές που ορίζονται στην πρώτη
περίπτωση του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97·

β) «παραγωγή στατιστικών»: η παραγωγή στατιστικών που ορίζεται στη δεύτερη
περίπτωση του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97·

α) «κοινοτική αρχή»: η κοινοτική αρχή που ορίζεται στην τέταρτη περίπτωση του
άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97·

δ) «ενεργειακά προϊόντα»: καύσιμα, θερμότητα, ανανεώσιμη ενέργεια, ηλεκτρισμ
ός ή οποιαδήποτε άλλη φυσική μορφή ενέργειας·

ε) «συγκεντρωτικά στοιχεία»: δεδομένα που συγκεντρώνονται σε εθνικό επίπεδο
και αφορούν την επεξεργασία ή τη χρήση ενεργειακών προϊόντων, δηλαδή την
παραγωγή, το εμπόριο, τα αποθέματα, τη μετατροπή, την κατανάλωση και τα
δομικά χαρακτηριστικά του ενεργειακού συστήματος όπως, π.χ., εγκαταστάσει
ς για την παραγωγή ηλεκτρισμού ή την παραγωγή προϊόντων πετρελαίου·

στ) «ποιότητα δεδομένων»: οι ακόλουθες παράμετροι της στατιστικής ποιότητας: 
καταλληλότητα, ακρίβεια, επικαιρότητα και χρονική συνέπεια, προσβασιμότητ
α και σαφήνεια, συγκρισιμότητα, συνεκτικότητα και πληρότητα.
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Άρθρο 3
Πηγές δεδομένων

1. Τα κράτη μέλη, παράλληλα με την εφαρμογή της αρχής του μειωμένου φόρτου για τ
ους ερωτηθέντες και της αρχής της διοικητικής απλούστευσης, καταρτίζουν δεδομέν
α σχετικά με τα ενεργειακά προϊόντα και τα συγκεντρωτικά στοιχεία τους στην Κοιν
ότητα από τις ακόλουθες πηγές:

α) ειδικές στατιστικές έρευνες που απευθύνονται στους παραγωγούς, τους διανομ
είς και τους μεταφορείς πρωτογενούς ενέργειας και ενέργειας από μετατροπή, 
καθώς και στους εισαγωγείς και τους εξαγωγείς ενεργειακών προϊόντων·

β) άλλες στατιστικές έρευνες που απευθύνονται σε χρήστες ενέργειας στη μεταπο
ιητική βιομηχανία, στον τομέα των μεταφορών και σε άλλους τομείς, συμπερι
λαμβανομένων των νοικοκυριών·

γ) άλλες διαδικασίες στατιστικής εκτίμησης ή άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένω
ν των στατιστικών πηγών.

2. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την υποβολή των δεδομέ
νων που απαιτούνται για τις εθνικές στατιστικές, όπως ορίζεται στο άρθρο 4, από επ
ιχειρήσεις και άλλες πηγές.

3. Ο κατάλογος των πηγών δεδομένων δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικ
ασία που ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2.

Άρθρο 4
Συγκεντρωτικά στοιχεία, ενεργειακά προϊόντα και ισχύουσα συχνότητα διαβίβασης εθνικών στ

ατιστικών

1. Οι εθνικές στατιστικές που πρέπει να συλλέγονται είναι εκείνες που ορίζονται στα π
αραρτήματα. Διαβιβάζονται με την ακόλουθη περιοδικότητα:

α) ετήσια, για τις στατιστικές ενέργειας του παραρτήματος B·

β) μηνιαία, για τις στατιστικές ενέργειας του παραρτήματος Γ·

γ) βραχυπρόθεσμη μηνιαία, για τις στατιστικές ενέργειας του παραρτήματος Δ.

2. Οι σχετικές διευκρινίσεις ή οι ορισμοί των τεχνικών όρων που χρησιμοποιούνται πα
ρέχονται στο κάθε παράρτημα, καθώς και στο παράρτημα A («Διευκρινίσεις ορολογί
ας»).

3. Οι εθνικές στατιστικές και οι ισχύουσες διευκρινίσεις ή ορισμοί δύνανται να τροποπ
οιηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9 παράγραφος 2.

Άρθρο 5
Διαβίβαση
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1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat) τις εθνικές στατιστικές του άρ
θρου 4.

2. Οι ρυθμίσεις για τη διαβίβαση των εν λόγω στατιστικών, συμπεριλαμβανομένων των
προβλεπόμενων προθεσμιών, παρεκκλίσεων και απαλλαγών, συνάδουν με τα οριζόμ
ενα στα παραρτήματα.

3. Οι ρυθμίσεις για τη διαβίβαση εθνικών στατιστικών μπορεί να τροποποιηθεί σύμφω
να με τη διαδικασία του άρθρου 9 παράγραφος 2.

4. Η Επιτροπή, κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος ενός κράτους μέλους, δύν
αται να χορηγήσει πρόσθετες απαλλαγές ή παρεκκλίσεις σύμφωνα με τη διαδικασία
του άρθρου 9 παράγραφος 3, όσον αφορά τα τμήματα των εθνικών στατιστικών που
θα συνεπάγονταν υπερβολική επιβάρυνση για τους ερωτηθέντες.

Άρθρο 6
Κριτήρια ποιότητας και εκθέσεις

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ποιότητα των διαβιβαζόμενων στοιχείων.

2. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των
ενεργειακών δεδομένων που δηλώνονται σύμφωνα με το παράρτημα B και των δεδο
μένων που δηλώνονται σύμφωνα με την απόφαση 2005/166/ΕΚ της Επιτροπής, της
10ης Φεβρουαρίου 2005, για θέσπιση των κανόνων εφαρμογής της απόφασης αριθ. 
280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το μηχανισμό
παρακολούθησης των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμο
κηπίου στην Κοινότητα και εφαρμογής του πρωτοκόλλου του Κιότο10.

3. Μπορούν να καταρτιστούν μεθοδολογικές προδιαγραφές με σκοπό την εξασφάλιση
της ποιότητας των διαβιβαζόμενων στοιχείων. Οι απαιτήσεις αυτές μπορούν αργότε
ρα να επικαιροποιηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9 παράγραφος 3.

4. Έξι μήνες μετά την παραλαβή αιτήματος από την Επιτροπή (Eurostat), και προκειμέ
νου να της επιτραπεί να αξιολογήσει την ποιότητα των διαβιβαζόμενων στοιχείων, τ
α κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat) έκθεση με οποιαδήποτε συναφ
ή στοιχεία που αφορούν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 7
Χρονική περίοδος αναφοράς και περιοδικότητα

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν όλα τα δεδομένα που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό από τη
ν αρχή του ημερολογιακού έτους που έπεται του έτους έκδοσης του παρόντος κανονισμού κ
αι τα διαβιβάζουν έκτοτε με την περιοδικότητα που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.

Άρθρο 8
Μέτρα εφαρμογής
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1. Τα ακόλουθα μέτρα εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θεσπίζονται σύμφωνα με
τη διαδικασία του άρθρου 9 παράγραφος 2:

α. τροποποιήσεις στον κατάλογο των πηγών δεδομένων (άρθρο 3 παράγραφος
3)·

β. τροποποιήσεις στις εθνικές στατιστικές και στις ισχύουσες διευκρινίσεις και ο
ρισμούς (άρθρου 4 παράγραφος 3)·

γ. τροποποιήσεις στις σχετικές με τη διαβίβαση ρυθμίσεις (άρθρο 5 παράγραφος
3).

2. Τα ακόλουθα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμο
ύ θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9 παράγραφος 3:

α. χορήγηση επιπλέον απαλλαγών ή παρεκκλίσεων (άρθρο 5 παράγραφος 4)·

β. κατάρτιση και επικαιροποίηση των μεθοδολογικών προδιαγραφών (άρθρο 6 π
αράγραφος 3).

3. Λαμβάνονται υπόψη, αφενός, η αρχή ότι το όφελος από την επικαιροποίηση πρέπει
να αντισταθμίζει το κόστος που αυτή συνεπάγεται και, αφετέρου, η αρχή ότι οι επιπ
λέον δαπάνες και επιβαρύνσεις πρέπει να παραμένουν εντός εύλογων ορίων.

Άρθρο 9
Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή Στατιστικού Προγράμματος.

2. Όπου γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται αυστηρά η κανονι
στική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

3. Όπου γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 
της απόφασης 1999/468/EΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω
απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/Ε
Κ είναι τρεις μήνες.

4. Η επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό της.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσ
ημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κ
ράτος μέλος.

Βρυξέλλες, […]

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Στο παρόν παράρτημα παρέχονται ερμηνείες ή ορισμοί όρων που χρησιμοποιούνται στα άλλ
α παραρτήματα.

1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι ακόλουθοι γεωγραφικοί ορισμοί ισχύουν μόνο για την παροχή στατιστικών στοιχείων: 

Η Αυστραλία νοείται χωρίς τα υπερπόντια εδάφη.•

Η Δανία νοείται χωρίς τις δανικές Νήσους Φερόες και τη Γροιλανδία.•

Η Γαλλία περιλαμβάνει το Μονακό και δεν περιλαμβάνει τα γαλλικά υπερπόντια εδάφη: Γ•
ουαδελούπη, Μαρτινίκα, Γουιάνα, Ρεϋνιόν, Σαιν Πιέρ και Μικελόν, Νέα Καληδονία, Γαλ
λική Πολυνησία, Νήσοι Βάλλις και Φουτούνα, και Μαγιόττε.

Η Ιταλία περιλαμβάνει τον Άγιο Μαρίνο και το Βατικανό.•

Η Ιαπωνία περιλαμβάνει την Οκινάουα.•

Οι Κάτω Χώρες νοούνται χωρίς το Σουρινάμ και τις Ολλανδικές Αντίλλες.•

Η Πορτογαλία περιλαμβάνει τις Αζόρες και τη Μαδέρα.•

Η Ισπανία περιλαμβάνει τα Κανάρια Νησιά.•

Η Ελβετία δεν περιλαμβάνει το Λιχτενστάιν.•

Οι Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνουν 50 πολιτείες, το διαμέρισμα της Κολούμπια, τις Α•
μερικανικές Παρθένους Νήσους, το Πόρτο Ρίκο και το Γκουάμ.

2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι παραγωγοί ταξινομούνται σύμφωνα με το σκοπό της παραγωγής:

- Παραγωγοί που ασκούν την κύρια δραστηριότητά τους: επιχειρήσεις, τόσο ιδιωτικές όσο κ
αι δημόσιες, οι οποίες παράγουν ηλεκτρισμό και/ή θερμότητα προς πώληση σε τρίτους ως κύ
ρια δραστηριότητά τους.

- Αυτοπαραγωγοί: επιχειρήσεις, τόσο ιδιωτικές όσο και δημόσιες, οι οποίες παράγουν ηλεκτρ
ισμό και/ή θερμότητα εξ ολοκλήρου ή εν μέρει για δική τους χρήση ως δραστηριότητα που σ
τηρίζει την κύρια δραστηριότητά τους.
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2.1. Τομέας εφοδιασμού και μετατροπής

Παραγωγή/Εγχώρια παραγωγή

Ποσότητες εξορυσσόμενων ή παραγόμενων καυσίμων, οι οποίες υπολογίζονται μετά την ενδ
εχόμενη αφαίρεση αδρανών ουσιών. Η παραγωγή περιλαμβάνει τις ποσότητες που καταναλώ
νονται από τον παραγωγό κατά την παραγωγική διαδικασία (π.χ. για θέρμανση ή για τη λειτο
υργία του εξοπλισμού και των βοηθητικών εγκαταστάσεων), καθώς και τις ποσότητες που πα
ρέχονται σε άλλους παραγωγούς ενέργειας για μετατροπή ή άλλες χρήσεις.

Ως «εγχώρια παραγωγή» νοείται η παραγωγή από πόρους εντός του οικείου κράτους.

Εισαγωγές/Εξαγωγές

Για γεωγραφικούς ορισμούς, βλ. την ενότητα «Γεωγραφική κάλυψη».

Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, οι «εισαγωγές» αναφέρονται στην απώτερη προέλευση (τη χώ
ρα όπου παρήχθη το ενεργειακό προϊόν) προς χρήση στη χώρα, και οι «εξαγωγές» αναφέρον
ται στην τελική χώρα κατανάλωσης του ενεργειακού προϊόντος.

Οι ποσότητες θεωρούνται ότι εισάγονται ή ότι εξάγονται εφόσον περνούν τα πολιτικά σύνορ
α της χώρας, ανεξάρτητα από το αν εκτελωνίζονται ή όχι.

Εάν δεν μπορεί να δηλωθεί προέλευση ή προορισμός, χρησιμοποιείται η ένδειξη «Άλλα».

Στατιστικές αποκλίσεις μπορεί να προκύψουν εάν είναι διαθέσιμες μόνο οι συνολικές εισαγω
γές και εξαγωγές σύμφωνα με την παραπάνω βάση, ενώ η γεωγραφική ανάλυση βασίζεται σε
διαφορετική έρευνα, πηγή ή αντίληψη. Σε αυτή την περίπτωση, οι αποκλίσεις πρέπει να εντά
σσονται στην κατηγορία «Άλλα».

Καύσιμα διεθνούς ναυσιπλοΐας
Ποσότητες καυσίμων που διανέμονται σε πλοία οποιασδήποτε σημαίας, τα οποία εκτελούν δ
ρομολόγια διεθνούς ναυσιπλοΐας. Η διεθνής ναυσιπλοΐα περιλαμβάνει τον πλου στη θάλασσ
α, σε λίμνες και εσωτερικές πλωτές οδούς, και σε παράκτια ύδατα. Δεν περιλαμβάνονται τα ε
ξής:

- η κατανάλωση από πλοία που εκτελούν δρομολόγια εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Η διάκριση τ
ης ναυσιπλοΐας σε εσωτερική και διεθνή πρέπει να πραγματοποιείται με βάση το λιμένα αναχ
ώρησης και το λιμένα άφιξης, και όχι με βάση τη σημαία ή την εθνικότητα του πλοίου·

- κατανάλωση από αλιευτικά σκάφη·

- κατανάλωση από το στρατό.

Αυξομειώσεις αποθεμάτων

Η διαφορά μεταξύ των αποθεμάτων στην αρχή και στο τέλος της περιόδου, όσον αφορά τα α
ποθέματα που τηρούνται στην εθνική επικράτεια.

Ακαθάριστη κατανάλωση (υπολογιζόμενη)

Η ποσότητα που υπολογίζεται ως εξής:

Εγχώρια παραγωγή + Από άλλες πηγές + Εισαγωγές - Εξαγωγές - Καύσιμα διεθνούς ναυσιπλ
οΐας + Αυξομειώσεις αποθεμάτων

Ακαθάριστη κατανάλωση (διαπιστωθείσα)

Η ποσότητα που πράγματι καταγράφεται στο πλαίσιο ερευνών στους τομείς τελικής χρήσης.
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Στατιστική απόκλιση

Η ποσότητα που υπολογίζεται ως εξής:

Υπολογιζόμενη ακαθάριστη κατανάλωση – Διαπιστωθείσα ακαθάριστη κατανάλωση.

Περιλαμβάνονται οι μεταβολές στα αποθέματα των τελικών καταναλωτών, όταν αυτές δεν μ
πορούν να καθοριστούν ως τμήμα της κατηγορίας «Αυξομειώσεις αποθεμάτων».

Πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι τυχόν σημαντικών αποκλίσεων.

Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής των παραγωγών που ασκούν την κύρια δραστηριότητά τους

Ποσότητες καυσίμων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρισμού.

Τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται από εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα
σταθμό συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας πρέπει να δηλώνονται στην κατηγορία «
Σταθμοί συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) των παραγωγών που ασκούν τη
ν κύρια δραστηριότητά τους».

Σταθμοί συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) των παραγωγών που ασκούν τη
ν κύρια δραστηριότητά τους

Ποσότητες καυσίμων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας.

Σταθμοί παραγωγής θερμότητας των παραγωγών που ασκούν την κύρια δραστηριότητά τους

Ποσότητες καυσίμων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή θερμότητας.

Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής των αυτοπαραγωγών

Ποσότητες καυσίμων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρισμού.

Τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται από εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα
σταθμό ΣΗΘ πρέπει να δηλώνονται στην κατηγορία «Σταθμοί συμπαραγωγής ηλεκτρισμού κ
αι θερμότητας (ΣΗΘ) των αυτοπαραγωγών».

Σταθμοί συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) των αυτοπαραγωγών

Ποσότητες καυσίμων που αντιστοιχούν στην ποσότητα ηλεκτρισμού που παράγεται και στην
ποσότητα θερμότητας που πωλείται.

Σταθμοί παραγωγής θερμότητας των αυτοπαραγωγών

Ποσότητες καυσίμων που αντιστοιχούν στην ποσότητα θερμότητας που πωλείται.

Μονάδες παραγωγής συσσωματωμάτων

Ποσότητες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή καυσίμων.

Οι ποσότητες που χρησιμοποιούνται για θερμαντικούς σκοπούς και για τη λειτουργία εξοπλι
σμού δεν πρέπει να δηλώνονται σε αυτή την κατηγορία, αλλά ως κατανάλωση στην κατηγορί
α «Ενεργειακός τομέας».
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Εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης

Ποσότητες που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης.

Οι ποσότητες που χρησιμοποιούνται για θερμαντικούς σκοπούς και για τη λειτουργία εξοπλι
σμού δεν πρέπει να δηλώνονται σε αυτή την κατηγορία, αλλά ως κατανάλωση στην κατηγορί
α «Ενεργειακός τομέας».

Μονάδες παραγωγής μπρικετών φαιάνθρακα (BKB)/μπρικετών τύρφης (PB)

Ποσότητες λιγνίτη ή φαιάνθρακα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μπρικετών φαιάνθ
ρακα (BKB) ή ποσότητες τύρφης που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μπρικετών τύρφη
ς (PB).

Οι ποσότητες που χρησιμοποιούνται για θερμαντικούς σκοπούς και για τη λειτουργία εξοπλι
σμού δεν πρέπει να δηλώνονται σε αυτή την κατηγορία, αλλά ως κατανάλωση στην κατηγορί
α «Ενεργειακός τομέας».

Εργοστάσια αερίου

Ποσότητες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αερίου σε εργοστάσια αερίου και σε στ
αθμούς αεριοποίησης.

Οι ποσότητες που χρησιμοποιούνται για θερμαντικούς σκοπούς και για τη λειτουργία εξοπλι
σμού δεν πρέπει να δηλώνονται σε αυτή την κατηγορία, αλλά να δηλώνονται ως κατανάλωσ
η στην κατηγορία «Ενεργειακός τομέας».

Υψικάμινοι

Ποσότητες άνθρακα οπτανθρακοποίησης και/ή ασφαλτούχου άνθρακα [που γενικώς αναφέρε
ται ως ΕΚΠ (έγχυση κονιοποιημένου άνθρακα)] και άνθρακα εγκαταστάσεων οπτανθρακοπο
ίησης που μετατρέπονται μέσα σε υψικαμίνους.

Οι ποσότητες που χρησιμοποιούνται ως καύσιμο για θερμαντικούς σκοπούς και τη λειτουργί
α των υψικαμίνων (π.χ.: αέριο υψικαμίνου) δεν πρέπει να δηλώνονται σε αυτή την κατηγορί
α, αλλά να δηλώνονται ως κατανάλωση στην κατηγορία «Ενεργειακός τομέας».

Υγροποίηση άνθρακα

Ποσότητες καυσίμων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή συνθετικού πετρελαίου.

Διυλιστήρια πετρελαίου

Ποσότητες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων πετρελαίου.

Οι ποσότητες που χρησιμοποιούνται ως καύσιμο για θερμαντικούς σκοπούς και για τη λειτου
ργία εξοπλισμού δεν πρέπει να δηλώνονται σε αυτή την κατηγορία, αλλά να δηλώνονται ως
κατανάλωση στην κατηγορία «Ενεργειακός τομέας».
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Που δεν κατονομάζονται αλλού – Μετατροπή

Οι ποσότητες που χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες μετατροπής και δεν περιλαμβάνοντ
αι αλλού. Εάν χρησιμοποιείται αυτή η κατηγορία, το περιεχόμενό της πρέπει να εξηγείται στ
ην έκθεση.

2.2. Ενεργειακός τομέας και τελική κατανάλωση

Συνολικός ενεργειακός τομέας

Ποσότητες που καταναλώνονται από τον ενεργειακό τομέα για τη στήριξη των δραστηριοτή
των εξόρυξης (μεταλλευμάτων, πετρελαίου και αερίου) ή για τη λειτουργία των εγκαταστάσ
εων μετατροπής.

Από την κατηγορία αυτή αποκλείονται οι ποσότητες καυσίμων που μετατρέπονται σε άλλη
μορφή ενέργειας (οι οποίες θα πρέπει να δηλώνονται στην κατηγορία «Τομέας μετατροπή
ς») ή χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία πετρελαιαγωγών και αγωγών μεταφοράς αερίου κ
αι πολτού άνθρακα (οι οποίες θα πρέπει να δηλώνονται στην κατηγορία «Τομέας μεταφορώ
ν»).

Περιλαμβάνει τη μεταποίηση χημικών ουσιών για τη διάσπαση και τη σύντηξη του ατόμου
και τα προϊόντα αυτών των διεργασιών.

Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, και παραγωγής θ
ερμότητας.

Ποσότητες που καταναλώνονται ως ενέργεια σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, συμπαραγωγ
ής ηλεκτρισμού και θερμότητας, και παραγωγής θερμότητας.

Ανθρακωρυχεία

Ποσότητες που καταναλώνονται ως ενέργεια για την εξόρυξη και την παρασκευή άνθρακα
στο πλαίσιο του κλάδου εξόρυξης άνθρακα.

Ο άνθρακας που καίγεται σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας σε ανθρακωρυχεία θα πρέπει ν
α δηλώνεται στην κατηγορία «Τομέας μετατροπής».

Μονάδες παραγωγής συσσωματωμάτων

Ποσότητες που καταναλώνονται ως ενέργεια σε μονάδες παραγωγής συσσωματωμάτων.

Εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης

Ποσότητες που καταναλώνονται ως ενέργεια σε εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης.

Μονάδες BKB/PB

Ποσότητες που καταναλώνονται ως ενέργεια σε μονάδες παραγωγής μπρικετών φαιάνθρακ
α/μπρικετών τύρφης.



EL 20 EL

Εργοστάσια αερίου/σταθμοί αεριοποίησης

Ποσότητες που χρησιμοποιούνται ως ενέργεια σε εργοστάσια αερίου/σταθμούς αεριοποίησ
ης.

Υψικάμινοι

Ποσότητες που καταναλώνονται ως ενέργεια σε υψικαμίνους.

Υγροποίηση άνθρακα

Ποσότητες που καταναλώνονται ως ενέργεια σε εγκαταστάσεις υγροποίησης άνθρακα.

Διυλιστήρια πετρελαίου

Ποσότητες που καταναλώνονται ως ενέργεια σε διυλιστήρια πετρελαίου.

Εξόρυξη πετρελαίου και αερίου

Ποσότητες που καταναλώνονται ως καύσιμο κατά τη διαδικασία εξόρυξης πετρελαίου και α
ερίου και σε μονάδες επεξεργασίας φυσικού αερίου.

Από την κατηγορία αυτή αποκλείονται οι απώλειες των αγωγών (οι οποίες πρέπει να δηλών
ονται στην κατηγορία «Απώλειες διανομής») και οι ενεργειακές ποσότητες που χρησιμοποι
ούνται για τη λειτουργία των αγωγών (οι οποίες πρέπει να δηλώνονται στην κατηγορία «Το
μέας μεταφορών»).

Συνολική τελική κατανάλωση

Ορίζεται (υπολογίζεται) ως εξής:

= Σύνολο μη ενεργειακής χρήσης + Τελική κατανάλωση ενέργειας (Βιομηχανία + Μεταφορ
ές + Άλλοι τομείς)

Από την κατηγορία αυτή αποκλείονται τα εξής: η διανομή ποσοτήτων για μετατροπή, η χρή
ση από βιομηχανίες παραγωγής ενέργειας και οι απώλειες διανομής.

Μη ενεργειακή χρήση

Ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες στους διάφορους τομείς· δηλα
δή που δεν καταναλώνονται ως καύσιμα ούτε μετατρέπονται σε άλλο καύσιμο.

2.3. Προσδιορισμός τελικής χρήσης ενέργειας

Τελική κατανάλωση ενέργειας

Συνολική κατανάλωση ενέργειας στη βιομηχανία, στις μεταφορές και σε άλλους τομείς.
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Βιομηχανικός τομέας

Πρόκειται για ποσότητες καυσίμων που καταναλώνονται από τις βιομηχανίες για τη στήριξη
των κύριων δραστηριοτήτων τους.

Για σταθμούς παραγωγής μόνο θερμότητας ή συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, 
η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μόνο τις ποσότητες καυσίμων που καταναλώνονται για την
παραγωγή θερμότητας που χρησιμοποιείται από τους ίδιους τους σταθμούς. Οι ποσότητες κ
αυσίμων που καταναλώνονται για την παραγωγή θερμότητας που πωλείται και για την παρα
γωγή ηλεκτρισμού θα πρέπει να δηλώνονται στην κατάλληλη κατηγορία του «Τομέα μετατρ
οπής».

Σίδηρος και χάλυβας

Χημικά προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων των πετροχημικών προϊόντων)

Βιομηχανίες χημικών και πετροχημικών προϊόντων

Μη σιδηρούχα μέταλλα

Βιομηχανίες μη σιδηρούχων μετάλλων

Μη μεταλλικά ορυκτά

Βιομηχανία υάλου, κεραμικών, τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών

Εξοπλισμός μεταφορών

Βιομηχανίες εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στις μεταφορές

Μηχανολογικός εξοπλισμός

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, μηχανολογικός και άλλος εξοπλισμός εκτός από τον εξ
οπλισμό μεταφορών

Ορυχεία και λατομεία

Από την κατηγορία αυτή αποκλείονται οι βιομηχανίες παραγωγής ενέργειας

Τρόφιμα, ποτά και καπνός

Χαρτοπολτός, χαρτί και εκτύπωση

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει την αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής

Ξύλο και προϊόντα ξύλου (άλλα από χαρτοπολτό και χαρτί)

Κατασκευές

Κλωστοϋφαντουργία και βιομηχανία δέρματος

Που δεν κατονομάζονται αλλού – Βιομηχανία

Κατανάλωση σε τομείς που δεν καλύπτονται παραπάνω

Τομέας μεταφορών

Η ενέργεια που χρησιμοποιείται σε όλες τις δραστηριότητες μεταφοράς, ανεξάρτητα από το
ν οικονομικό τομέα στον οποίο πραγματοποιείται η δραστηριότητα

Τομέας μεταφορών – Σιδηροδρομικό δίκτυο

Όλη η ενέργεια που καταναλώνεται στις σιδηροδρομικές μεταφορές, συμπεριλαμβανομένου
του βιομηχανικού σιδηροδρομικού δικτύου.
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Τομέας μεταφορών – Εγχώρια ναυσιπλοΐα

Οι ποσότητες που διανέμονται σε σκάφη οποιασδήποτε σημαίας, τα οποία δεν εκτελούν δρ
ομολόγια διεθνούς ναυσιπλοΐας (βλ. «Καύσιμα διεθνούς ναυσιπλοΐας»). Η διάκριση της ναυ
σιπλοΐας σε εσωτερική και διεθνή πρέπει να πραγματοποιείται με βάση το λιμένα αναχώρησ
ης και το λιμένα άφιξης, και όχι με βάση τη σημαία ή την εθνικότητα του πλοίου.

Τομέας μεταφορών – Οδικό δίκτυο

Ποσότητες που χρησιμοποιούνται σε οδικά οχήματα.

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται από αγροτικά οχήματα
σε αυτοκινητοδρόμους και τα λιπαντικά που χρησιμοποιούνται σε οδικά οχήματα.

Από την κατηγορία αυτή αποκλείεται η ενέργεια που χρησιμοποιείται σε σταθερούς κινητήρ
ες (βλ. «Άλλοι τομείς»), σε ελκυστήρες που δεν καταλαμβάνουν αυτοκινητοδρόμους (βλ. «
Γεωργία»), για στρατιωτική χρήση σε οδικά οχήματα (βλ. «Άλλοι τομείς – που δεν κατονομ
άζονται αλλού»), το βιτουμένιο που χρησιμοποιείται για την επίστρωση οδικών αρτηριών κ
αι η ενέργεια που χρησιμοποιείται σε κινητήρες σε οικοδομές (βλ. επιμέρους τομέα «Κατασ
κευές» του τομέα «Βιομηχανία»).

Τομέας μεταφορών – Μεταφορά μέσω αγωγών

Ποσότητες που χρησιμοποιούνται ως ενέργεια για τη λειτουργία αγωγών μεταφοράς αερίω
ν, υγρών, πολτών και άλλων εμπορευμάτων.

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει την ενέργεια που χρησιμοποιείται σε σταθμούς άντλησης κ
αι για τη συντήρηση των αγωγών.

Από την κατηγορία αυτή αποκλείεται η ενέργεια που χρησιμοποιείται για τη μέσω αγωγών δ
ιανομή φυσικού ή βιομηχανικά παραγόμενου αερίου, ζεστού νερού ή ατμού από το διανομέ
α στους τελικούς χρήστες (που πρέπει να δηλώνεται στην κατηγορία «Ενεργειακός τομέα
ς»), η ενέργεια που χρησιμοποιείται για την τελική διανομή του νερού στα νοικοκυριά και τ
ους βιομηχανικούς, εμπορικούς και άλλους χρήστες (που πρέπει να περιλαμβάνεται στην κα
τηγορία «Εμπόριο και δημόσιες υπηρεσίες»), καθώς και οι απώλειες κατά τη μεταφορά από
το διανομέα στους τελικούς χρήστες (που πρέπει να δηλώνονται ως απώλειες διανομής).

Τομέας μεταφορών – Διεθνής αεροπορία

Ποσότητες καυσίμων αεροπλάνων που διανέμονται σε αεροσκάφη διεθνούς αεροπορίας. Η
διάκριση των αερομεταφορών σε εσωτερικές και διεθνείς πρέπει να πραγματοποιείται με βά
ση τον τόπο απογείωσης και τον τόπο προσγείωσης, και όχι με βάση την εθνικότητα της αε
ροπορικής εταιρείας.

Από την κατηγορία αυτή αποκλείονται τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται από τις αεροπορι
κές εταιρείες για τα οδικά τους οχήματα (τα καύσιμα αυτά πρέπει να δηλώνονται στην κατη
γορία «Τομέας μεταφορών – που δεν κατονομάζονται αλλού») και η στρατιωτική χρήση κα
υσίμων αεροπλάνων (τα καύσιμα αυτά πρέπει να δηλώνονται στην κατηγορία «Άλλοι τομείς
– που δεν κατονομάζονται αλλού»).
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Τομέας μεταφορών – Εσωτερικές αερομεταφορές

Ποσότητες καυσίμων αεροπλάνων που διανέμονται σε αεροσκάφη που εκτελούν πτήσεις εσ
ωτερικού εμπορικού, ιδιωτικού, γεωργικού κ.ά. χαρακτήρα.

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από
τις πτήσεις, π.χ. για τη συγκριτική αξιολόγηση κινητήρων. Η διάκριση των αερομεταφορών
σε εσωτερικές και διεθνείς πρέπει να πραγματοποιείται με βάση τον τόπο απογείωσης και το
ν τόπο προσγείωσης, και όχι με βάση την εθνικότητα της αεροπορικής εταιρείας.

Από την κατηγορία αυτή αποκλείονται τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται από τις αεροπορι
κές εταιρείες για τα οδικά τους οχήματα (τα καύσιμα αυτά πρέπει να δηλώνονται στην κατη
γορία «Τομέας μεταφορών – που δεν κατονομάζονται αλλού») και η στρατιωτική χρήση κα
υσίμων αεροπλάνων (τα καύσιμα αυτά πρέπει να δηλώνονται στην κατηγορία «Άλλοι τομείς
– που δεν κατονομάζονται αλλού»).

Τομέας μεταφορών – που δεν κατονομάζονται αλλού

Οι ποσότητες που χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες μεταφορών και δεν περιλαμβάνοντ
αι αλλού.

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει καύσιμα που χρησιμοποιούνται από αεροπορικές εταιρείες
για τα οδικά τους οχήματα, και τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στους λιμένες για εκφορτ
ωτές πλοίων και διάφορα είδη γερανών.

Πρέπει να δηλώνεται το περιεχόμενο αυτής της κατηγορίας.

Άλλοι τομείς

Τομείς που δεν κατονομάζονται ή δεν εμπίπτουν στους τομείς ενέργειας, βιομηχανίας ή μετ
αφορών.

Άλλοι τομείς – Εμπόριο και δημόσιες υπηρεσίες

Καύσιμα που καταναλώνονται από εταιρείες και γραφεία στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομ
έα

Άλλοι τομείς – Οικιστικός κλάδος

Πρέπει να δηλώνονται τα καύσιμα που καταναλώνονται από όλα τα νοικοκυριά, συμπεριλα
μβανομένων των «νοικοκυριών που απασχολούν οικιακό προσωπικό».

Άλλοι τομείς – Γεωργία/Δασοκομία

Καύσιμα τα οποία καταναλώνονται από χρήστες που ταξινομούνται στην κατηγορία «Γεωρ
γία, θήρα και δασοκομία»

Άλλοι τομείς – Αλιεία

Καύσιμα που διανέμονται για εσωτερική αλιεία, παράκτια αλιεία και αλιεία βαθέων υδάτων. 
Η κατηγορία αυτή θα πρέπει να καλύπτει τα καύσιμα που διανέμονται σε πλοία οποιασδήπο
τε σημαίας τα οποία ανεφοδιάστηκαν στη χώρα (περιλαμβανομένης της διεθνούς αλιείας) κ
αι την ενέργεια που χρησιμοποιείται στον τομέα της αλιείας.
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Άλλοι τομείς – που δεν κατονομάζονται αλλού

Πρόκειται για δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται αλλού. Αυτή η κατηγορία περιλαμβ
άνει τη χρήση καυσίμων για στρατιωτικούς σκοπούς για κάθε κινητή ή σταθερή κατανάλωσ
η (π.χ. πλοία, αεροσκάφη, οδικά οχήματα και ενέργεια που χρησιμοποιείται σε κατοικημένο
υς χώρους), ανεξάρτητα από το κατά πόσον τα καύσιμα που διανεμήθηκαν προορίζονται γι
α το στρατό της οικείας χώρας ή για το στρατό άλλης χώρας. Εάν χρησιμοποιείται αυτή η κ
ατηγορία, το περιεχόμενό της πρέπει να εξηγείται στην έκθεση.
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3. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

Σημασία των ακόλουθων συντμήσεων:

- TML: τετραμεθυλικός μόλυβδος

- TEL: τετρααιθυλικός μόλυβδος

- SBP: ειδικό σημείο βρασμού

- LPG: υγροποιημένο αέριο πετρελαίου

- NGL: υγρά φυσικού αερίου

- LNG: υγροποιημένο φυσικό αέριο

- CNG: πεπιεσμένο φυσικό αέριο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στο παρόν παράρτημα παρουσιάζονται το πεδίο εφαρμογής, οι μονάδες, η περίοδος αναφορά
ς, η συχνότητα, η προθεσμία και οι όροι διαβίβασης για την ετήσια συλλογή στατιστικών ενέ
ργειας.

Το παράρτημα Α εφαρμόζεται για επεξηγήσεις όρων, για τους οποίους δεν παρέχεται ειδική ε
ρμηνεία στο παρόν παράρτημα.

1. ΣτερεΑ ορυκτΑ καΥσιμα και ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ αέρια

1.1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, αυτή η συλλογή δεδομένων εφαρμόζεται σε όλα τα ακόλουθα
ενεργειακά προϊόντα:

Ενεργειακό πρ
οϊόν

Ορισμός

1 Ανθρακίτης Άνθρακας υψηλής διαβάθμισης που χρησιμοποιείται για βιομηχανικές
και οικιακές εφαρμογές. Κατά κανόνα, η περιεκτικότητά του σε πτητικ
ές ουσίες είναι χαμηλότερη από 10%, ενώ έχει υψηλή περιεκτικότητα
σε άνθρακα (περίπου 90% δεσμευμένου άνθρακα). Η μεικτή θερμογόν
ος δύναμή του είναι μεγαλύτερη από 23.865 kJ/kg (5.700 kcal/kg) σε υ
γρό δείγμα χωρίς στάχτη.

2 Άνθρακας οπτ
ανθρακοποίησ
ης

Ασφαλτούχος άνθρακας τέτοιας ποιότητας που επιτρέπει την παραγωγ
ή οπτάνθρακα ικανού να στηρίξει το φορτίο υψικαμίνου. Η μεικτή θερ
μογόνος δύναμή του είναι μεγαλύτερη από 23.865 kJ/kg (5.700 
kcal/kg) σε υγρό δείγμα χωρίς στάχτη.

3 Άλλος ασφαλτ
ούχος άνθρακ
ας
(άνθρακας για
ατμοπαραγωγ
ή)

Άνθρακας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ατμού και ο οποίος
περιλαμβάνει όλα τα είδη ασφαλτούχου άνθρακα που δεν περιλαμβάνο
νται ούτε στον άνθρακα οπτανθρακοποίησης ούτε στον ανθρακίτη. Χα
ρακτηρίζεται από υψηλότερη περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες απ’ ό,
τι ο ανθρακίτης (περισσότερο από 10%) και χαμηλότερη περιεκτικότητ
α σε άνθρακα (λιγότερο από 90% δεσμευμένου άνθρακα). Η μεικτή θε
ρμογόνος δύναμή του είναι μεγαλύτερη από 23.865 kJ/kg (5.700 
kcal/kg) σε υγρό δείγμα χωρίς στάχτη. Εάν χρησιμοποιείται ασφαλτούχ
ος άνθρακας σε εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης, θα πρέπει να δηλ
ώνεται ως άνθρακας οπτανθρακοποίησης.

4 Υποασφαλτού
χος άνθρακας

Μη συσσωματούμενος άνθρακας με μεικτή θερμογόνο δύναμη μεταξύ
17.435 kJ/kg (4.165 kcal/kg) και 23.865 kJ/kg (5.700 kcal/kg), ο οποίο
ς περιέχει πάνω από 31% πτητικές ουσίες σε ξηρή κατάσταση χωρίς αν
όργανες προσμείξεις.
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5 Λιγνίτης/Φαιά
νθρακας

Μη συσσωματούμενος άνθρακας με μεικτή θερμογόνο δύναμη μικρότ
ερη από 17.435 kJ/kg (4.165 kcal/kg), ο οποίος περιέχει πάνω από 31% 
πτητικές ουσίες σε ξηρή κατάσταση χωρίς ανόργανες προσμείξεις.

Το πετρέλαιο σχιστολίθου και η ασφαλτική άμμος που παράγονται και
καίγονται απευθείας θα πρέπει να δηλώνονται σε αυτή την κατηγορία. 
Το πετρέλαιο σχιστολίθου και η ασφαλτική άμμος που χρησιμοποιούντ
αι ως εισροές για άλλες διεργασίες μεταποίησης θα πρέπει επίσης να δ
ηλώνονται σε αυτή την κατηγορία.

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει την ποσότητα του πετρελαίου σχιστολ
ίθου ή της ασφαλτικής άμμου που καταναλώνονται κατά τη διεργασία
μετατροπής. Το πετρέλαιο σχιστολίθου και άλλα προϊόντα που προέρχ
ονται από υγροποίηση θα πρέπει να δηλώνονται στο ετήσιο ερωτηματο
λόγιο για το πετρέλαιο.

6 Τύρφη Καύσιμο, μαλακό, πορώδες ή συμπιεσμένο ιζηματογενές ορυκτό φυτικ
ής προέλευσης, με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό (έως 90% σε φυσική
κατάσταση), εύκολης κοπής και χρώματος καφέ ανοικτού ή καφέ σκού
ρου. Δεν περιλαμβάνεται στην κατηγορία αυτή η τύρφη που χρησιμοπ
οιείται για μη ενεργειακούς σκοπούς.

7 Συσσωματώμα
τα

Συνθετικό καύσιμο που παρασκευάζεται από λεπτούς κόκκους σκληρο
ύ άνθρακα με την προσθήκη παράγοντα δέσμευσης. Ως εκ τούτου, η π
οσότητα συσσωματωμάτων που παράγεται μπορεί να είναι ελαφρώς με
γαλύτερη από την πραγματική ποσότητα άνθρακα που καταναλώνεται
κατά τη διεργασία μετατροπής.

8 Οπτάνθρακας
εγκαταστάσεω
ν οπτανθρακο
ποίησης

Το στερεό προϊόν που λαμβάνεται με ανθρακοποίηση, κυρίως άνθρακα
οπτανθρακοποίησης, σε υψηλή θερμοκρασία έχει μικρή περιεκτικότητ
α σε υγρασία και πτητικές ουσίες. Ο οπτάνθρακας των εγκαταστάσεων
οπτανθρακοποίησης χρησιμοποιείται κυρίως στη βιομηχανία σιδήρου κ
αι χάλυβα, όπου λειτουργεί ως πηγή ενέργειας και χημικός παράγοντα
ς. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται η σκόνη οπτάνθρακα και ο ο
πτάνθρακας χυτηρίου.

Ο ημιοπτάνθρακας (ένα στερεό προϊόν που λαμβάνεται με ανθρακοποί
ηση οπτάνθρακα σε χαμηλές θερμοκρασίες) θα πρέπει να περιλαμβάνε
ται σε αυτή την κατηγορία. Ο ημιοπτάνθρακας χρησιμοποιείται ως καύ
σιμο οικιακής χρήσης ή από την ίδια την εγκατάσταση μετατροπής. Αυ
τή η κατηγορία περιλαμβάνει επίσης τον οπτάνθρακα, τη σκόνη οπτάν
θρακα και τον ημιοπτάνθρακα που λαμβάνονται από λιγνίτη/φαιάνθρα
κα.

9 Οπτάνθρακας
από αέριο

Παραπροϊόν σκληρού άνθρακα το οποίο χρησιμοποιείται για την παρα
γωγή αερίου πόλεων σε εργοστάσια αερίου. Ο οπτάνθρακας από αέριο
χρησιμοποιείται για θερμαντικούς σκοπούς.
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10 Πίσσα από άν
θρακα

Αποτέλεσμα της πυρογενούς απόσταξης ασφαλτούχου άνθρακα. Η πίσ
σα από άνθρακα είναι το υγρό παραπροϊόν της απόσταξης άνθρακα για
την παραγωγή οπτάνθρακα σε εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης ή πα
ράγεται από φαιάνθρακα («πίσσα χαμηλής θερμοκρασίας»). Η πίσσα α
πό άνθρακα μπορεί να αποσταχθεί περαιτέρω σε διάφορες οργανικές ε
νώσεις (π.χ. βενζόλιο, τολουένιο, ναφθαλίνιο), τα οποία θα πρέπει καν
ονικά να δηλωθούν ως προϊόντα εφοδιασμού της βιομηχανίας πετροχη
μικών.

11 BKB
(μπρικέτες φαι
άνθρακα)

Οι BKB είναι συνθετικό καύσιμο που παρασκευάζεται από λιγνίτη/φαι
άνθρακα, με μπρικετοποίηση σε υψηλή θερμοκρασία χωρίς την προσθ
ήκη παράγοντα δέσμευσης. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις μπρικέ
τες τύρφης, καθώς και τους λεπτούς κόκκους και τη σκόνη ξηρού λιγνί
τη.

12 Αέριο εργοστα
σίων αερίου

Η κατηγορία αυτή καλύπτει όλους τους τύπους αερίων που παράγονται
σε δημόσιες ή ιδιωτικές εγκαταστάσεις, με κύριο σκοπό την παραγωγή, 
τη μεταφορά και τη διανομή αερίου. Περιλαμβάνει το αέριο που παράγ
εται με ανθρακοποίηση (συμπεριλαμβανομένου του αερίου που παράγ
εται σε εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης και μεταφέρεται στην κατη
γορία «Αέριο εργοστασίων αερίου»), με ολική αεριοποίηση με ή χωρίς
εμπλουτισμό με προϊόντα πετρελαίου (LPG, κατάλοιπα διύλισης πετρε
λαίου κ.λπ.), καθώς και με αναμόρφωση και απλή ανάμειξη αερίων κα
ι/ή αέρα, που δηλώνονται στην κατηγορία «Από άλλες πηγές». Στον το
μέα μετατροπής πρέπει να αναφέρονται οι ποσότητες αερίου των εργο
στασίων αερίου που μεταφέρονται στην κατηγορία αναμεμειγμένου φυ
σικού αερίου, το οποίο θα διανεμηθεί και θα καταναλωθεί μέσω του δι
κτύου φυσικού αερίου.

Η παραγωγή άλλων αερίων άνθρακα (δηλαδή αερίου των εγκαταστάσε
ων οπτανθρακοποίησης, αερίου υψικαμίνων και αερίου υψικαμίνων χά
λυβα με εμφύσηση οξυγόνου) θα πρέπει να δηλώνεται στις στήλες που
αφορούν τα αέρια και όχι ως παραγωγή αερίου των εργοστασίων αερίο
υ. Τα αέρια άνθρακα που μεταφέρονται σε εργοστάσια αερίου θα πρέπ
ει να δηλώνονται (στη δική τους στήλη) στον τομέα μετατροπής στο σ
ημείο που αφορά τα εργοστάσια αερίου. Οι συνολικές ποσότητες αερίο
υ των μονάδων παραγωγής αερίου που προκύπτουν από τις μεταφορές
άλλων αερίων άνθρακα θα πρέπει να εμφανίζονται στο σημείο που αφ
ορά την παραγωγή των εργοστασίων αερίου.

13 Αέριο εγκατασ
τάσεων οπταν
θρακοποίησης

Λαμβάνεται ως παραπροϊόν από τη μεταποίηση οπτάνθρακα εγκαταστ
άσεων οπτανθρακοποίησης για την παραγωγή σιδήρου και χάλυβα. 
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14 Αέριο υψικαμί
νων

Παράγεται κατά την καύση οπτάνθρακα σε υψικαμίνους στη βιομηχανί
α σιδήρου και χάλυβα. Λαμβάνεται και χρησιμοποιείται ως καύσιμο εν
μέρει εντός της εγκατάστασης και εν μέρει σε άλλες διεργασίες της βιο
μηχανίας χάλυβα ή σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας που έχουν τον κ
ατάλληλο εξοπλισμό για την καύση του. Η ποσότητα του καυσίμου θα
πρέπει να δηλώνεται βάσει της μεικτής θερμογόνου δύναμης.

15 Αέριο υψικαμί
νων χάλυβα με
εμφύσηση οξυ
γόνου

Παραπροϊόν της παραγωγής χάλυβα σε υψικάμινο με εμφύσηση οξυγό
νου, το οποίο λαμβάνεται στην έξοδο της υψικαμίνου. Το αέριο αυτό ε
ίναι γνωστό και ως αέριο μετατροπέα ή μεταλλάκτη, αέριο LD ή αέριο
BOS. 

16 Σκληρός άνθρ
ακας

Με τον όρο αυτό νοείται ο άνθρακας θερμογόνου δύναμης μεγαλύτερη
ς από 23.865 kJ/kg (5.700 kcal/kg) σε υγρό δείγμα χωρίς στάχτη και με
μέση τυχαία ανακλαστικότητα βιτρινίτη τουλάχιστον 0,6. Ο σκληρός ά
νθρακας περιλαμβάνει όλα τα ενεργειακά προϊόντα από 1 έως 3 (δηλαδ
ή τον ανθρακίτη, τον άνθρακα οπτανθρακοποίησης και άλλους ασφαλτ
ούχους άνθρακες).

1.2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ο ακόλουθος κατάλογος συγκεντρωτικών στοιχείων υποβάλλεται για όλα τα ενεργειακά προϊ
όντα που αναφέρονται στην προηγούμενη ενότητα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Το παράρτημα Α εφαρμόζεται για επεξηγήσεις όρων, για τους οποίους δεν παρέχεται ειδική ε
ρμηνεία στο παρόν παράρτημα.

1.2.1. Τομέας εφοδιασμού και μετατροπής

1. Παραγωγή

1.1 Εκ των οποίων: υπόγεια εκμετάλλευση

Αφορά μόνο τον ανθρακίτη, τον άνθρακα οπτανθρακοποίησης, άλλους ασφαλτούχους
άνθρακες, τον υποασφαλτούχο άνθρακα και το λιγνίτη/φαιάνθρακα.

1.2 Εκ των οποίων: επιφανειακή εκμετάλλευση

Αφορά μόνο τον ανθρακίτη, τον άνθρακα οπτανθρακοποίησης, άλλους ασφαλτούχους
άνθρακες, τον υποασφαλτούχο άνθρακα και το λιγνίτη/φαιάνθρακα.
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2 Από άλλες πηγές

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει δύο στοιχεία:

- υδαρείς κονίες που συλλέγονται, μεικτά ενδιάμεσα προϊόντα και άλλα προϊόντα άνθρ
ακα χαμηλής διαβάθμισης, τα οποία δεν μπορούν να ταξινομηθούν σύμφωνα με τον τύ
πο άνθρακα. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται ο άνθρακας που συλλέγεται από σω
ρούς αποβλήτων και άλλα δοχεία αποβλήτων.

- ποσότητες καυσίμου των οποίων η παραγωγή καλύπτεται σε ενεργειακά ισοζύγια άλλ
ων καυσίμων, αλλά των οποίων η κατανάλωση εγγράφεται στο ενεργειακό ισοζύγιο το
υ άνθρακα.

2.1 Εκ των οποίων: από προϊόντα πετρελαίου

Δεν αφορά τον ανθρακίτη, τον άνθρακα οπτανθρακοποίησης, άλλους ασφαλτούχους ά
νθρακες, τον υποασφαλτούχο άνθρακα, το λιγνίτη/φαιάνθρακα και την τύρφη.

Π.χ.: προσθήκη οπτάνθρακα από πετρέλαιο σε άνθρακα οπτανθρακοποίησης για εγκατ
αστάσεις οπτανθρακοποίησης

2.2 Εκ των οποίων: από φυσικό αέριο

Δεν αφορά τον ανθρακίτη, τον άνθρακα οπτανθρακοποίησης, άλλους ασφαλτούχους ά
νθρακες, τον υποασφαλτούχο άνθρακα, το λιγνίτη/φαιάνθρακα και την τύρφη.

Π.χ.: προσθήκη φυσικού αερίου σε αέριο εργοστασίων αερίου για άμεση τελική καταν
άλωση

2.3 Εκ των οποίων: από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Δεν αφορά τον ανθρακίτη, τον άνθρακα οπτανθρακοποίησης, άλλους ασφαλτούχους ά
νθρακες, τον υποασφαλτούχο άνθρακα, το λιγνίτη/φαιάνθρακα και την τύρφη.

Π.χ.: βιομηχανικά απόβλητα ως παράγοντας δέσμευσης στην παραγωγή συσσωματωμά
των

3 Εισαγωγές

4 Εξαγωγές

5 Καύσιμα διεθνούς ναυσιπλοΐας

6 Αυξομειώσεις αποθεμάτων

Η αύξηση αποθεμάτων δηλώνεται ως αρνητικός αριθμός και η αφαίρεση στοιχείων απ
ό τα αποθέματα εμφανίζεται ως θετικός αριθμός.

7 Ακαθάριστη κατανάλωση

8 Στατιστική απόκλιση



EL 31 EL

9 Συνολικός τομέας μετατροπής

Ποσότητες καυσίμων που χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή πρωτογενών ή δευτερογ
ενών μορφών ενέργειας (π.χ. άνθρακας σε ηλεκτρισμό, αέρια εγκαταστάσεων οπτανθρ
ακοποίησης σε ηλεκτρισμό) ή οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή σε παράγ
ωγα ενεργειακά προϊόντα (π.χ.: άνθρακας οπτανθρακοποίησης σε οπτάνθρακα).

9.1 Εκ των οποίων: σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής των παραγωγών που ασκούν την κύρια δρ
αστηριότητά τους

9.2 Εκ των οποίων: σταθμοί ΣΗΘ των παραγωγών που ασκούν την κύρια δραστηριότητά τ
ους

9.3 Εκ των οποίων: σταθμοί παραγωγής θερμότητας των παραγωγών που ασκούν την κύρι
α δραστηριότητά τους

9.4 Εκ των οποίων: σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής των αυτοπαραγωγών

9.5 Εκ των οποίων: σταθμοί ΣΗΘ των αυτοπαραγωγών

9.6 Εκ των οποίων: σταθμοί παραγωγής θερμότητας των αυτοπαραγωγών

9.7 Εκ των οποίων: μονάδες παραγωγής συσσωματωμάτων

9.8 Εκ των οποίων: εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης

9.9 Εκ των οποίων: μονάδες παραγωγής μπρικετών φαιάνθρακα/μπρικετών τύρφης

9.1
0

Εκ των οποίων: εργοστάσια αερίου

9.1
1

Εκ των οποίων: υψικάμινοι

Ποσότητες άνθρακα οπτανθρακοποίησης και/ή ασφαλτούχου άνθρακα [που γενικώς αν
αφέρεται ως ΕΚΠ (έγχυση κονιοποιημένου άνθρακα)] και άνθρακα εγκαταστάσεων οπ
τανθρακοποίησης που μετατρέπονται μέσα σε υψικαμίνους. Οι ποσότητες που χρησιμο
ποιούνται ως καύσιμο για τη θέρμανση και τη λειτουργία των υψικαμίνων (π.χ.: αέριο
υψικαμίνων) δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στον τομέα μετατροπής, αλλά να δηλώνο
νται ως κατανάλωση στην κατηγορία «Ενεργειακός τομέας».

9.1
2

Εκ των οποίων: υγροποίηση άνθρακα

Το πετρέλαιο σχιστολίθου και άλλα προϊόντα που προέρχονται από την υγροποίηση θα
πρέπει να δηλώνονται στο κεφάλαιο 4 του παρόντος παραρτήματος.

9.1
3

Εκ των οποίων: για την ανάμειξη με φυσικό αέριο

Ποσότητες αερίων άνθρακα που αναμειγνύονται με φυσικό αέριο.

9.1
4

Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Μετατροπή

1.2.2. Ενεργειακός τομέας
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1 Συνολικός ενεργειακός τομέας

1.1 Εκ των οποίων: μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότη
τας, και παραγωγής θερμότητας.

1.2 Εκ των οποίων: ανθρακωρυχεία

1.3 Εκ των οποίων: μονάδες παραγωγής συσσωματωμάτων

1.4 Εκ των οποίων: εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης

1.5 Εκ των οποίων: μονάδες παραγωγής μπρικετών φαιάνθρακα/μπρικετών τύρφης

1.6 Εκ των οποίων: εργοστάσια αερίου

1.7 Εκ των οποίων: υψικάμινοι

1.8 Εκ των οποίων: διυλιστήρια πετρελαίου

1.9 Εκ των οποίων: υγροποίηση άνθρακα

1.1
0

Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Ενέργεια

2 Απώλειες διανομής

Απώλειες κατά τη μεταφορά και τη διανομή, καθώς και έκλαμψη βιομηχανικά παραγόμ
ενων αερίων.

3 Συνολική τελική κατανάλωση

4 Συνολική μη ενεργειακή χρήση

4.1 Εκ των οποίων: Βιομηχανία, Μετατροπή και Ενέργεια

Η μη ενεργειακή χρήση σε όλους τους επιμέρους τομείς της βιομηχανίας, της μετατροπ
ής και της ενέργειας, π.χ. ο άνθρακας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή μεθανόλη
ς ή αμμωνίας.

4.1.
1

Εκ των οποίων (από 4.1): στη βιομηχανία πετροχημικών

Μη ενεργειακή χρήση π.χ. χρήση άνθρακα ως προϊόν εφοδιασμού για την παραγωγή λι
πασμάτων και άλλων πετροχημικών προϊόντων.

4.2 Εκ των οποίων: τομέας μεταφορών

Μη ενεργειακή χρήση σε όλους τους επιμέρους τομείς των μεταφορών.

4.3 Εκ των οποίων: άλλοι τομείς

Μη ενεργειακή χρήση στους τομείς «Εμπόριο και δημόσιες υπηρεσίες», «Οικιστικός κ
λάδος», «Γεωργία» και «Που δεν κατονομάζονται αλλού».

1.2.3. Προσδιορισμός τελικής χρήσης ενέργειας
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1 Τελική κατανάλωση ενέργειας

2 Βιομηχανικός τομέας

2.1 Εκ των οποίων: σίδηρος και χάλυβας

2.2 Εκ των οποίων: χημικά και πετροχημικά προϊόντα

2.3 Εκ των οποίων: μη σιδηρούχα μέταλλα

2.4 Εκ των οποίων: μη μεταλλικά ορυκτά

2.5 Εκ των οποίων: εξοπλισμός μεταφορών

2.6 Εκ των οποίων: μηχανολογικός εξοπλισμός

2.7 Εκ των οποίων: ορυχεία και λατομεία

2.8 Εκ των οποίων: τρόφιμα, ποτά και καπνός

2.9 Εκ των οποίων: χαρτοπολτός, χαρτί και εκτύπωση

2.1
0

Εκ των οποίων: ξύλο και προϊόντα ξύλου

2.1
1

Εκ των οποίων: κατασκευές

2.1
2

Εκ των οποίων: κλωστοϋφαντουργία και βιομηχανία δέρματος

2.1
3

Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Βιομηχανία

3 Τομέας μεταφορών

3.1 Εκ των οποίων: σιδηροδρομικό δίκτυο

3.2 Εκ των οποίων: εγχώρια ναυσιπλοΐα

3.3 Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Μεταφορές

4 Άλλοι τομείς

4.1 Εκ των οποίων: εμπόριο και δημόσιες υπηρεσίες

4.2 Εκ των οποίων: οικιστικός κλάδος

4.3 Εκ των οποίων: γεωργία/δασοκομία

4.4 Εκ των οποίων: αλιεία
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4.5 Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Άλλη

1.2.4. Εισαγωγές και εξαγωγές

Εισαγωγές ανά χώρα καταγωγής και εξαγωγές ανά χώρα προορισμού.

Δεν αφορά την τύρφη, τον οπτάνθρακα από αέριο, το αέριο των εργοστασίων αερίου, το αέρι
ο εγκαταστάσεων οπτανθρακοποίησης, το αέριο υψικαμίνων ούτε το αέριο υψικαμίνων χάλυ
βα με εμφύσηση οξυγόνου.
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1.2.5. Εισροές σε αυτοπαραγωγούς ηλεκτρισμού και θερμότητας

Οι εισροές σε αυτοπαραγωγούς ηλεκτρισμού και θερμότητας πρέπει να δηλώνονται ξεχωριστ
ά για τους σταθμούς μόνο ηλεκτροπαραγωγής, για τους σταθμούς ΣΗΘ, και για τους σταθμο
ύς παραγωγής μόνο θερμότητας.

Αυτές οι εισροές σε αυτοπαραγωγούς διακρίνονται από τις κύριες δραστηριότητες που παρατ
ίθενται στον ακόλουθο πίνακα:

1 Συνολικός ενεργειακός τομέας

1.1 Εκ των οποίων: ανθρακωρυχεία

1.2 Εκ των οποίων: μονάδες παραγωγής συσσωματωμάτων

1.3 Εκ των οποίων: εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης

1.4 Εκ των οποίων: μονάδες παραγωγής μπρικετών φαιάνθρακα/μπρικετών τύρφης

1.5 Εκ των οποίων: εργοστάσια αερίου

1.6 Εκ των οποίων: υψικάμινοι

1.7 Εκ των οποίων: διυλιστήρια πετρελαίου

1.8 Εκ των οποίων: υγροποίηση άνθρακα

1.9 Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Ενέργεια

2 Βιομηχανικός τομέας

2.1 Εκ των οποίων: σίδηρος και χάλυβας

2.2 Εκ των οποίων: χημικά και πετροχημικά προϊόντα

2.3 Εκ των οποίων: μη σιδηρούχα μέταλλα

2.4 Εκ των οποίων: μη μεταλλικά ορυκτά

2.5 Εκ των οποίων: εξοπλισμός μεταφορών

2.6 Εκ των οποίων: μηχανολογικός εξοπλισμός

2.7 Εκ των οποίων: ορυχεία και λατομεία

2.8 Εκ των οποίων: τρόφιμα, ποτά και καπνός

2.9 Εκ των οποίων: χαρτοπολτός, χαρτί και εκτύπωση

2.1
0

Εκ των οποίων: ξύλο και προϊόντα ξύλου
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2.1
1

Εκ των οποίων: κατασκευές

2.1
2

Εκ των οποίων: κλωστοϋφαντουργία και βιομηχανία δέρματος

2.1
3

Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Βιομηχανία

3 Τομέας μεταφορών

3.1 Εκ των οποίων: σιδηροδρομικό δίκτυο

3.2 Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Μεταφορές

4 Άλλοι τομείς

4.1 Εκ των οποίων: εμπόριο και δημόσιες υπηρεσίες

4.2 Εκ των οποίων: οικιστικός κλάδος

4.3 Εκ των οποίων: γεωργία/δασοκομία

4.4 Εκ των οποίων: αλιεία

4.5 Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού

1.3. ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΔΥΝΑΜΗ

Τόσο η μεικτή όσο και η καθαρή θερμογόνος δύναμη πρέπει να δηλώνονται για τα ενεργειακ
ά προϊόντα που αναφέρονται στο σημείο 1.1 για τα ακόλουθα βασικά συγκεντρωτικά στοιχεί
α.

Δεν αφορά το αέριο εργοστασίων αερίου, το αέριο εγκαταστάσεων οπτανθρακοποίησης, το α
έριο υψικαμίνων ούτε το αέριο υψικαμίνων χάλυβα με εμφύσηση οξυγόνου.

1 Παραγωγή

2 Εισαγωγές

3 Εξαγωγές

4 Ποσότητες που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης

5 Ποσότητες που χρησιμοποιούνται σε υψικαμίνους

6 Ποσότητες που χρησιμοποιούνται σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, σε σταθμούς ΣΗ
Θ, και σε σταθμούς παραγωγής θερμότητας

7 Ποσότητες που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία
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8 Για άλλες χρήσεις



EL 38 EL

1.4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΣΕ ΑΝΘΡΑΚΩΡΥΧΕΙΑ

Αφορά μόνο τον σκληρό άνθρακα και το λιγνίτη/φαιάνθρακα.

Πρέπει να δηλώνονται οι ακόλουθες ποσότητες:

1 Παραγωγή υπόγειων εκμεταλλεύσεων

2 Παραγωγή επιφανειακών εκμεταλλεύσεων

3 Από άλλες πηγές

4 Αποθέματα στο τέλος της περιόδου

4.1 Εκ των οποίων: αποθέματα σε ορυχεία

1.5. ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1 Ενεργειακές ποσ
ότητες

103 τόνοι

Εξαίρεση: για τα αέρια (αέριο εργοστασίων αερίου, αέριο εγκαταστά
σεων οπτανθρακοποίησης, αέριο υψικαμίνων, αέριο υψικαμίνων χάλ
υβα με εμφύσηση οξυγόνου), η μέτρηση γίνεται απευθείας στο ενερ
γειακό περιεχόμενο και, για το λόγο αυτό, η μονάδα μέτρησης που χ
ρησιμοποιείται είναι το TJ (με βάση τη μεικτή θερμογόνο δύναμη).

2 Θερμογόνος δύν
αμη

MJ/τόνο

1.6. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Άνευ αντικειμένου.

2. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

2.1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Αυτή η συλλογή δεδομένων αφορά το φυσικό αέριο, το οποίο περιλαμβάνει αέρια (κυρίως, μ
εθάνιο) που βρίσκονται σε υπόγεια κοιτάσματα, σε υγρή ή αέρια μορφή.

Περιλαμβάνει τόσο τα «μη συναφή» αέρια που προέρχονται από κοιτάσματα υδρογονανθράκ
ων μόνο σε αεριώδη μορφή, όσο και τα «συναφή» αέρια που παράγονται σε συνδυασμό με α
ργό πετρέλαιο, καθώς και το μεθάνιο που λαμβάνεται από όλα τα ορυχεία (αέριο ανθρακωρυ
χείων) ή από φλέβα άνθρακα (αέριο φλέβας άνθρακα).

Η κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνει αέρια που δημιουργούνται από την αναερόβια αποσύνθε
ση βιομάζας (π.χ. αέρια αστικών απορριμμάτων ή αέρια αποβλήτων) ούτε τα αέρια των εργο
στασίων αερίου.
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2.2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ο ακόλουθος κατάλογος συγκεντρωτικών στοιχείων υποβάλλεται για όλα τα ενεργειακά προϊ
όντα που αναφέρονται στην προηγούμενη ενότητα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

2.2.1. Τομέας εφοδιασμού και μετατροπής

Πρέπει να δηλώνονται οι ποσότητες που εκφράζονται τόσο σε μονάδες όγκου όσο και σε μο
νάδες ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων της μεικτής και της καθαρής θερμογόνου δύναμης, γ
ια τα ακόλουθα συγκεντρωτικά στοιχεία:

1. Εγχώρια παραγωγή

Όλη η ξηρή εμπορεύσιμη παραγωγή εντός των εθνικών συνόρων, συμπεριλαμβανομέ
νης της παραγωγής στην ανοικτή θάλασσα. Η παραγωγή μετράται μετά την απομάκρ
υνση των προσμείξεων και την εξόρυξη NGL και θείου.

Από την κατηγορία αυτή αποκλείονται οι απώλειες εξόρυξης και οι ποσότητες που επ
ανεγχέονται, εξαερώνονται ή καίγονται με έκλαμψη.

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις ποσότητες που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία
φυσικού αερίου, στην εξόρυξη αερίου, στα συστήματα αγωγών και στις μονάδες επεξ
εργασίας.

1.1 Εκ των οποίων: συναφή αέρια

Φυσικό αέριο που παράγεται σε συνδυασμό με αργό πετρέλαιο.

1.2 Εκ των οποίων: μη συναφή αέρια

Φυσικό αέριο που προέρχεται από κοιτάσματα υδρογονανθράκων μόνο σε αεριώδη μ
ορφή.

1.3 Εκ των οποίων: αέρια ανθρακωρυχείων

Μεθάνιο που παράγεται σε ανθρακωρυχεία ή από φλέβα άνθρακα, το οποίο μεταφέρε
ται στην επιφάνεια με αγωγούς και καταναλώνεται σε ανθρακωρυχεία ή μεταφέρεται
μέσω αγωγών στους καταναλωτές.

2 Από άλλες πηγές

Καύσιμα που αναμειγνύονται με φυσικό αέριο και καταναλώνονται ως μείγμα.

2.1 Εκ των οποίων: από προϊόντα πετρελαίου

LPG για την αναβάθμιση της ποιότητας, π.χ. θερμαντική δύναμη

2.2 Εκ των οποίων: από άνθρακα

Βιομηχανικά παραγόμενο αέριο που προορίζεται για ανάμειξη με φυσικό αέριο
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2.3 Εκ των οποίων: από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Βιοαέριο που προορίζεται για ανάμειξη με φυσικό αέριο

3 Εισαγωγές

4 Εξαγωγές

5 Καύσιμα διεθνούς ναυσιπλοΐας

6 Αυξομειώσεις αποθεμάτων

Η αύξηση αποθεμάτων δηλώνεται ως αρνητικός αριθμός και η αφαίρεση στοιχείων α
πό τα αποθέματα εμφανίζεται ως θετικός αριθμός.

7 Ακαθάριστη κατανάλωση

8 Στατιστική απόκλιση

Η απαίτηση να δηλώνεται η θερμογόνος δύναμη δεν εφαρμόζεται σε αυτή την κατηγ
ορία.

9 Αέριο που μπορεί να ανακτηθεί: αποθέματα στην αρχή και στο τέλος της περιόδου

Ποσότητες αερίου που μπορούν να διατεθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου εισροών-
εκροών. Η κατηγορία αυτή αφορά φυσικό αέριο που μπορεί να ανακτηθεί, το οποίο α
ποθηκεύεται σε ειδικούς χώρους αποθήκευσης (εξαντληθέντα κοιτάσματα αερίου κα
ι/ή πετρελαίου, υδροφóρο ορίζοντα, κοιλότητα άλατος, μεικτές σήραγγες ή άλλα), κα
θώς και αποθηκευμένες ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου. Από την κατηγο
ρία αυτή θα πρέπει να αποκλείεται το προσκέφαλο αερίου.

Η απαίτηση να δηλώνεται η θερμογόνος δύναμη δεν εφαρμόζεται σε αυτή την κατηγ
ορία.

10. Αέριο που εκλύεται

Η ποσότητα αερίου που απελευθερώνεται στον αέρα στη μονάδα παραγωγής ή στη μ
ονάδα επεξεργασίας αερίου.

Η απαίτηση να δηλώνεται η θερμογόνος δύναμη δεν εφαρμόζεται σε αυτή την κατηγ
ορία.

11. Αέριο που καίγεται με έκλαμψη

Η ποσότητα αερίου που καίγεται με έκλαμψη στη μονάδα παραγωγής ή στη μονάδα ε
πεξεργασίας αερίου.

Η απαίτηση να δηλώνεται η θερμογόνος δύναμη δεν εφαρμόζεται σε αυτή την κατηγ
ορία.
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12. Συνολικός τομέας μετατροπής

Ποσότητες καυσίμων που χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή πρωτογενών ή δευτερ
ογενών μορφών ενέργειας (π.χ. φυσικό αέριο σε ηλεκτρισμό) ή οι οποίες χρησιμοποι
ούνται για τη μετατροπή σε παράγωγα ενεργειακά προϊόντα (π.χ.: φυσικό αέριο σε με
θανόλη).

12.1 Εκ των οποίων: σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής των παραγωγών που ασκούν την κύρια
δραστηριότητά τους

12.2 Εκ των οποίων: σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής των αυτοπαραγωγών

12.3 Εκ των οποίων: σταθμοί ΣΗΘ των παραγωγών που ασκούν την κύρια δραστηριότητά
τους

12.4 Εκ των οποίων: σταθμοί ΣΗΘ των αυτοπαραγωγών

12.5 Εκ των οποίων: σταθμοί παραγωγής θερμότητας των παραγωγών που ασκούν την κύ
ρια δραστηριότητά τους

12.6 Εκ των οποίων: σταθμοί παραγωγής θερμότητας των αυτοπαραγωγών

12.7 Εκ των οποίων: εργοστάσια αερίου

12.8 Εκ των οποίων: εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης

12.9 Εκ των οποίων: υψικάμινοι

12.1
0

Εκ των οποίων: υγροποίηση αερίου

Ποσότητες φυσικού αερίου που χρησιμοποιούνται ως προϊόν εφοδιασμού για τη μετ
ατροπή σε υγρό, π.χ. οι ποσότητες καυσίμου που εισέρχονται στη διαδικασία παραγω
γής μεθανόλης με σκοπό τη μετατροπή σε μεθανόλη.

12.1
1

Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Μετατροπή

2.2.2. Ενεργειακός τομέας

1 Συνολικός ενεργειακός τομέας

1.1 Εκ των οποίων: ανθρακωρυχεία

1.2 Εκ των οποίων: εξόρυξη πετρελαίου και αερίου

1.3 Εκ των οποίων: εισροές σε διυλιστήρια πετρελαίου

1.4 Εκ των οποίων: εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης

1.5 Εκ των οποίων: υψικάμινοι

1.6 Εκ των οποίων: εργοστάσια αερίου



EL 42 EL

1.7 Εκ των οποίων: σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, σταθμοί ΣΗΘ, και σταθμοί παραγωγής θ
ερμότητας.

1.8 Εκ των οποίων: μονάδες υγροποίησης (LNG) ή αεριοποίησης

1.9 Εκ των οποίων: υγροποίηση αερίου

1.10 Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Ενέργεια

2 Απώλειες διανομής

Απώλειες κατά τη μεταφορά και τη διανομή, καθώς και απώλειες των αγωγών.

2.2.3. Προσδιορισμός τελικής χρήσης ενέργειας

Η κατανάλωση φυσικού αερίου πρέπει να δηλώνεται ξεχωριστά για την ενεργειακή χρήση κα
ι (κατά περίπτωση) τη μη ενεργειακή χρήση, για όλα τα ακόλουθα συγκεντρωτικά στοιχεία:

1 Συνολική τελική κατανάλωση

Η συνολική τελική κατανάλωση και η μη ενεργειακή χρήση πρέπει να δηλώνονται ξεχ
ωριστά σε αυτή την κατηγορία.

2. Τομέας μεταφορών

2.1 Εκ των οποίων: οδικές μεταφορές

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τόσο το CNG όσο και το βιοαέριο.

2.1.1 Εκ των οποίων: τμήμα του βιοαερίου στην κατηγορία «Οδικές μεταφορές»

2.2 Εκ των οποίων: μεταφορά μέσω αγωγών

2.3 Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Μεταφορές

3 Βιομηχανικός τομέας

3.1 Εκ των οποίων: σίδηρος και χάλυβας

3.2 Εκ των οποίων: χημικά και πετροχημικά προϊόντα

3.3 Εκ των οποίων: μη σιδηρούχα μέταλλα

3.4 Εκ των οποίων: μη μεταλλικά ορυκτά

3.5 Εκ των οποίων: εξοπλισμός μεταφορών

3.6 Εκ των οποίων: μηχανολογικός εξοπλισμός

3.7 Εκ των οποίων: ορυχεία και λατομεία

3.8 Εκ των οποίων: τρόφιμα, ποτά και καπνός
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3.9 Εκ των οποίων: χαρτοπολτός, χαρτί και εκτύπωση

3.10 Εκ των οποίων: ξύλο και προϊόντα ξύλου

3.11 Εκ των οποίων: κατασκευές

3.12 Εκ των οποίων: κλωστοϋφαντουργία και βιομηχανία δέρματος

3.13 Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Βιομηχανία

4 Άλλοι τομείς

4.1 Εκ των οποίων: εμπόριο και δημόσιες υπηρεσίες

4.2 Εκ των οποίων: οικιστικός κλάδος

4.3 Εκ των οποίων: γεωργία/δασοκομία

4.4 Εκ των οποίων: αλιεία

4.5 Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Άλλη

2.2.4. Εισαγωγές και εξαγωγές

Πρέπει να δηλώνονται οι ποσότητες τόσο του συνολικού φυσικού αερίου όσο και του τμήμα
τος του LNG, ανά χώρα προέλευσης για τις εισαγωγές και ανά χώρα προορισμού για τις εξαγ
ωγές.

2.2.5. Εισροές σε αυτοπαραγωγούς ηλεκτρισμού και θερμότητας

Οι εισροές σε αυτοπαραγωγούς ηλεκτρισμού και θερμότητας πρέπει να δηλώνονται ξεχωριστ
ά για τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής των αυτοπαραγωγών, για τους σταθμούς ΣΗΘ των αυτ
οπαραγωγών, και για τους σταθμούς παραγωγής θερμότητας των αυτοπαραγωγών.

Οι εισροές εφαρμόζονται για τις ακόλουθες μονάδες ή δραστηριότητες:

1 Συνολικός ενεργειακός τομέας

1.1 Εκ των οποίων: ανθρακωρυχεία

1.2 Εκ των οποίων: εξόρυξη πετρελαίου και αερίου

1.3 Εκ των οποίων: εισροές σε διυλιστήρια

1.4 Εκ των οποίων: εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης

1.5 Εκ των οποίων: εργοστάσια αερίου

1.6 Εκ των οποίων: υψικάμινοι
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1.7 Εκ των οποίων: μονάδες υγροποίησης (LNG) και της επαναεριοποίησης

1.8 Εκ των οποίων: υγροποίηση αερίου

1.9 Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Ενέργεια

2 Βιομηχανικός τομέας

2.1 Εκ των οποίων: σίδηρος και χάλυβας

2.2 Εκ των οποίων: χημικά και πετροχημικά προϊόντα

2.3 Εκ των οποίων: μη σιδηρούχα μέταλλα

2.4 Εκ των οποίων: μη μεταλλικά ορυκτά

2.5 Εκ των οποίων: εξοπλισμός μεταφορών

2.6 Εκ των οποίων: μηχανολογικός εξοπλισμός

2.7 Εκ των οποίων: ορυχεία και λατομεία

2.8 Εκ των οποίων: τρόφιμα, ποτά και καπνός

2.9 Εκ των οποίων: χαρτοπολτός, χαρτί και εκτύπωση

2.1
0

Εκ των οποίων: ξύλο και προϊόντα ξύλου

2.1
1

Εκ των οποίων: κατασκευές

2.1
2

Εκ των οποίων: κλωστοϋφαντουργία και βιομηχανία δέρματος

2.1
3

Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Βιομηχανία

3 Τομέας μεταφορών

3.1 Εκ των οποίων: μεταφορά μέσω αγωγών

3.2 Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Μεταφορές

4 Άλλοι τομείς

4.1 Εκ των οποίων: εμπόριο και δημόσιες υπηρεσίες

4.2 Εκ των οποίων: οικιστικός κλάδος

4.3 Εκ των οποίων: γεωργία/δασοκομία
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4.4 Εκ των οποίων: αλιεία

4.5 Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού
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2.2.6. Χώροι αποθήκευσης αερίου

1 Επωνυμία

Ονομασία του χώρου αποθήκευσης.

2 Είδος

Είδος του χώρου αποθήκευσης, όπως εξαντληθέντα κοιτάσματα αερίου, κοιλότητα άλ
ατος κ.λπ.

3 Ωφέλιμος χώρος

Συνολικός χώρος αποθήκευσης αερίου μείον το προσκέφαλο αερίου. Ως «προσκέφαλο
αερίου» νοείται ο συνολικός όγκος αερίου που πρέπει να τηρείται διαρκώς προκειμένο
υ να ασκούνται οι κατάλληλες πιέσεις στις υπόγειες δεξαμενές αποθήκευσης και να εξ
ασφαλίζονται επαρκή ποσοστά διαθεσιμότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ρευσ
τοποίησης των αποθεμάτων.

4 Μέγιστη αποθεματοποίηση

Μέγιστη ποσότητα αερίου που μπορεί να αφαιρεθεί από τα σχετικά αποθέματα.

2.3. ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1 Ενεργειακές ποσ
ότητες

Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, οι ποσότητες φυσικού αερίου δηλώνο
νται σε ενεργειακό περιεχόμενο, δηλαδή σε TJ, με βάση τη μεικτή θ
ερμογόνο δύναμη.

Εάν απαιτούνται φυσικές ποσότητες, η μονάδα μέτρησης είναι τα
106 m3 στις συνθήκες αναφοράς (15°C, 101,325 kPa).

2 Θερμογόνος δύν
αμη

KJ/m3, στις συνθήκες αναφοράς (15°C, 101,325 kPa).

3 Ωφέλιμος χώρος
αποθήκευσης

106 m3, στις συνθήκες αναφοράς (15°C, 101,325 kPa).

4 Μέγιστη αποθεμ
ατοποίηση

106 m3/ημέρα, στις συνθήκες αναφοράς (15°C, 101,325 kPa).

2.4. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Άνευ αντικειμένου.

3. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

3.1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το παρόν κεφάλαιο καλύπτει τη θερμότητα και τον ηλεκτρισμό.
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3.2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ο ακόλουθος κατάλογος συγκεντρωτικών στοιχείων υποβάλλεται για όλα τα ενεργειακά προϊ
όντα που αναφέρονται στην προηγούμενη ενότητα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Το παράρτημα Α εφαρμόζεται για επεξηγήσεις όρων, για τους οποίους δεν παρέχεται ειδική ε
ρμηνεία στο παρόν κεφάλαιο. Οι ορισμοί και οι μονάδες που αναφέρονται στα κεφάλαια 1, 
2, 4 και 5 ισχύουν για τα ενεργειακά προϊόντα που ανήκουν στα στερεά ορυκτά καύσιμα και
τα μεταποιημένα αέρια, για το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και τα προϊόντα πετρελαίου, καθώ
ς και για την ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές και από απόβλητα.

3.2.1. Τομέας εφοδιασμού και μετατροπής

Οι ακόλουθοι ειδικοί ορισμοί ισχύουν για τα συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τον ηλεκτρι
σμό και τη θερμότητα στο παρόν κεφάλαιο:

- Ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρισμού: το άθροισμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας απ
ό το σύνολο των σχετικών μονάδων παραγωγής (συμπεριλαμβανομένων των αντλιοστάσιω
ν), το οποίο υπολογίζεται στους τερματικούς σταθμούς των κύριων παραγωγών.

- Ακαθάριστη παραγωγή θερμότητας: το σύνολο της θερμότητας που παράγεται από τη σχετι
κή εγκατάσταση και το οποίο περιλαμβάνει τη θερμότητα που χρησιμοποιείται από τις βοηθη
τικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ζεστό υγρό (θέρμανση χώρων, θέρμανση με υγρό κα
ύσιμο κ.λπ.) και οι απώλειες στους εναλλάκτες θερμότητας της εγκατάστασης/του δικτύου, κ
αθώς και η θερμότητα των χημικών διεργασιών η οποία χρησιμοποιείται ως πρωτογενής μορ
φή ενέργειας.

- Καθαρή παραγωγή ηλεκτρισμού: η ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρισμού μείον την ηλεκτρικ
ή ενέργεια που απορροφάται από τις βοηθητικές εγκαταστάσεις παραγωγής και μείον τις απώ
λειες στους μετασχηματιστές της κύριας γεννήτριας.

- Καθαρή παραγωγή θερμότητας: η θερμότητα που παρέχεται στο σύστημα διανομής, όπως κ
αθορίζεται από τις μετρήσεις των εκροών και των εισροών.

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα πρέπει να δηλώνονται ξ
εχωριστά για τους σταθμούς των παραγωγών που ασκούν την κύρια δραστηριότητά τους και
για τους σταθμούς των αυτοπαραγωγών. Σε αυτούς τους δύο τύπους εγκαταστάσεων, η ακαθ
άριστη και η καθαρή παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας πρέπει να δηλώνονται ξεχωριστ
ά για τους σταθμούς μόνο ηλεκτροπαραγωγής, για τους σταθμούς ΣΗΘ, και για τους σταθμο
ύς παραγωγής μόνο θερμότητας, κατά περίπτωση, για τα ακόλουθα συγκεντρωτικά στοιχεία:

1. Συνολική παραγωγή

1.1 Εκ των οποίων: πυρηνική ενέργεια

1.2 Εκ των οποίων: υδροηλεκτρική ενέργεια

1.2.
1

Εκ των οποίων: μέρος της υδροηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από αντλιοστάσι
α

1.3 Εκ των οποίων: γεωθερμική ενέργεια



EL 48 EL

1.4 Εκ των οποίων: ηλιακή ενέργεια

1.5 Εκ των οποίων: παλιρροϊκή, κυματική και ωκεανική ενέργεια

1.6 Εκ των οποίων: αιολική ενέργεια

1.7 Εκ των οποίων: καύσιμα

Καύσιμα που μπορούν να αναφλεγούν ή να καούν, δηλαδή να αντιδράσουν με οξυγόν
ο και να προκαλέσουν σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας και τα οποία μπορούν να
καούν απευθείας για την παραγωγή ηλεκτρισμού και/ή θερμότητας.

1.8 Εκ των οποίων: αντλίες θερμότητας

Η θερμότητα που παράγεται από αντλίες θερμότητας μόνο εάν η θερμότητα πωλείται
σε τρίτους (δηλαδή, στις περιπτώσεις που η παραγωγή συντελείται στον τομέα μετατρ
οπής).

1.9 Εκ των οποίων: ηλεκτρικοί λέβητες

Ποσότητες θερμότητας που εκλύονται από ηλεκτρικούς λέβητες, εάν η παραγόμενη π
οσότητα πωλείται σε τρίτους.

1.10 Εκ των οποίων: θερμότητα από χημικές διεργασίες

Θερμότητα που προέρχεται από διεργασίες χωρίς την προσθήκη ενέργειας, όπως οι χη
μικές αντιδράσεις.

Από την κατηγορία αυτή αποκλείονται οι απώλειες θερμότητας στο πλαίσιο διεργασι
ών που απαιτούν ενέργεια, οι οποίες θα πρέπει να δηλώνονται ως θερμότητα που παρ
άγεται από το αντίστοιχο καύσιμο.

1.11 Εκ των οποίων: άλλες πηγές – Ηλεκτρισμός (διευκρινίστε)

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα πρέπει να δηλώνονται
ως σύνολα, ξεχωριστά για τον ηλεκτρισμό και τη θερμότητα, κατά περίπτωση. Για τα τρία πρ
ώτα συγκεντρωτικά στοιχεία του ακόλουθου πίνακα, οι ποσότητες θα πρέπει να υπολογίζοντ
αι με βάση τις τιμές που δηλώνονται σύμφωνα με τον προηγούμενο πίνακα και να συμφωνού
ν με αυτές.

1. Συνολική ακαθάριστη παραγωγή

2. Ίδια χρήση ανά εγκατάσταση

3. Συνολική καθαρή παραγωγή

4. Εισαγωγές

Βλ. επίσης επεξήγηση στο σημείο 5 «Εξαγωγές».
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5. Εξαγωγές

Οι ποσότητες ηλεκτρισμού θεωρούνται ότι εισάγονται ή ότι εξάγονται εφόσον περνο
ύν τα πολιτικά σύνορα της χώρας, ανεξάρτητα από το αν εκτελωνίζονται ή όχι. Εάν μ
εταφέρεται ηλεκτρισμός μέσω μιας χώρας, οι σχετικές ποσότητες θα πρέπει να δηλών
ονται τόσο ως εισαγόμενες όσο και ως εξαγόμενες.

6. Χρησιμοποιούμενες σε αντλίες θερμότητας

7. Χρησιμοποιούμενες για ηλεκτρικούς ατμολέβητες

8. Χρησιμοποιούμενες σε αντλιοστάσια

9. Χρησιμοποιούμενες για την παραγωγή ηλεκτρισμού

10. Ενεργειακός εφοδιασμός

Για τον ηλεκτρισμό: το άθροισμα της καθαρής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας στη χώρα, μείον την ποσότητα που χρησι
μοποιείται ταυτόχρονα για αντλίες θερμότητας, ηλεκτρικούς ατμολέβητες και άντλησ
η, και μείον ή συν τις εξαγωγές στο εξωτερικό ή τις εισαγωγές από το εξωτερικό.

Για τη θερμότητα: το άθροισμα της προς πώληση καθαρής παραγωγής θερμότητας απ
ό όλους τους σταθμούς παραγωγής θερμότητας στη χώρα, μείον την ποσότητα που χ
ρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρισμού, και μείον ή συν τις εξαγωγές στο εξω
τερικό ή τις εισαγωγές από το εξωτερικό.

11. Απώλειες μεταφοράς και διανομής

Όλες οι απώλειες που πραγματοποιούνται κατά τη μεταφορά και τη διανομή ηλεκτρι
κής ενέργειας και θερμότητας.

Για τον ηλεκτρισμό, η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις απώλειες σε μετασχηματιστέ
ς που δεν θεωρούνται αναπόσπαστα τμήματα των σταθμών παραγωγής ενέργειας.

12. Συνολική κατανάλωση (υπολογιζόμενη)

13. Στατιστική απόκλιση

14. Συνολική κατανάλωση (διαπιστωθείσα)
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Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται, η θερμότητα που πωλείται και οι ποσότητες καυσίμων
που χρησιμοποιούνται, συμπεριλαμβανομένης της αντίστοιχης συνολικής ενέργειάς τους (βά
σει της καθαρής θερμογόνου δύναμης τους, με εξαίρεση το φυσικό αέριο, το οποίο βασίζεται
στη μεικτή θερμογόνο δύναμη) από τα καύσιμα που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα πρέ
πει να δηλώνονται ξεχωριστά για τις μονάδες των παραγωγών που ασκούν την κύρια δραστη
ριότητά τους και για τις μονάδες των αυτοπαραγωγών. Σε αυτούς τους δύο τύπους εγκαταστ
άσεων, η εν λόγω παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας πρέπει να δηλώνεται ξεχωριστά γι
α τους σταθμούς (μόνο) ηλεκτροπαραγωγής, για τους σταθμούς ΣΗΘ, και για τους σταθμούς
παραγωγής μόνο θερμότητας, κατά περίπτωση:

1. Στερεά ορυκτά καύσιμα και παράγωγα αέρια:

1.1 Ανθρακίτης

1.2 Άνθρακας οπτανθρακοποίησης

1.3 Άλλος ασφαλτούχος άνθρακας

1.4 Υποασφαλτούχος άνθρακας

1.5 Λιγνίτης/Φαιάνθρακας

1.6 Τύρφη

1.7 Συσσωματώματα

1.8 Οπτάνθρακας εγκαταστάσεων οπτανθρακοποίησης

1.9 Οπτάνθρακας από αέριο

1.10 Πίσσα από άνθρακα

1.11 BKB (μπρικέτες φαιάνθρακα)

1.12 Αέριο εργοστασίων αερίου

1.13 Αέριο εγκαταστάσεων οπτανθρακοποίησης

1.14 Αέριο υψικαμίνων

1.15 Αέριο υψικαμίνων χάλυβα με εμφύσηση οξυγόνου

2 Πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου

2.1 Αργό πετρέλαιο

2.2 NGL

2.3 Αέριο διυλιστηρίων

2.4 LPG
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2.5 Νάφθα

2.6 Καύσιμο αεριωθούμενων τύπου κηροζίνης

2.7 Άλλη κηροζίνη

2.8 Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης/Ντίζελ (απόσταγμα πετρελαίου εξωτερικής καύσης)

2.9 Βαρύ μαζούτ

2.10 Βιτουμένιο (συμπεριλαμβανομένου του «Orimulsion»)

2.11 Οπτάνθρακας από πετρέλαιο

2.12 Άλλα προϊόντα πετρελαίου

3 Φυσικό αέριο

4 Ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές και από απόβλητα

4.1 Ενέργεια από βιομηχανικά απόβλητα (μη ανανεώσιμη)

4.2 Αστικά απορρίμματα (ανανεώσιμη)

4.3 Αστικά απορρίμματα (μη ανανεώσιμη)

4.4 Ξύλο, υπολείμματα ξυλείας και άλλα στερεά απόβλητα

4.5 Αέρια από χώρους ταφής απορριμμάτων

4.6 Αέριο λυματολάσπης

4.7 Άλλα βιοαέρια

4.8 Υγρά βιοκαύσιμα

3.2.2. Κατανάλωση ηλεκτρισμού και θερμότητας στον ενεργειακό τομέα

1. Συνολικός ενεργειακός τομέας
Από την κατηγορία αυτή αποκλείονται η ίδια χρήση ανά εγκατάσταση και η ενέργεια
που χρησιμοποιείται σε αντλιοστάσια, σε αντλίες θερμότητας και ηλεκτρικούς ατμολέ
βητες.

1.1 Εκ των οποίων: ανθρακωρυχεία

1.2 Εκ των οποίων: εξόρυξη πετρελαίου και αερίου

1.3 Εκ των οποίων: μονάδες παραγωγής συσσωματωμάτων
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1.4 Εκ των οποίων: εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης

1.5 Εκ των οποίων: μονάδες παραγωγής μπρικετών φαιάνθρακα/μπρικετών τύρφης

1.6 Εκ των οποίων: εργοστάσια αερίου

1.7 Εκ των οποίων: υψικάμινοι

1.8 Εκ των οποίων: διυλιστήρια πετρελαίου

1.9 Εκ των οποίων: πυρηνική βιομηχανία

1.10 Εκ των οποίων: μονάδες υγροποίησης άνθρακα

1.11 Εκ των οποίων: μονάδες υγροποίησης (LNG) και επαναεριοποίησης

1.12 Εκ των οποίων: σταθμοί αεριοποίησης (βιοαέριο)

1.13 Εκ των οποίων: υγροποίηση αερίου

1.14 Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Ενέργεια

3.2.3. Προσδιορισμός τελικής χρήσης ενέργειας

1 Βιομηχανικός τομέας

1.1 Εκ των οποίων: σίδηρος και χάλυβας

1.2 Εκ των οποίων: χημικά και πετροχημικά προϊόντα

1.3 Εκ των οποίων: μη σιδηρούχα μέταλλα

1.4 Εκ των οποίων: μη μεταλλικά ορυκτά

1.5 Εκ των οποίων: εξοπλισμός μεταφορών

1.6 Εκ των οποίων: μηχανολογικός εξοπλισμός

1.7 Εκ των οποίων: ορυχεία και λατομεία

1.8 Εκ των οποίων: τρόφιμα, ποτά και καπνός

1.9 Εκ των οποίων: χαρτοπολτός, χαρτί και εκτύπωση

1.1
0

Εκ των οποίων: ξύλο και προϊόντα ξύλου

1.1
1

Εκ των οποίων: κατασκευές
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1.1
2

Εκ των οποίων: κλωστοϋφαντουργία και βιομηχανία δέρματος

1.1
3

Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Βιομηχανία

2 Τομέας μεταφορών

2.1 Εκ των οποίων: σιδηροδρομικό δίκτυο

2.2 Εκ των οποίων: μεταφορά μέσω αγωγών

2.3 Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Μεταφορές

3 Οικιστικός κλάδος

4 Εμπόριο και δημόσιες υπηρεσίες

5 Γεωργία/Δασοκομία

6 Αλιεία

7 Που δεν κατονομάζονται αλλού – Άλλη

3.2.4. Εισαγωγές και εξαγωγές

Εισαγωγές και εξαγωγές ενεργειακών ποσοτήτων ηλεκτρισμού και θερμότητας ανά χώρα.

3.2.5. Καθαρή παραγωγή ηλεκτρισμού και καθαρή παραγωγή θερμότητας από αυτοπαραγωγ
ούς

Η καθαρή παραγωγή ηλεκτρισμού και η καθαρή παραγωγή θερμότητας από αυτοπαραγωγούς
ηλεκτρισμού και θερμότητας πρέπει να δηλώνονται ξεχωριστά για τους σταθμούς ΣΗΘ, για τ
ους σταθμούς (μόνο) ηλεκτροπαραγωγής και για τους σταθμούς παραγωγής μόνο θερμότητα
ς, για τις ακόλουθες μονάδες ή δραστηριότητες:

1 Συνολικός ενεργειακός τομέας

1.1 Εκ των οποίων: ανθρακωρυχεία

1.2 Εκ των οποίων: εξόρυξη πετρελαίου και αερίου

1.3 Εκ των οποίων: μονάδες παραγωγής συσσωματωμάτων

1.4 Εκ των οποίων: εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης

1.5 Εκ των οποίων: μονάδες παραγωγής μπρικετών φαιάνθρακα/μπρικετών τύρφης

1.6 Εκ των οποίων: εργοστάσια αερίου
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1.7 Εκ των οποίων: υψικάμινοι

1.8 Εκ των οποίων: διυλιστήρια πετρελαίου

1.9 Εκ των οποίων: μονάδες υγροποίησης άνθρακα

1.10 Εκ των οποίων: μονάδες υγροποίησης (LNG) και επαναεριοποίησης

1.11 Εκ των οποίων: σταθμοί αεριοποίησης (βιοαέριο)

1.12 Εκ των οποίων: υγροποίηση αερίου

1.13 Εκ των οποίων: μονάδες παραγωγής ξυλάνθρακα

1.14 Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Ενέργεια

2 Όλα οι άλλοι τομείς: ίδια συγκεντρωτικά στοιχεία με εκείνα που παρατίθενται στο ση
μείο 3.2.3 «Προσδιορισμός τελικής χρήσης ενέργειας».

3.2.6. Εισροές σε αυτοπαραγωγούς ηλεκτρισμού και θερμότητας

Οι εισροές σε αυτοπαραγωγούς ηλεκτρισμού και θερμότητας πρέπει να δηλώνονται ξεχωριστ
ά για τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής των αυτοπαραγωγών, για τους σταθμούς ΣΗΘ των
αυτοπαραγωγών, και για τους σταθμούς παραγωγής θερμότητας των αυτοπαραγωγών.

1.) Για τα στερεά καύσιμα και τα μεταποιημένα αέρια που χρησιμοποιούνται από αυτοπαραγ
ωγούς, οι ποσότητες πρέπει να αναφέρονται για τα ακόλουθα ενεργειακά προϊόντα: ανθρακίτ
η, άνθρακα οπτανθρακοποίησης, άλλους ασφαλτούχους άνθρακες, υποασφαλτούχο άνθρακα, 
λιγνίτη/φαιάνθρακα, τύρφη, συσσωματώματα, οπτάνθρακα εγκαταστάσεων οπτανθρακοποίη
σης, οπτάνθρακα από αέριο, πίσσα από άνθρακα, BKB/PB, αέριο εργοστασίων αερίου, αέριο
εγκαταστάσεων οπτανθρακοποίησης, αέριο υψικαμίνων και αέριο υψικαμίνων χάλυβα με εμ
φύσηση οξυγόνου. Οι ποσότητες αυτών των προϊόντων που καταναλώνονται πρέπει να αναφ
έρονται για τους σταθμούς παραγωγής στους ακόλουθους τομείς δραστηριοτήτων:

1 Συνολικός ενεργειακός τομέας

1.1 Εκ των οποίων: ανθρακωρυχεία

1.2 Εκ των οποίων: μονάδες παραγωγής συσσωματωμάτων

1.3 Εκ των οποίων: εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης

1.4 Εκ των οποίων: μονάδες παραγωγής μπρικετών φαιάνθρακα/μπρικετών τύρφης

1.5 Εκ των οποίων: εργοστάσια αερίου

1.6 Εκ των οποίων: υψικάμινοι

1.7 Εκ των οποίων: διυλιστήρια πετρελαίου

1.8 Εκ των οποίων: υγροποίηση άνθρακα
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1.9 Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Ενέργεια

2 Βιομηχανικός τομέας

2.1 Εκ των οποίων: σίδηρος και χάλυβας

2.2 Εκ των οποίων: χημικά και πετροχημικά προϊόντα

2.3 Εκ των οποίων: μη σιδηρούχα μέταλλα

2.4 Εκ των οποίων: μη μεταλλικά ορυκτά

2.5 Εκ των οποίων: εξοπλισμός μεταφορών

2.6 Εκ των οποίων: μηχανολογικός εξοπλισμός

2.7 Εκ των οποίων: ορυχεία και λατομεία

2.8 Εκ των οποίων: τρόφιμα, ποτά και καπνός

2.9 Εκ των οποίων: χαρτοπολτός, χαρτί και εκτύπωση

2.1
0

Εκ των οποίων: ξύλο και προϊόντα ξύλου

2.1
1

Εκ των οποίων: κατασκευές

2.1
2

Εκ των οποίων: κλωστοϋφαντουργία και βιομηχανία δέρματος

2.1
3

Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Βιομηχανία

3 Τομέας μεταφορών

3.1 Εκ των οποίων: σιδηροδρομικό δίκτυο

3.2 Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Μεταφορές

4 Άλλοι τομείς

4.1 Εκ των οποίων: εμπόριο και δημόσιες υπηρεσίες

4.2 Εκ των οποίων: οικιστικός κλάδος

4.3 Εκ των οποίων: γεωργία/δασοκομία

4.4 Εκ των οποίων: αλιεία

4.5 Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού
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2.) Για τα προϊόντα πετρελαίου που χρησιμοποιούνται από αυτοπαραγωγούς, οι ποσότητες π
ρέπει να αναφέρονται για τα ακόλουθα ενεργειακά προϊόντα: αργό πετρέλαιο, NGL, αέριο δι
υλιστηρίων, LPG, νάφθα, καύσιμο αεριωθούμενων τύπου κηροζίνης, άλλη κηροζίνη, πετρέλ
αιο εσωτερικής καύσης/ντίζελ (απόσταγμα πετρελαίου εξωτερικής καύσης), βαρύ μαζούτ, βιτ
ουμένιο (συμπεριλαμβανομένου του «Orimulsion»), οπτάνθρακας από πετρέλαιο και άλλα πρ
οϊόντα πετρελαίου. Οι ποσότητες αυτών των προϊόντων που καταναλώνονται πρέπει να αναφ
έρονται για τους σταθμούς παραγωγής στους ακόλουθους τομείς δραστηριοτήτων:

1 Συνολικός ενεργειακός τομέας

1.1 Εκ των οποίων: ανθρακωρυχεία

1.2 Εκ των οποίων: εξόρυξη πετρελαίου και αερίου

1.3 Εκ των οποίων: εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης

1.4 Εκ των οποίων: υψικάμινοι

1.5 Εκ των οποίων: εργοστάσια αερίου

1.6 Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Ενέργεια

2 Βιομηχανικός τομέας

2.1 Εκ των οποίων: σίδηρος και χάλυβας

2.2 Εκ των οποίων: χημικά και πετροχημικά προϊόντα

2.3 Εκ των οποίων: μη σιδηρούχα μέταλλα

2.4 Εκ των οποίων: μη μεταλλικά ορυκτά

2.5 Εκ των οποίων: εξοπλισμός μεταφορών

2.6 Εκ των οποίων: μηχανολογικός εξοπλισμός

2.7 Εκ των οποίων: ορυχεία και λατομεία

2.8 Εκ των οποίων: τρόφιμα, ποτά και καπνός

2.9 Εκ των οποίων: χαρτοπολτός, χαρτί και εκτύπωση

2.1
0

Εκ των οποίων: ξύλο και προϊόντα ξύλου

2.1
1

Εκ των οποίων: κατασκευές

2.1
2

Εκ των οποίων: κλωστοϋφαντουργία και βιομηχανία δέρματος
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2.1
3

Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Βιομηχανία

3 Τομέας μεταφορών

3.1 Εκ των οποίων: μεταφορά μέσω αγωγών

3.2 Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Μεταφορές

4 Άλλοι τομείς

4.1 Εκ των οποίων: εμπόριο και δημόσιες υπηρεσίες

4.2 Εκ των οποίων: οικιστικός κλάδος

4.3 Εκ των οποίων: γεωργία/δασοκομία

4.4 Εκ των οποίων: αλιεία

4.5 Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού

3.) Όσον αφορά το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται από αυτοπαραγωγούς, οι ποσότητες π
ρέπει να αναφέρονται για τους σταθμούς παραγωγής στους ακόλουθους τομείς δραστηριοτήτ
ων:

1 Συνολικός ενεργειακός τομέας

1.1 Εκ των οποίων: ανθρακωρυχεία

1.2 Εκ των οποίων: εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου

1.3 Εκ των οποίων: εισροές σε διυλιστήρια

1.4 Εκ των οποίων: εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης

1.5 Εκ των οποίων: εργοστάσια αερίου

1.6 Εκ των οποίων: υψικάμινοι

1.7 Εκ των οποίων: μονάδες υγροποίησης (LNG) και επαναεριοποίησης

1.8 Εκ των οποίων: υγροποίηση αερίου

1.9 Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Ενέργεια

2 Βιομηχανικός τομέας

2.1 Εκ των οποίων: σίδηρος και χάλυβας

2.2 Εκ των οποίων: χημικά και πετροχημικά προϊόντα
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2.3 Εκ των οποίων: μη σιδηρούχα μέταλλα

2.4 Εκ των οποίων: μη μεταλλικά ορυκτά

2.5 Εκ των οποίων: εξοπλισμός μεταφορών

2.6 Εκ των οποίων: μηχανολογικός εξοπλισμός

2.7 Εκ των οποίων: ορυχεία και λατομεία

2.8 Εκ των οποίων: τρόφιμα, ποτά και καπνός

2.9 Εκ των οποίων: χαρτοπολτός, χαρτί και εκτύπωση

2.1
0

Εκ των οποίων: ξύλο και προϊόντα ξύλου

2.1
1

Εκ των οποίων: κατασκευές

2.1
2

Εκ των οποίων: κλωστοϋφαντουργία και βιομηχανία δέρματος

2.1
3

Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Βιομηχανία

3 Τομέας μεταφορών

3.1 Εκ των οποίων: μεταφορά μέσω αγωγών

3.2 Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Μεταφορές

4 Άλλοι τομείς

4.1 Εκ των οποίων: εμπόριο και δημόσιες υπηρεσίες

4.2 Εκ των οποίων: οικιστικός κλάδος

4.3 Εκ των οποίων: γεωργία/δασοκομία

4.4 Εκ των οποίων: αλιεία

4.5 Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού
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4.) Για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές και από απόβλητα και
η οποία χρησιμοποιείται από αυτοπαραγωγούς, οι ποσότητες πρέπει να αναφέρονται για τα α
κόλουθα ενεργειακά προϊόντα: γεωθερμική ενέργεια, ηλιακή θερμική ενέργεια, βιομηχανικά
απόβλητα (μη ανανεώσιμα), αστικά απόβλητα (ανανεώσιμα), αστικά απόβλητα (μη ανανεώσι
μα), ξύλα/υπολείμματα κατεργασίας ξύλου/άλλα στερεά απόβλητα, αέρια από χώρους υγειον
ομικής ταφής απορριμμάτων, αέρια λυματολάσπης, άλλα βιοαέρια και υγρά βιοκαύσιμα. Οι π
οσότητες αυτών των προϊόντων που καταναλώνονται πρέπει να αναφέρονται για τους σταθμ
ούς παραγωγής στους ακόλουθους τομείς δραστηριοτήτων:

1 Συνολικός ενεργειακός τομέας

1.1 Εκ των οποίων: σταθμοί αεριοποίησης

1.2 Εκ των οποίων: ανθρακωρυχεία

1.3 Εκ των οποίων: μονάδες παραγωγής συσσωματωμάτων

1.4 Εκ των οποίων: εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης

1.5 Εκ των οποίων: διυλιστήρια πετρελαίου

1.6 Εκ των οποίων: μονάδες παραγωγής μπρικετών φαιάνθρακα/μπρικετών τύρφης

1.7 Εκ των οποίων: εργοστάσια αερίου

1.8 Εκ των οποίων: υψικάμινοι

1.9 Εκ των οποίων: μονάδες παραγωγής ξυλάνθρακα

1.1
0

Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Ενέργεια

2 Βιομηχανικός τομέας

2.1 Εκ των οποίων: σίδηρος και χάλυβας

2.2 Εκ των οποίων: χημικά και πετροχημικά προϊόντα

2.3 Εκ των οποίων: μη σιδηρούχα μέταλλα

2.4 Εκ των οποίων: μη μεταλλικά ορυκτά

2.5 Εκ των οποίων: εξοπλισμός μεταφορών

2.6 Εκ των οποίων: μηχανολογικός εξοπλισμός

2.7 Εκ των οποίων: ορυχεία και λατομεία

2.8 Εκ των οποίων: τρόφιμα, ποτά και καπνός

2.9 Εκ των οποίων: χαρτοπολτός, χαρτί και εκτύπωση
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2.1
0

Εκ των οποίων: ξύλο και προϊόντα ξύλου

2.1
1

Εκ των οποίων: κατασκευές

2.1
2

Εκ των οποίων: κλωστοϋφαντουργία και βιομηχανία δέρματος

2.1
3

Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Βιομηχανία

3 Τομέας μεταφορών

3.1 Εκ των οποίων: σιδηροδρομικό δίκτυο

3.2 Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Μεταφορές

4 Άλλοι τομείς

4.1 Εκ των οποίων: εμπόριο και δημόσιες υπηρεσίες

4.2 Εκ των οποίων: οικιστικός κλάδος

4.3 Εκ των οποίων: γεωργία/δασοκομία

4.4 Εκ των οποίων: αλιεία

4.5 Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού

3.3. ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗ
ΤΑΣ

3.3.1. Καθαρή μέγιστη ηλεκτροπαραγωγική ικανότητα και φορτίο αιχμής

Η ικανότητα δηλώνεται στις 31 Δεκεμβρίου του σχετικού έτους αναφοράς.

Περιλαμβάνει την ηλεκτροπαραγωγική ικανότητα τόσο των σταθμών (μόνο) ηλεκτροπαραγω
γής όσο και των σταθμών ΣΗΘ.

Η καθαρή μέγιστη ηλεκτροπαραγωγική ικανότητα είναι το σύνολο των καθαρών μέγιστων ικ
ανοτήτων όλων των σταθμών, οι οποίες έχουν υπολογιστεί ξεχωριστά κατά τη διάρκεια συγκ
εκριμένης περιόδου λειτουργίας. Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, η περίοδος λειτο
υργίας θεωρείται συνεχής: στην πράξη, τουλάχιστον 15 ώρες ημερησίως. Ως «καθαρή μέγιστ
η ηλεκτροπαραγωγική ικανότητα» νοείται η μέγιστη ισχύς –που ως τέτοια θεωρείται μόνο η ε
νεργός ισχύς– η οποία μπορεί να παρασχεθεί, συνεχώς, εν πλήρει λειτουργία του σταθμού, σ
το σημείο σύνδεσης με το δίκτυο. Ως «φορτίο αιχμής» λογίζεται η υψηλότερη τιμή της ισχύο
ς που απορροφάται ή παρέχεται από ένα δίκτυο ή από συνδυασμό δικτύων εντός της χώρας.
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Οι ακόλουθες ποσότητες πρέπει να δηλώνονται τόσο για τους παραγωγούς που ασκούν τη βα
σική δραστηριότητά τους όσο και για τους αυτοπαραγωγούς:

1. Σύνολο

2. Πυρηνική ενέργεια

3. Υδροηλεκτρική ενέργεια

3.1 Εκ των οποίων: συσσώρευση ενέργειας με ταμιευτήρα άντλησης

4. Γεωθερμική ενέργεια

5. Ηλιακή ενέργεια

6. Παλιρροϊκή, κυματική και ωκεανική ενέργεια

7. Αιολική ενέργεια

8. Καύσιμα

8.1 Εκ των οποίων: ατμός

8.2 Εκ των οποίων: εσωτερική καύση

8.3 Εκ των οποίων: αεριοστρόβιλος

8.4 Εκ των οποίων: συνδυασμένος κύκλος

8.5 Εκ των οποίων: άλλες

Προσδιορίζονται εφόσον δηλώνονται.

Οι ακόλουθες ποσότητες πρέπει να δηλώνονται μόνο για τους παραγωγούς που ασκούν τη β
ασική δραστηριότητά τους:

9. Φορτίο αιχμής

10. Διαθέσιμη ικανότητα σε ώρα αιχμής

11. Ημερομηνία και ώρα φορτίου αιχμής

3.3.1. Καθαρή μέγιστη ηλεκτροπαραγωγική ικανότητα καυσίμων

Η καθαρή μέγιστη ηλεκτροπαραγωγική ικανότητα καυσίμων πρέπει να δηλώνεται τόσο για τ
ους παραγωγούς που ασκούν τη βασική δραστηριότητά τους όσο και για τους αυτοπαραγωγο
ύς και ξεχωριστά για κάθε τύπο εγκατάστασης μονού καυσίμου ή πολλαπλών καυσίμων που
αναφέρεται στον ακόλουθο πίνακα. Για όλες τις περιπτώσεις εγκαταστάσεων πολλαπλών καυ
σίμων πρέπει να προσδιορίζεται ο τύπος καυσίμου που χρησιμοποιείται ως κύριο και εναλλα
κτικό καύσιμο.
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1. Εγκαταστάσεις μονού καυσίμου

1.1 Τροφοδοτούμενες με άνθρακα ή προϊόντα άνθρακα

Συμπεριλαμβάνονται το αέριο εγκαταστάσεων οπτανθρακοποίησης, το αέριο υψικαμί
νων και το αέριο υψικαμίνων χάλυβα με εμφύσηση οξυγόνου.

1.2 Τροφοδοτούμενες με υγρά καύσιμα

Περιλαμβάνεται το αέριο διυλιστηρίων.

1.3 Τροφοδοτούμενες με φυσικό αέριο

Περιλαμβάνεται το αέριο εργοστασίων αερίου.

1.4 Τροφοδοτούμενες με τύρφη

1.5 Τροφοδοτούμενες με ανανεώσιμα καύσιμα και απόβλητα

2 Εγκαταστάσεις πολλαπλών καυσίμων, στερεών και υγρών

3 Εγκαταστάσεις πολλαπλών στερεών καυσίμων και φυσικού αερίου

4 Εγκαταστάσεις πολλαπλών υγρών καυσίμων και φυσικού αερίου

5 Εγκαταστάσεις πολλαπλών στερεών και υγρών καυσίμων και φυσικού αερίου

Τα συστήματα πολλαπλών καυσίμων περιλαμβάνουν μόνο μονάδες που μπορούν να καταναλ
ώνουν περισσότερους από έναν τύπους καυσίμων σε συνεχή κατάσταση λειτουργίας. Οι στα
θμοί παραγωγής που διαθέτουν ξεχωριστές μονάδες οι οποίες χρησιμοποιούν διαφορετικά κα
ύσιμα θα πρέπει να διακρίνονται στις κατάλληλες κατηγορίες εγκαταστάσεων μονού καυσίμο
υ.

3.4. ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1 Ενεργειακές ποσ
ότητες

Ηλεκτρισμός: GWh

Θερμότητα: TJ

Στερεά ορυκτά καύσιμα και μεταποιημένα αέρια: εφαρμόζονται οι μ
ονάδες μέτρησης του κεφαλαίου 1 του παρόντος παραρτήματος.

Φυσικό αέριο: εφαρμόζονται οι μονάδες μέτρησης του κεφαλαίου 2 
του παρόντος παραρτήματος.

Πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου: εφαρμόζονται οι μονάδες μέτρ
ησης του κεφαλαίου 4 του παρόντος παραρτήματος.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και απόβλητα: εφαρμόζονται οι μονάδ
ες μέτρησης του κεφαλαίου 5 του παρόντος παραρτήματος.
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2 Παραγωγική ικαν
ότητα

Ηλεκτροπαραγωγική ικανότητα: MWe

Θερμοπαραγωγική ικανότητα: MWt

3.5. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Στη Γαλλία έχει χορηγηθεί παρέκκλιση 4 ετών μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρ
όντος κανονισμού όσον αφορά την υποβολή των συγκεντρωτικών στοιχείων για τη θερμότητ
α.

4. ΠετρΕλαιο και προϊΟντα πετρελαΙου

4.1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, αυτή η συλλογή δεδομένων εφαρμόζεται σε όλα τα ακόλουθα
ενεργειακά προϊόντα:

Ενεργειακό π
ροϊόν

Ορισμός

1 Αργό πετρέλ
αιο

Το αργό πετρέλαιο είναι ορυκτέλαιο φυσικής προέλευσης το οποίο
περιλαμβάνει συνδυασμό υδρογονανθράκων και μη επιθυμητών συσ
τατικών, όπως το θείο. Υπάρχει σε υγρή φάση σε συνήθη επιφανεια
κή θερμοκρασία και πίεση και τα φυσικά χαρακτηριστικά του (πυκν
ότητα, ιξώδες κ.λπ.) ποικίλλουν σημαντικά. Αυτή η κατηγορία περιλ
αμβάνει συμπύκνωμα κοιτασμάτων ή διαχωριστήρων που λαμβάνετ
αι επιτόπου από σχετικά και μη σχετικά αέρια, εφόσον αναμειγνύετα
ι με το αργό πετρέλαιο που προορίζεται για διάθεση στην αγορά.

2 NGL Το υγροποιημένο φυσικό αέριο (NGL) είναι υγροί ή υγροποιημένοι
υδρογονάνθρακες που λαμβάνονται από φυσικό αέριο σε εγκαταστά
σεις διαχωρισμού ή σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αερίου. Στα υγρ
ά φυσικού αερίου περιλαμβάνονται το αιθάνιο, το προπάνιο, το βουτ
άνιο (σύνηθες βουτάνιο και ισοβουτάνιο), το πεντάνιο και το ισοπεν
τάνιο, καθώς και τα πεντάνια plus (που ενίοτε αναφέρονται ως κοινή
βενζίνη ή συμπύκνωμα).

3 Προϊόντα εφ
οδιασμού διυ
λιστηρίων

Τα προϊόντα εφοδιασμού διυλιστηρίων είναι το επεξεργασμένο πετρ
έλαιο που προορίζεται για περαιτέρω επεξεργασία (π.χ. πετρέλαιο εξ
ωτερικής καύσης απευθείας απόσταξης ή πετρέλαιο απόσταξης σε κ
ενό αέρος), αλλά όχι για ανάμειξη. Με περαιτέρω επεξεργασία θα με
τατραπεί σε ένα ή περισσότερα συμπυκνώματα και/ή τελικά προϊόντ
α. Ο παρών ορισμός καλύπτει επίσης τα προϊόντα που επιστρέφοντα
ι από τη βιομηχανία πετροχημικών στα διυλιστήρια (π.χ. βενζίνη πυρ
όλυσης, κλάσματα C4, κλάσματα πετρελαίου εσωτερικής και εξωτερ
ικής καύσης).
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4 Πρόσθετα/ Ο
ξυγονούχες ε
νώσεις

Τα πρόσθετα είναι ενώσεις άλλες από υδρογονάνθρακες που προστί
θενται ή αναμειγνύονται με ένα προϊόν προκειμένου να τροποποιηθ
ούν οι ιδιότητες του καυσίμου (οκτάνια, κετάνια, ιδιότητες εν ψυχρ
ώ κ.λπ.):

• οξυγονούχες ενώσεις, όπως αλκοόλες (μεθανόλη, αιθανόλη), αιθέρ
ες [όπως MTBE (μεθυλοτριτοβουτυλαιθέρας), ETBE (αιθυλοτριτοβ
ουτυλαιθέρας), TAME (τριταμυλομεθυλαιθέρας)]·

• εστέρες (π.χ. κράμβη ή διμεθυλεστέρας κ.λπ.)·

• χημικές ενώσεις [όπως τετραμεθυλικός μόλυβδος (TML), τετρααιθ
υλικός μόλυβδος (TEL) και απορρυπαντικά].

Σημείωση: Οι ποσότητες πρόσθετων/οξυγονούχων ενώσεων (αλκοό
λες, αιθέρες, εστέρες και άλλες χημικές ενώσεις) που αναφέρονται σ
την παρούσα κατηγορία θα πρέπει να σχετίζονται με τις ποσότητες π
ου προορίζονται να αναμειχθούν με καύσιμα ή να χρησιμοποιηθούν
ως καύσιμα.

4.1 Εκ των οποί
ων: βιοκαύσι
μα

Βιοβενζίνη και βιοντίζελ. Εφαρμόζονται οι ορισμοί του κεφαλαίου 5 
(«Ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές και από απόβλητ
α»).

Οι ποσότητες υγρών βιοκαυσίμων που αναφέρονται στην παρούσα κ
ατηγορία σχετίζονται με το βιοκαύσιμο και όχι με τον συνολικό όγκ
ο των υγρών στα οποία αναμειγνύονται τα βιοκαύσιμα.

Εξαιρούνται όλες οι εμπορικές συναλλαγές βιοκαυσίμων τα οποία δ
εν έχουν αναμειχθεί με καύσιμα μεταφορών (δηλαδή, στην καθαρή
μορφή τους). Αυτές οι συναλλαγές θα πρέπει να δηλώνονται στο κε
φάλαιο 5. Τα βιοκαύσιμα που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας ως τ
μήμα των καυσίμων μεταφορών θα πρέπει να δηλώνονται στο σημεί
ο που αφορά το αντίστοιχο προϊόν, με ένδειξη της αναλογίας τους.

5 Λοιποί υδρογ
ονάνθρακες

Συνθετικό αργό πετρέλαιο από ασφαλτική άμμο, πετρέλαιο σχιστολί
θου κ.λπ., υγρά από υγροποίηση άνθρακα (βλ. κεφάλαιο 1), υγρά πο
υ παράγονται από τη μετατροπή του φυσικού αερίου σε βενζίνη (βλ. 
κεφάλαιο 2), υδρογόνο και γαλακτωματοποιημένα έλαια (π.χ. το
«Orimulsion»).

Εξαιρείται η παραγωγή πετρελαίου σχιστολίθου, για την οποία εφαρ
μόζεται το κεφάλαιο 1.

Η παραγωγή πετρελαίου σχιστολίθου (δευτερεύον προϊόν) πρέπει να
δηλώνεται στην ενότητα «Από άλλες πηγές» της κατηγορίας «Λοιπο
ί υδρογονάνθρακες».
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6 Αέριο διυλιστ
ηρίων(μη υγρ
οποιημένο)

Το αέριο διυλιστηρίων περιλαμβάνει ένα μείγμα μη συμπυκνούμενω
ν αερίων που αποτελείται κυρίως από υδρογόνο, μεθάνιο, αιθάνιο κ
αι ολεφίνες που λαμβάνονται κατά την απόσταξη αργού πετρελαίου
ή την επεξεργασία προϊόντων πετρελαίου (π.χ. πυρόλυση) στα διυλι
στήρια. Περιλαμβάνει επίσης αέρια που προέρχονται από τη βιομηχ
ανία πετροχημικών.

7 Αιθάνιο Το αιθάνιο (C2H6) είναι ένας αέριος, σε φυσική κατάσταση, υδρογον
άνθρακας ευθείας αλύσου, ο οποίος παράγεται από φυσικό αέριο και
αέριο διυλιστηρίων.

8 LPG Το υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (LPG) αποτελείται από ελαφρείς
παραφινικούς υδρογονάνθρακες, οι οποίοι προέρχονται από τις διερ
γασίες διύλισης, τη σταθεροποίηση αργού πετρελαίου και τις μονάδε
ς επεξεργασίας φυσικού αερίου. Αποτελείται ιδίως από προπάνιο
(C3H8) και βουτάνιο (C4Hl0) ή από συνδυασμό των δύο στοιχείων. Μ
πορούν επίσης να περιλαμβάνουν προπυλένιο, βουτυλένιο, ισοπροπ
υλένιο και ισοβουτυλένιο. Το LPG συνήθως υγροποιείται υπό πίεση
όταν πρόκειται να μεταφερθεί και να αποθηκευθεί.

9 Νάφθα Η νάφθα είναι ένα προϊόν εφοδιασμού που προορίζεται είτε για τη βι
ομηχανία πετροχημικών (π.χ. παρασκευή αιθυλενίου ή παραγωγή αρ
ωματικών ενώσεων) είτε για την παραγωγή βενζίνης με την μετατρο
πή ή τον ισομερισμό στο διυλιστήριο.

Η νάφθα περιέχει συστατικά που ανήκουν στην περιοχή κλασματική
ς απόσταξης μεταξύ 30°C και 210°C ή σε τμήμα αυτής της περιοχής.

10 Βενζίνη για κ
ινητήρες

Η βενζίνη για κινητήρες αποτελείται από μείγμα ελαφρών υδρογονα
νθράκων που αποστάζονται μεταξύ 35°C και 215°C. Χρησιμοποιείτ
αι ως καύσιμο για κινητήρες ανάφλεξης με σπινθήρα σε χερσαία οχή
ματα. Η βενζίνη για κινητήρες μπορεί να περιλαμβάνει πρόσθετα, οξ
υγονούχες ενώσεις και ενισχυτές οκτανίων, καθώς και ενώσεις μολύ
βδου όπως το TEL και το TML.

Περιλαμβάνει επίσης συστατικά ανάμειξης με βενζίνη για κινητήρες
(εκτός από πρόσθετα/οξυγονούχες ενώσεις), π.χ. κλάσματα αλκυλίω
σης, ισομερισμού ή ανασχηματισμού, ή βενζίνη πυρόλυσης που προ
ορίζεται για χρήση ως τελική βενζίνη για κινητήρες.

10.1 Εκ των οποί
ων: βιοβενζίν
η

Εφαρμόζονται οι ορισμοί του κεφαλαίου 5 («Ενέργεια που παράγετ
αι από ανανεώσιμες πηγές και από απόβλητα»).

11 Βενζίνη αερο
πλάνων

Βενζίνη για κινητήρες που παρασκευάζεται ειδικά για εμβολοφόρου
ς κινητήρες αεροσκαφών, με αριθμό οκτανίων κατάλληλο για τον κι
νητήρα, με σημείο ψύξης στους -60°C και περιοχή απόσταξης που κ
υμαίνεται συνήθως εντός της κλίμακας 30°C και 180°C.
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12 Καύσιμο αερι
ωθούμενων τ
ύπου βενζίνη
ς (καύσιμο αε
ριωθούμενων
τύπου νάφθα
ς ή JP4)

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει όλους τους ελαφρούς υδρογονάνθρ
ακες που χρησιμοποιούνται σε αεροσκάφη με αεριοστρόβιλο κινητή
ρα και αποστάζονται μεταξύ 100°C και 250°C. Οι εν λόγω υδρογονά
νθρακες λαμβάνονται με την ανάμειξη κηροζίνης και βενζίνης ή νάφ
θας με τέτοιο τρόπο ώστε η περιεκτικότητα σε αρωματικές ενώσεις
να μην υπερβαίνει το 25% σε όγκο, και η πίεση ατμού κυμαίνεται με
ταξύ 13,7kPa και 20,6kPa.

13 Καύσιμο αερι
ωθούμενων τ
ύπου κηροζίν
ης

Απόσταγμα που χρησιμοποιείται σε αεροσκάφη με αεριοστρόβιλο κι
νητήρα. Διαθέτει τα ίδια χαρακτηριστικά απόσταξης σε θερμοκρασίε
ς μεταξύ 150°C και 300°C (γενικώς, όχι άνω των 250°C) και το ίδιο
σημείο ανάφλεξης με την κηροζίνη. Επιπλέον, έχει ειδικές προδιαγρ
αφές (όπως σημείο ψύξης), οι οποίες καθορίζονται από τη Διεθνή Έ
νωση Αεροπορικών Μεταφορών (IATA).

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει συστατικά ανάμειξης με κηροζίνη.

14 Άλλη κηροζί
νη

Εξευγενισμένο απόσταγμα πετρελαίου που χρησιμοποιείται σε τομεί
ς άλλους από τις εναέριες μεταφορές. Η θερμοκρασία απόσταξης κυ
μαίνεται μεταξύ 150°C και 300°C.

15 Πετρέλαιο εσ
ωτερικής καύ
σης/ντίζελ (α
πόσταγμα πετ
ρελαίου εξωτ
ερικής καύση
ς)

Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης/ντίζελ είναι, πρωτίστως, ένα μέσο
απόσταγμα που αποστάζεται σε θερμοκρασία μεταξύ 180°C και
380°C. Περιλαμβάνει συστατικά ανάμειξης. Διατίθεται σε διάφορου
ς βαθμούς ανάλογα με τη χρήση:

15.1 Εκ των οποί
ων: ντίζελ με
ταφοράς

Ντίζελ για ντιζελοκινητήρα συμπίεσης (αυτοκίνητα, φορτηγά κ.λπ.), 
συνήθως με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο·

15.1.1 Εκ των οποί
ων (από
15.1): βιοντίζ
ελ

Εφαρμόζονται οι ορισμοί του κεφαλαίου 5 («Ενέργεια που παράγετ
αι από ανανεώσιμες πηγές και από απόβλητα»).

15.2 Εκ των οποί
ων: πετρέλαι
ο θέρμανσης
και άλλα πετ
ρέλαια εσωτε
ρικής καύσης

Ελαφρύ πετρέλαιο θέρμανσης για βιομηχανική και εμπορική χρήση, 
ντίζελ θαλάσσης και ντίζελ που χρησιμοποιείται για τις σιδηροδρομι
κές μεταφορές, άλλα πετρέλαια εσωτερικής καύσης, συμπεριλαμβαν
ομένων των βαρέων πετρελαίων εσωτερικής καύσης που αποστάζον
ται μεταξύ 380°C και 540°C και τα οποία χρησιμοποιούνται ως προϊ
όντα εφοδιασμού στη βιομηχανία πετροχημικών.

16 Μαζούτ (fuel 
oil)

Όλα τα κατάλοιπα (βαρέος) μαζούτ (συμπεριλαμβανομένων αυτών π
ου λαμβάνονται με ανάμειξη). Το κινηματικό ιξώδες είναι άνω των
10 cSt στους 80°C. Το σημείο ανάφλεξης είναι πάντα άνω των 50°C 
και η πυκνότητα υπερβαίνει πάντα το 0,90 kg/l.
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16.1 Εκ των οποί
ων: χαμηλή π
εριεκτικότητ
α σε θείο

Βαρύ μαζούτ με περιεκτικότητα σε θείο χαμηλότερη από 1%.

16.2 Εκ των οποί
ων: υψηλή πε
ριεκτικότητα
σε θείο

Βαρύ μαζούτ με περιεκτικότητα σε θείο τουλάχιστον 1%.

17 Ελαφρό πετρ
έλαιο και βιο
μηχανικό πετ
ρέλαιο

Εξευγενισμένα ενδιάμεσα προϊόντα απόσταξης, των οποίων η περιο
χή απόσταξης κυμαίνεται μεταξύ εκείνης της νάφθας και εκείνης της
κηροζίνης. Τα εν λόγω προϊόντα υποδιαιρούνται στις εξής κατηγορί
ες:

- Βιομηχανικό πετρέλαιο (SBP): Ελαφρά έλαια που αποστάζονται σ
ε θερμοκρασία μεταξύ 30°C και 200°C. Υπάρχουν 7 ή 8 βαθμοί βιομ
ηχανικού πετρελαίου, ανάλογα με τη θέση της τομής στην περιοχή α
πόσταξης. Οι βαθμοί καθορίζονται σύμφωνα με τη διαφορά θερμοκ
ρασίας μεταξύ των βαθμών απόσταξης για όγκο 5% και 90% (η οποί
α δεν υπερβαίνει τους 60°C).

- Ελαφρό πετρέλαιο: Βιομηχανικό πετρέλαιο με σημείο ανάφλεξης ά
νω των 30°C. Η περιοχή απόσταξης του ελαφρού πετρελαίου είναι
135°C - 200°C.

18 Λιπαντικά Υδρογονάνθρακες που παράγονται από υποπροϊόντα απόσταξης· χρ
ησιμοποιούνται κυρίως για τον περιορισμό των τριβών μεταξύ των ε
πιφανειών στήριξης.

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει όλο το φάσμα των τελικών λιπαντικ
ών ελαίων, από το αξονέλαιο μέχρι το λιπαντικό κυλίνδρων, καθώς
και τα λιπαντικά έλαια που χρησιμοποιούνται σε γράσα, σε λάδια κι
νητήρων και σε όλο το φάσμα των βασικών αποθεμάτων σε λιπαντικ
ά έλαια.

19 Βιτουμένιο Στερεός, ημιστερεός ή ιξώδης υδρογονάνθρακας με κολλοειδή δομ
ή, χρώματος φαιού προς μαύρο, ο οποίος λαμβάνεται ως κατάλοιπο
από την απόσταξη αργού πετρελαίου, με απόσταξη σε κενό αέρος υ
πολειμμάτων ατμοσφαιρικής απόσταξης του πετρελαίου. Το βιτουμέ
νιο αναφέρεται συχνά ως άσφαλτος και χρησιμοποιείται πρωτίστως
για την οδοποιία και ως υλικό στεγών.

Περιλαμβάνονται το ρευστοποιημένο βιτουμένιο και το βιτουμένιο
ρευστοαιώρησης.
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20 Κεριά παραφί
νης

Πρόκειται για κορεσμένους αλιφατικούς υδρογονάνθρακες. Τα κερι
ά αυτά είναι υπολείμματα που λαμβάνονται κατά την αποκήρωση λι
παντικών. Έχουν κρυσταλλική δομή, η οποία είναι –λίγο ως πολύ- λ
επτή ανάλογα με την ποιότητα. Τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι
τα εξής: είναι άχρωμα, άοσμα και ημιδιαφανή, με σημείο τήξης άνω
των 45°C.

21 Οπτάνθρακας
από πετρέλαι
ο

Μαύρο στερεό παραπροϊόν, που λαμβάνεται κυρίως με πυρόλυση κ
αι ανθρακοποίηση προϊόντων εφοδιασμού από πετρέλαιο, υπολείμμ
ατα απόσταξης σε κενό, άσφαλτο και πίσσα σε μεθόδους επεξεργασί
ας όπως η καθυστερημένη παραγωγή οπτάνθρακα ή η παραγωγή ρευ
στού οπτάνθρακα. Αποτελείται κυρίως από άνθρακα (90-95%) και έ
χει μικρή περιεκτικότητα σε τέφρα. Χρησιμοποιείται ως προϊόν εφοδ
ιασμού σε εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης του τομέα χαλυβουργ
ίας, για θερμαντικούς σκοπούς, για την κατασκευή ηλεκτροδίων και
για την παραγωγή χημικών ουσιών. Οι δύο σημαντικότερες ποιότητε
ς είναι ο «πράσινος οπτάνθρακας» και ο «φρυγμένος οπτάνθρακας».

Περιλαμβάνεται ο «οπτάνθρακας καταλύτη», που επικάθεται στον κ
αταλύτη κατά τις διεργασίες εξευγενισμού· αυτός ο οπτάνθρακας δε
ν μπορεί να ανακτηθεί και συνήθως καταναλώνεται ως καύσιμο διυλ
ιστηρίου.

22 Άλλα προϊόν
τα

Όλα τα προϊόντα για τα οποία δεν γίνεται ειδική μνεία παραπάνω, ό
πως π.χ.: άσφαλτος και θείο.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται αρωματικές ενώσεις (π.χ. 
BTX ή βενζόλιο, τολουένιο και ξυλόλιο) και ολεφίνες (π.χ. προπυλέ
νιο) που παράγονται στα διυλιστήρια.

4.2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ο ακόλουθος κατάλογος συγκεντρωτικών στοιχείων υποβάλλεται για όλα τα ενεργειακά προϊ
όντα που αναφέρονται στην προηγούμενη ενότητα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

4.2.1. Τομέας εφοδιασμού και μετατροπής

Ο παρακάτω πίνακας εφαρμόζεται μόνο για το αργό πετρέλαιο, το NGL, τα προϊόντα εφοδια
σμού διυλιστηρίων, τα πρόσθετα, τα βιοκαύσιμα και άλλους υδρογονάνθρακες:

1. Εγχώρια παραγωγή

Δεν ισχύει για προϊόντα εφοδιασμού διυλιστηρίων και βιοκαύσιμα.

2 Από άλλες πηγές

Πρόσθετα, βιοκαύσιμα και άλλοι υδρογονάνθρακες, η παραγωγή των οποίων έχει ήδη
καλυφθεί σε άλλους ισολογισμούς καυσίμων. 

Δεν ισχύει για το αργό πετρέλαιο, το NGL και τα προϊόντα εφοδιασμού διυλιστηρίων.
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2.1 Eκ των οποίων: από άνθρακα

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα υγρά που παράγονται από εγκαταστάσεις υγ
ροποίησης άνθρακα και τα υγρά που παράγονται από εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησ
ης.

2.2 Eκ των οποίων: από φυσικό αέριο

Η παρασκευή συνθετικής βενζίνης ενδέχεται να απαιτήσει τη χρήση φυσικού αερίου ω
ς προϊόντος εφοδιασμού. Το ποσό αερίου που απαιτείται για την παρασκευή μεθανόλη
ς δηλώνεται σύμφωνα με το κεφάλαιο 2, ενώ οι ποσότητες μεθανόλης που λαμβάνοντ
αι δηλώνονται σε αυτό το σημείο.

2.3 Εκ των οποίων: από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα βιοκαύσιμα που προορίζονται για ανάμειξη
με καύσιμα μεταφορών.

Η παραγωγή δηλώνεται στο κεφάλαιο 5, ενώ οι ποσότητες που προορίζονται για ανάμ
ειξη δηλώνονται σε αυτή την ενότητα.

3 Επιστροφές από τη βιομηχανία πετροχημικών

Τελικά ή ημικατεργασμένα προϊόντα που επιστρέφονται από τους τελικούς καταναλωτ
ές σε διυλιστήρια προς επεξεργασία, ανάμειξη ή πώληση. Πρόκειται συνήθως για παρα
προϊόντα της βιομηχανίας πετροχημικών.

Ισχύει μόνο για τα προϊόντα εφοδιασμού διυλιστηρίων.

4 Μεταφερθέντα προϊόντα

Εισαγόμενα προϊόντα πετρελαίου, τα οποία αναταξινομούνται ως προϊόντα εφοδιασμο
ύ για περαιτέρω επεξεργασία στο διυλιστήριο, χωρίς διανομή στους τελικούς δικαιούχ
ους.

Ισχύει μόνο για τα προϊόντα εφοδιασμού διυλιστηρίων.
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5 Εισαγωγές και εξαγωγές

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ποσότητες αργού πετρελαίου και εισαγόμενων
ή εξαγόμενων προϊόντων στο πλαίσιο συμφωνιών επεξεργασίας (δηλαδή διύλιση έναν
τι). Το αργό πετρέλαιο και το NGL πρέπει να δηλώνονται ως προερχόμενα από τη χώρ
α απώτερης προέλευσης. Τα προϊόντα εφοδιασμού διυλιστηρίων και τα τελικά προϊόντ
α πρέπει να δηλώνονται ως προερχόμενα από τη χώρα της τελικής αποστολής.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τυχόν υγρά αέρια (π.χ. LPG) που εξάγονται κα
τά την επαναεριοποίηση εισαγόμενου υγροποιημένου φυσικού αερίου και προϊόντων π
ετρελαίου που εισάγονται ή εξάγονται απευθείας από τη βιομηχανία πετροχημικών.

Σημείωση: Οι εισαγωγές ή οι εξαγωγές αιθανόλης (που δηλώνονται στη στήλη «Πρόσ
θετα/Οξυγονούχες ενώσεις») πρέπει να είναι συναφείς με τις ποσότητες που προορίζο
νται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα.

Οι επανεξαγωγές πετρελαίου που εισάγεται για επεξεργασία εντός ελευθέρων ζωνών θ
α πρέπει να περιλαμβάνονται ως εξαγωγή προϊόντος από τη χώρα επεξεργασίας στον τ
ελικό προορισμό.

6 Απευθείας χρήση

Το αργό πετρέλαιο, το NGL, τα πρόσθετα και οι οξυγονούχες ενώσεις (και το τμήμα π
ου αποτελείται από βιοκαύσιμα), καθώς και άλλοι υδρογονάνθρακες που χρησιμοποιο
ύνται απευθείας χωρίς να υποβληθούν σε επεξεργασία σε διυλιστήρια πετρελαίου.

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το αργό πετρέλαιο που καταναλώνεται με σκοπό την
παραγωγή ηλεκτρισμού.

7 Αυξομειώσεις αποθεμάτων

Η αύξηση αποθεμάτων δηλώνεται ως αρνητικός αριθμός και η αφαίρεση στοιχείων απ
ό τα αποθέματα εμφανίζεται ως θετικός αριθμός.

8 Υπολογιζόμενες εισροές σε διυλιστήρια

Συνολικός αριθμός προϊόντων που υπολογίζεται ότι εισήλθαν στη διεργασία διύλισης. 
Ορίζεται ως:

Εγχώρια παραγωγή + Από άλλες πηγές + Επιστροφές από τη βιομηχανία + Μεταφερθέ
ντα προϊόντα + Εισαγωγές – Εξαγωγές – Απευθείας χρήση + Αυξομειώσεις αποθεμάτ
ων

9 Στατιστική απόκλιση

Ορίζεται ως οι υπολογιζόμενες εισροές σε διυλιστήρια μείον τις διαπιστωθείσες τέτοιε
ς εισροές.

10 Διαπιστωθείσες εισροές σε διυλιστήρια

Ποσότητες που υπολογίζονται ως εισροές σε διυλιστήρια
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11 Απώλειες διυλιστηρίων

Η διαφορά μεταξύ των (διαπιστωθεισών) εισροών διυλιστηρίων και της ακαθάριστης π
αραγωγής διυλιστηρίων. Απώλειες μπορεί να προκύψουν κατά τη διεργασία απόσταξη
ς λόγω εξάτμισης. Οι απώλειες που δηλώνονται φέρουν θετικό πρόσημο. Μπορεί να εί
ναι ογκομετρική αύξηση αλλά όχι αύξηση σε μάζα.

12 Συνολικά αποθέματα στην αρχή και στο τέλος της περιόδου στην εθνική επικράτεια

Όλα τα αποθέματα στην εθνική επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων π
ου τηρούνται από το κράτος, από σημαντικούς καταναλωτές ή από σχετικούς οργανισ
μούς, των αποθεμάτων που τηρούνται επί εισερχομένων υπερωκεάνιων, των αποθεμάτ
ων που τηρούνται σε ελεύθερες ζώνες και των αποθεμάτων που τηρούνται για άλλους, 
είτε υπάγονται σε διμερείς κρατικές συμφωνίες είτε όχι. Η αρχή και το τέλος της περιό
δου αφορά την πρώτη και την τελευταία ημέρα αντίστοιχα της περιόδου αναφοράς.

13 Καθαρή θερμογόνος δύναμη

Παραγωγή, εισαγωγές και εξαγωγές, και γενικός μέσος όρος.

Ο ακόλουθος πίνακας εφαρμόζεται μόνο για τα τελικά προϊόντα (αέριο διυλιστηρίων, αιθάνι
ο, LPG, νάφθα, βενζίνη για κινητήρες, βενζίνη αεροπλάνων, καύσιμο αεριωθούμενων τύπου
βενζίνης, καύσιμο αεριωθούμενων τύπου κηροζίνης, άλλη κηροζίνη, πετρέλαιο εσωτερικής κ
αύσης/ντίζελ, μαζούτ με χαμηλή και υψηλή περιεκτικότητα σε θείο, ελαφρό πετρέλαιο και βι
ομηχανικό πετρέλαιο, λιπαντικά, βιτουμένιο, κεριά παραφίνης, οπτάνθρακας από πετρέλαιο κ
αι άλλα προϊόντα). Το αργό πετρέλαιο και το NGL που χρησιμοποιούνται για απευθείας καύ
ση θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις διανομές τελικών προϊόντων και στις μεταφορές μεταξ
ύ προϊόντων:

1 Παραλαβές πρωτογενών προϊόντων

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ποσότητες εγχώριου ή εισαγόμενου αργού πετρελαίο
υ (συμπεριλαμβανομένων συμπυκνωμάτων) και εγχώριου NGL που χρησιμοποιούνται
απευθείας χωρίς να έχουν υποστεί επεξεργασία σε διυλιστήριο πετρελαίου, καθώς και
ποσότητες που επιστρέφονται από τη βιομηχανία πετροχημικών, οι οποίες, αν και δεν
αποτελούν πρωτογενές καύσιμο, χρησιμοποιούνται απευθείας.

2 Ακαθάριστη παραγωγή διυλιστηρίων

Παραγωγή τελικών προϊόντων σε διυλιστήριο ή σε εγκαταστάσεις ανάμειξης.

Από την κατηγορία αυτή αποκλείονται οι απώλειες διυλιστηρίων, αλλά περιλαμβάνετα
ι το καύσιμο διυλιστηρίου.
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3 Προϊόντα ανακύκλωσης

Τελικά προϊόντα που περνούν για δεύτερη φορά από το εμπορικό δίκτυο, μετά τη διαν
ομή τους στους τελικούς καταναλωτές (π.χ. μεταχειρισμένα λιπαντικά που αποτελούν
αντικείμενο επανεπεξεργασίας). Αυτές οι ποσότητες θα πρέπει να διακρίνονται από τις
επιστροφές από τη βιομηχανία πετροχημικών.

4 Καύσιμο διυλιστηρίων

Τα προϊόντα πετρελαίου που καταναλώνονται για τη στήριξη της λειτουργίας ενός διυ
λιστηρίου.

Αποκλείονται τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται από πετρελαϊκές εταιρείες εκτός της
διεργασίας διύλισης, π.χ. δεξαμενές πλοίων ή πετρελαιοφόρα.

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει καύσιμα που χρησιμοποιούνται για την in situ παραγω
γή ηλεκτρισμού και θέρμανσης που διατίθεται προς πώληση.

4.1 Εκ των οποίων: που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρισμού

Ποσότητες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρισμού στους σταθμούς τω
ν διυλιστηρίων.

4.2 Εκ των οποίων: που χρησιμοποιούνται για τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότη
τας

Ποσότητες που χρησιμοποιούνται στους σταθμούς ΣΗΘ των διυλιστηρίων.

5 Εισαγωγές και εξαγωγές

6 Καύσιμα διεθνούς ναυσιπλοΐας

7 Μεταφορές μεταξύ προϊόντων

Ποσότητες που αναταξινομούνται είτε επειδή άλλαξαν οι προδιαγραφές τους είτε επει
δή αναμειγνύονται σε διαφορετικό προϊόν.

Η αρνητική τιμή για ένα προϊόν αντισταθμίζεται από τη θετική τιμή (ή αρκετές τιμές) γ
ια ένα ή αρκετά προϊόντα και αντιστρόφως. Το καθαρό υπόλοιπο πρέπει να ισούται με
το μηδέν.

8 Μεταφερθέντα προϊόντα

Εισαγόμενα προϊόντα πετρελαίου, τα οποία αναταξινομούνται ως προϊόντα εφοδιασμο
ύ για περαιτέρω επεξεργασία στο διυλιστήριο, χωρίς να διανεμηθούν στους τελικούς δ
ικαιούχους.

9 Αυξομειώσεις αποθεμάτων

Η αύξηση αποθεμάτων δηλώνεται ως αρνητικός αριθμός και η αφαίρεση στοιχείων απ
ό τα αποθέματα εμφανίζεται ως θετικός αριθμός.
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10 Υπολογιζόμενες ακαθάριστες εγχώριες διανομές

Ορίζονται ως:

Παραλαβές πρωτογενών προϊόντων + Ακαθάριστη παραγωγή διυλιστηρίων + Προϊόντ
α ανακύκλωσης - Καύσιμο διυλιστηρίου + Εισαγωγές – Εξαγωγές - Καύσιμα διεθνούς
ναυσιπλοΐας + Μεταφορές μεταξύ προϊόντων - Μεταφερθέντα προϊόντα + Αυξομειώσ
εις αποθεμάτων

11 Στατιστική απόκλιση

Οι υπολογιζόμενες ακαθάριστες εγχώριες διανομές μείον τις διαπιστωθείσες τέτοιες δι
ανομές.

12 Διαπιστωθείσες ακαθάριστες εγχώριες διανομές

Οι διαπιστωθείσες διανομές τελικών προϊόντων πετρελαίου από πρωτογενείς πηγές (π.
χ. διυλιστήρια, εγκαταστάσεις ανάμειξης κ.λπ.) στην εγχώρια αγορά.

Αυτά τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν από τα υπολογιζόμενα στοιχεία λόγω, π.χ., δια
φορών ως προς την κάλυψη και/ή διαφορετικού ορισμού στα συστήματα υποβολής στ
οιχείων.

12.
1

Εκ των οποίων: ακαθάριστες διανομές στη βιομηχανία πετροχημικών

Ποσότητες καυσίμων που διανέμονται στη βιομηχανία πετροχημικών.

12.
2

Εκ των οποίων: ενεργειακή χρήση στη βιομηχανία πετροχημικών

Ποσότητες πετρελαίου που χρησιμοποιούνται ως καύσιμο για πετροχημικές διεργασίε
ς, όπως η ατμοπυρόλυση.

12.
3

Εκ των οποίων: μη ενεργειακή χρήση στη βιομηχανία πετροχημικών

Ποσότητες πετρελαίου που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία πετροχημικών με σκοπό
την παραγωγή αιθυλενίου, προπυλενίου, βουτυλενίου, αερίου σύνθεσης, αρωματικών
ενώσεων, βουταδιενίου και άλλων πρώτων υλών που βασίζονται σε υδρογονάνθρακες
και χρησιμοποιούνται σε διεργασίες όπως η ατμοπυρόλυση, η παραγωγή αρωματικών
ενώσεων και η αναμόρφωση ατμού. Αποκλείονται οι ποσότητες πετρελαίου που χρησι
μοποιούνται ως καύσιμα.

13 Επιστροφές από τη βιομηχανία πετροχημικών στα διυλιστήρια
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14 Αποθέματα στην αρχή και στο τέλος της περιόδου

Όλα τα αποθέματα στην εθνική επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων π
ου τηρούνται από το κράτος, από σημαντικούς καταναλωτές ή από οργανισμούς αρμό
διους για την τήρηση αποθεμάτων, των αποθεμάτων που τηρούνται επί εισερχόμενων
υπερωκεάνιων, των αποθεμάτων που τηρούνται σε ελεύθερες ζώνες και των αποθεμάτ
ων που τηρούνται για άλλους, είτε υπάγονται σε διμερείς κρατικές συμφωνίες είτε όχι. 
Η αρχή και το τέλος της περιόδου αφορούν την πρώτη και την τελευταία ημέρα αντίστ
οιχα της περιόδου αναφοράς.

15 Αυξομειώσεις αποθεμάτων σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Οι αυξομειώσεις αποθεμάτων που τηρούνται από υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και δεν π
εριλαμβάνονται στις ενότητες «Επίπεδα αποθεμάτων» και «Αυξομειώσεις αποθεμάτω
ν» που αναφέρονται αλλού. Η αύξηση αποθεμάτων δηλώνεται ως αρνητικός αριθμός κ
αι η αφαίρεση στοιχείων από τα αποθέματα εμφανίζεται ως θετικός αριθμός.

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το αργό πετρέλαιο και το NGL που χρησιμοποιούνται
για απευθείας καύση, κατά περίπτωση.

16 Καθαρή θερμογόνος δύναμη ακαθάριστων εγχώριων διανομών

Για τον τομέα μετατροπής εφαρμόζονται τα ακόλουθα συγκεντρωτικά στοιχεία για όλα τα κα
ύσιμα, εκτός από τα προϊόντα εφοδιασμού διυλιστηρίων, τα πρόσθετα/τις οξυγονούχες ενώσ
εις, τα βιοκαύσιμα και άλλους υδρογονάνθρακες, αλλά περιλαμβάνει τα καύσιμα που χρησιμ
οποιούνται για μη ενεργειακούς σκοπούς (οπτάνθρακας από πετρέλαιο και άλλα, τα οποία πρ
έπει να δηλώνονται ξεχωριστά):

1 Συνολικός τομέας μετατροπής

Συνολικές ποσότητες καυσίμων που χρησιμοποιούνται για την πρωτοβάθμια και τη δε
υτεροβάθμια μετατροπή ενέργειας.

1.1 Εκ των οποίων: σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής των παραγωγών που ασκούν τη βασική δ
ραστηριότητά τους

1.2 Εκ των οποίων: σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής των αυτοπαραγωγών

1.3 Εκ των οποίων: σταθμοί ΣΗΘ των παραγωγών που ασκούν τη βασική δραστηριότητά
τους

1.4 Εκ των οποίων: σταθμοί ΣΗΘ των αυτοπαραγωγών

1.5 Εκ των οποίων: σταθμοί παραγωγής θερμότητας των παραγωγών που ασκούν τη βασι
κή δραστηριότητά τους

1.6 Εκ των οποίων: σταθμοί παραγωγής θερμότητας των αυτοπαραγωγών

1.7 Εκ των οποίων: εργοστάσια αερίου/σταθμοί αεριοποίησης
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1.8 Εκ των οποίων: για την ανάμειξη με φυσικό αέριο

1.9 Εκ των οποίων: εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης

1.1
0

Εκ των οποίων: υψικάμινοι

1.1
1

Εκ των οποίων: βιομηχανία πετροχημικών

1.1
2

Εκ των οποίων: μονάδες παραγωγής συσσωματωμάτων

1.1
3

Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Μετατροπή

4.2.2. Ενεργειακός τομέας

Για τον ενεργειακό τομέα εφαρμόζονται τα ακόλουθα συγκεντρωτικά στοιχεία για ό
λα τα καύσιμα, εκτός από τα προϊόντα εφοδιασμού διυλιστηρίων, τα πρόσθετα/τις ο
ξυγονούχες ενώσεις, τα βιοκαύσιμα και άλλους υδρογονάνθρακες, αλλά περιλαμβάν
ει τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για μη ενεργειακούς σκοπούς (οπτάνθρακας απ
ό πετρέλαιο και άλλα, τα οποία πρέπει να δηλώνονται ξεχωριστά):

1 Συνολικός ενεργειακός τομέας

Συνολική ποσότητα που χρησιμοποιείται ως ενέργεια στον ενεργειακό τομέα

1.1 Εκ των οποίων: ανθρακωρυχεία

1.2 Εκ των οποίων: εξόρυξη πετρελαίου και αερίου

1.3 Εκ των οποίων: εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης

1.4 Εκ των οποίων: υψικάμινοι

1.5 Εκ των οποίων: εργοστάσια αερίου

1.6 Εκ των οποίων: σταθμοί παραγωγής ενέργειας

Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρισμού, ΣΗΘ και θερμότητας

1.7 Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Ενέργεια

2 Απώλειες διανομής

Απώλειες που καταγράφονται εκτός του διυλιστηρίου λόγω της μεταφοράς και της δι
ανομής.

Συμπεριλαμβάνονται οι απώλειες των αγωγών.
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4.2.3. Προσδιορισμός τελικής χρήσης ενέργειας

Για την τελική χρήση ενέργειας εφαρμόζονται τα ακόλουθα συγκεντρωτικά στοιχεία
για όλα τα καύσιμα, εκτός από τα προϊόντα εφοδιασμού διυλιστηρίων, τα πρόσθετα/
τις οξυγονούχες ενώσεις, τα βιοκαύσιμα και άλλους υδρογονάνθρακες, αλλά περιλα
μβάνει τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για μη ενεργειακούς σκοπούς (οπτάνθρακ
ας από πετρέλαιο και άλλα, τα οποία πρέπει να δηλώνονται ξεχωριστά):

1 Τελική κατανάλωση ενέργειας

2 Βιομηχανικός τομέας

2.1 Εκ των οποίων: σίδηρος και χάλυβας

2.2 Εκ των οποίων: χημικά και πετροχημικά προϊόντα

2.3 Εκ των οποίων: μη σιδηρούχα μέταλλα

2.4 Εκ των οποίων: μη μεταλλικά ορυκτά

2.5 Εκ των οποίων: εξοπλισμός μεταφορών

2.6 Εκ των οποίων: μηχανολογικός εξοπλισμός

2.7 Εκ των οποίων: ορυχεία και λατομεία

2.8 Εκ των οποίων: τρόφιμα, ποτά και καπνός

2.9 Εκ των οποίων: χαρτοπολτός, χαρτί και εκτύπωση

2.1
0

Εκ των οποίων: ξύλο και προϊόντα ξύλου

2.1
1

Εκ των οποίων: κατασκευές

2.1
2

Εκ των οποίων: κλωστοϋφαντουργία και βιομηχανία δέρματος

2.1
3

Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Βιομηχανία

3 Τομέας μεταφορών

3.1 Εκ των οποίων: διεθνής αεροπορία

3.2 Εκ των οποίων: εγχώρια αεροπορία

3.3 Εκ των οποίων: οδοποιία

3.4 Εκ των οποίων: σιδηροδρομικό δίκτυο
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3.5 Εκ των οποίων: εγχώρια ναυσιπλοΐα

3.6 Εκ των οποίων: μεταφορά μέσω αγωγών

3.7 Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Μεταφορές

4 Άλλοι τομείς

4.1 Εκ των οποίων: εμπόριο και δημόσιες υπηρεσίες

4.2 Εκ των οποίων: οικιστικός κλάδος

4.3 Εκ των οποίων: γεωργία/δασοκομία

4.4 Εκ των οποίων: αλιεία

4.5 Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Άλλη

5 Συνολική μη ενεργειακή χρήση

Ποσότητες που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες σε διάφορους τομείς και δεν καταν
αλώνονται ως καύσιμο ή δεν μετατρέπονται σε άλλο καύσιμο. Αυτές οι ποσότητες περ
ιλαμβάνονται στα παραπάνω συγκεντρωτικά στοιχεία.

5.1 Εκ των οποίων: τομέας μετατροπής

5.2 Εκ των οποίων: ενεργειακός τομέας

5.3 Εκ των οποίων: τομέας μεταφορών

5.4 Εκ των οποίων: βιομηχανικός τομέας

5.4.
1

Εκ του οποίου βιομηχανικού τομέα: χημικά προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων των πετ
ροχημικών προϊόντων)

5.5 Εκ των οποίων: άλλοι τομείς

4.2.4. Εισαγωγές και εξαγωγές

Εισαγωγές ανά χώρα καταγωγής, και εξαγωγές ανά χώρα προορισμού. Βλ. επίσης σημειώσει
ς σχετικά με το συγκεντρωτικό στοιχείο αριθ. 5 στο σημείο 4.2.1.

4.2.5. Εισροές σε αυτοπαραγωγούς ηλεκτρισμού και θερμότητας

Οι εισροές σε αυτοπαραγωγούς ηλεκτρισμού και θερμότητας πρέπει να δηλώνονται ξεχωριστ
ά για τους σταθμούς μόνο ηλεκτροπαραγωγής, για τους σταθμούς ΣΗΘ και για τους σταθμού
ς παραγωγής μόνο θερμότητας.

Από την κατηγορία αυτή αποκλείονται τα ακόλουθα ενεργειακά προϊόντα: προϊόντα εφοδιασ
μού διυλιστηρίων, πρόσθετα/οξυγονούχες ενώσεις, βιοκαύσιμα, άλλοι υδρογονάνθρακες, αιθ
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άνιο, βενζίνη για κινητήρες, βιοβενζίνη, βενζίνη αεροπλάνων, καύσιμο αεριωθούμενων τύπο
υ βενζίνης (καύσιμο αεριωθούμενων τύπου νάφθας ή JP4), ελαφρό πετρέλαιο και βιομηχανικ
ό πετρέλαιο, και λιπαντικά.

Οι εισροές αφορούν τις ακόλουθες εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες:

1 Συνολικός ενεργειακός τομέας

Συνολική ποσότητα που χρησιμοποιείται ως ενέργεια στον ενεργειακό τομέα

1.1 Εκ των οποίων: ανθρακωρυχεία

1.2 Εκ των οποίων: εξόρυξη πετρελαίου και αερίου

1.3 Εκ των οποίων: εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης

1.4 Εκ των οποίων: υψικάμινοι

1.5 Εκ των οποίων: εργοστάσια αερίου

1.6 Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Ενέργεια

2 Βιομηχανικός τομέας

2.1 Εκ των οποίων: σίδηρος και χάλυβας

2.2 Εκ των οποίων: χημικά και πετροχημικά προϊόντα

2.3 Εκ των οποίων: μη σιδηρούχα μέταλλα

2.4 Εκ των οποίων: μη μεταλλικά ορυκτά

2.5 Εκ των οποίων: εξοπλισμός μεταφορών

2.6 Εκ των οποίων: μηχανολογικός εξοπλισμός

2.7 Εκ των οποίων: ορυχεία και λατομεία

2.8 Εκ των οποίων: τρόφιμα, ποτά και καπνός

2.9 Εκ των οποίων: χαρτοπολτός, χαρτί και εκτύπωση

2.1
0

Εκ των οποίων: ξύλο και προϊόντα ξύλου

2.1
1

Εκ των οποίων: κατασκευές

2.1
2

Εκ των οποίων: κλωστοϋφαντουργία και βιομηχανία δέρματος

2.1
3

Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Βιομηχανία
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3 Τομέας μεταφορών

3.1 Εκ των οποίων: μεταφορά μέσω αγωγών

3.2 Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Μεταφορές

4 Άλλοι τομείς

4.1 Εκ των οποίων: εμπόριο και δημόσιες υπηρεσίες

4.2 Εκ των οποίων: οικιστικός κλάδος

4.3 Εκ των οποίων: γεωργία/δασοκομία

4.4 Εκ των οποίων: αλιεία

4.5 Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Άλλη

4.3. ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1 Ενεργειακές ποσ
ότητες

103 τόνοι

2 Θερμογόνος δύν
αμη

MJ/τόνο
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4.4. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Η Κύπρος απαλλάσσεται από την υποβολή των οριζόμενων στο σημείο 4.2.3 συγκεντρωτικώ
ν στοιχείων στην ενότητα 4 («Άλλοι τομείς») και στην ενότητα 5 («Συνολική μη ενεργειακή
χρήση»). Εφαρμόζονται μόνο οι συνολικές τιμές.

Στην Κύπρο έχει χορηγηθεί παρέκκλιση 3 ετών μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρ
όντος κανονισμού όσον αφορά την υποβολή των οριζόμενων στο σημείο 4.2.3 συγκεντρωτικ
ών στοιχείων στην ενότητα 2 («Βιομηχανία») και στην ενότητα 3 («Μεταφορές»). Εφαρμόζο
νται μόνο οι συνολικές τιμές κατά την περίοδο που ισχύει η παρέκκλιση.

5. ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές και από απόβλητα

5.1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, αυτή η συλλογή δεδομένων εφαρμόζεται σε όλα τα ακόλουθα
ενεργειακά προϊόντα:

Ενεργειακό πρ
οϊόν

Ορισμός

1. Υδροηλεκτρικ
ή ενέργεια

Η δυναμική και κινητική ενέργεια του νερού που μετατρέπεται σε ηλεκ
τρισμό στους σταθμούς υδροηλεκτρικής ενέργειας. Πρέπει να περιλαμ
βάνεται η ενέργεια που παράγεται στα αντλιοστάσια. Πρέπει να δηλών
εται η παραγωγή για μονάδες μεγέθους <1 MW, 1 έως <10 MW, ≥10 
MW, καθώς και για τα αντλιοστάσια.

2. Γεωθερμική εν
έργεια

Θερμική ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό του φλοιού της γη
ς, συνήθως με τη μορφή ζεστού νερού ή ατμού. Η παραγόμενη ενέργει
α αποτελεί τη διαφορά μεταξύ της ενθαλπίας του υγρού που εξέρχεται
από την οπή γεώτρησης και της ενθαλπίας του υγρού που αποβάλλεται
στο τέλος. Η εκμετάλλευση αυτής της ενέργειας γίνεται σε κατάλληλο
υς χώρους:

για την παραγωγή ηλεκτρισμού με τη χρήση ξηρού ατμού ή άλ2)
μης υψηλής ενθαλπίας κατόπιν ανάφλεξης·

απευθείας ως θερμότητα για τη θέρμανση αστικών περιοχών, γε3)
ωργικών μονάδων κ.λπ.

3. Ηλιακή ενέργε
ια

Η εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας για την παραγωγή ζεστού ν
ερού και ηλεκτρισμού. Η ενέργεια που παράγεται αποτελεί τη θερμότη
τα που εκλύεται στο μέσο μεταφοράς θερμότητας, δηλαδή είναι η προ
σπίπτουσα ηλιακή ενέργεια μείον τις οπτικές απώλειες και τις απώλειες
των συλλεκτών. Η παθητική ηλιακή ενέργεια που χρησιμοποιείται για τ
ην απευθείας θέρμανση, ψύξης και φωτισμό κατοικιών ή άλλων κτιρίω
ν δεν περιλαμβάνεται σε αυτή την κατηγορία.

3.1 Εκ των οποίω
ν: ηλιακή φωτ
οβολταϊκή ενέ
ργεια

Το ηλιακό φως που μετατρέπεται σε ηλεκτρισμό με τη χρήση ηλιακών
κυψελών που κατασκευάζονται συνήθως από ημιαγωγά υλικά, οι οποίε
ς, όταν εκτεθούν στο φως, παράγουν ηλεκτρισμό.
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3.2 Εκ των οποίω
ν: ηλιακή θερμ
ική ενέργεια

Θερμότητα από ηλιακή ακτινοβολία, η οποία μπορεί να αποτελείται απ
ό τα εξής:
α) σταθμούς παραγωγής ηλιακής θερμικής ενέργειας, ή
β) εξοπλισμό για την οικιακή παραγωγή ζεστού νερού ή για την εποχικ
ή θέρμανση πισίνων (π.χ. επίπεδοι συλλέκτες, κυρίως τύπου θερμοσυσ
σωρευτή).

4. Παλιρροϊκή, κ
υματική και ω
κεανική ενέργ
εια

Η μηχανική ενέργεια που προέρχεται από την παλίρροια, την κίνηση τ
ων κυμάτων ή τα ωκεάνια ρεύματα και η οποία γίνεται αντικείμενο εκμ
ετάλλευσης με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρισμού.

5. Αιολική ενέργ
εια

Η κινητική ενέργεια του αέρα η οποία γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευ
σης με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρισμού σε αεριοστρόβιλους.

6. Βιομηχανικά α
πόβλητα (μη α
νανεώσιμα)

Πρόκειται για μη ανανεώσιμα βιομηχανικά απόβλητα (στερεά ή υγρά), 
τα οποία υποβάλλονται σε απευθείας καύση για την παραγωγή ηλεκτρι
σμού και/ή θερμότητας. Η ποσότητα του χρησιμοποιούμενου καυσίμο
υ θα πρέπει να δηλώνεται με βάση την καθαρή θερμογόνο δύναμη. Τα
ανανεώσιμα βιομηχανικά απόβλητα θα πρέπει να δηλώνονται στις κατ
ηγορίες «Στερεή βιομάζα», «Βιοαέριο» και/ή «Υγρά βιοκαύσιμα».

7. Αστικά απορρί
μματα

Απορρίμματα που παράγονται από νοικοκυριά, νοσοκομεία και τον τρι
τογενή τομέα, τα οποία καίγονται σε ειδικές εγκαταστάσεις, με βάση τ
ην καθαρή θερμογόνο δύναμη.

7.1 Εκ των οποίω
ν: ανανεώσιμα

Το μέρος των αστικών απορριμμάτων που είναι βιολογικής προέλευση
ς.

7.2 Εκ των οποίω
ν: μη ανανεώσ
ιμα

Το μέρος των αστικών απορριμμάτων που είναι μη βιολογικής προέλε
υσης.

8. Στερεή βιομάζ
α

Η κατηγορία αυτή καλύπτει τις οργανικές, μη ορυκτές ύλες βιολογικής
προέλευσης, οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο για την
παραγωγή θερμότητας ή ηλεκτρισμού. Περιλαμβάνει τα εξής:

8.1 Εκ των οποίω
ν: ξυλάνθρακα
ς

Τα στερεά υπολείμματα της πυρογενούς απόσταξης και της πυρόλυσης
ξύλου και άλλων φυτικών υλών.

8.2 Εκ των οποίω
ν: ξύλο, υπολε
ίμματα ξυλείας
και άλλα στερε
ά απόβλητα

Ενεργειακές καλλιέργειες (λεύκες, ιτιές κ.λπ.) που καλλιεργούνται για
συγκεκριμένο σκοπό, πληθώρα ξυλωδών υλών που είναι προϊόντα βιο
μηχανικής διεργασίας (ιδίως του κλάδου ξυλίας/χαρτιού) ή παρέχονται
απευθείας από τη δασοκομία και τη γεωργία (καυσόξυλα, ροκανίδια, σ
υσφαιρώματα, φλοιός, πριονίδια, ξέσματα, θραύσματα, μαύρο υγρό κ.
λπ.) καθώς και απόβλητα όπως άχυρα, φλοιός ρυζιού, κέλυφος καρυδι
ού, τα απόβλητα πτηνοτροφείων, στέμφυλα κ.λπ. Η καύση συνιστά την
προτιμώμενη τεχνολογία για τα εν λόγω στερεά απόβλητα. Η ποσότητ
α του χρησιμοποιούμενου καυσίμου θα πρέπει να δηλώνεται βάσει της
καθαρής θερμογόνου δύναμης.
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9. Βιοαέριο Αέριο που αποτελείται κυρίως από μεθάνιο και διοξίδιο του άνθρακα π
ου παράγεται με αναερόβια αποσύνθεση βιομάζας.

9.1 Εκ των οποίω
ν: αέρια από χ
ώρους ταφής α
πορριμμάτων

Βιοαέριο που σχηματίζεται με την αποσύνθεση αποβλήτων από χώρου
ς ταφής απορριμμάτων

9.2 Εκ των οποίω
ν: αέριο λυματ
ολάσπης

Βιοαέριο που παράγεται από την αναερόβια ζύμωση της λυματολάσπη
ς

9.3 Εκ των οποίω
ν: άλλα βιοαέρ
ια

Βιοαέριο που παράγεται από την αναερόβια ζύμωση ζωικών υπολειμμ
άτων και αποβλήτων σφαγείων, ζυθοποιείων και άλλων βιομηχανιών τ
ου κλάδου γεωργικών προϊόντων διατροφής

10. Υγρά βιοκαύσι
μα

Οι ποσότητες υγρών βιοκαυσίμων που αναφέρονται στην παρούσα κατ
ηγορία θα πρέπει να σχετίζονται με τις ποσότητες του βιοκαυσίμου και
όχι με τον συνολικό όγκο των υγρών στα οποία αναμειγνύονται τα βιο
καύσιμα. Για την ιδιαίτερη περίπτωση εισαγωγών και εξαγωγών υγρών
βιοκαυσίμων, αυτή η κατηγορία αφορά μόνο τις εμπορικές συναλλαγές
βιοκαυσίμων τα οποία δεν έχουν αναμειχθεί με καύσιμα μεταφορών (δ
ηλαδή, στην καθαρή μορφή τους). Το εμπόριο υγρών βιοκαυσίμων πο
υ αναμειγνύονται με καύσιμα μεταφορών θα πρέπει να δηλώνεται στα
σχετικά με το πετρέλαιο στοιχεία του κεφαλαίου 4.

Αυτό αφορά τα ακόλουθα υγρά βιοκαύσιμα:

10.1 Εκ των οποίω
ν: βιοβενζίνη

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τη βιοαιθανόλη (αιθανόλη που παράγε
ται από βιομάζα και/ή το βιοαποικοδομήσιμο τμήμα αποβλήτων), τη βι
ομεθανόλη (μεθανόλη που παράγεται από βιομάζα και/ή το βιοαποικοδ
ομήσιμο τμήμα αποβλήτων), το βιοETBE (αιθυλοτριτοβουτυλαιθέρα π
ου παράγεται βάσει βιοαιθανόλης· το κατ’ όγκον ποσοστό βιοETBE πο
υ υπολογίζεται ως βιοκαύσιμο ανέρχεται σε 47%) και το βιοMTBE (με
θυλοτριτοβουτυλαιθέρας που παράγεται βάσει βιομεθανόλης· το κατ’ ό
γκον ποσοστό βιοΜΤΒΕ που υπολογίζεται ως βιοκαύσιμο ανέρχεται σ
ε 36%).

10.2 Εκ των οποίω
ν: βιοντίζελ

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει το βιοντίζελ (μεθυλεστέρας που παρά
γεται από φυτικά ή ζωικά έλαια, ποιότητας ντίζελ), το βιοδιμεθυλαιθέρ
α (διμεθυλαιθέρας που παράγεται από βιομάζα), το βιοκαύσιμο Fischer 
Tropsch (βιοκαύσιμο διεργασίας Fischer Tropsch που παράγεται από βι
ομάζα), το βιοέλαιο ψυχρής έκθλιψης (έλαιο που παράγεται από ελαιώ
δεις σπόρους μόνο με μηχανική επεξεργασία) και κάθε άλλο υγρό βιοκ
αύσιμο που προστίθεται σε ντίζελ μεταφοράς, αναμειγνύεται με αυτό ή
χρησιμοποιείται απευθείας ως τέτοιο.

10.3 Εκ των οποίω
ν: άλλα υγρά β
ιοκαύσιμα

Υγρά βιοκαύσιμα που χρησιμοποιούνται απευθείας ως καύσιμο, τα οπ
οία δεν περιλαμβάνονται στη βιοβενζίνη ή στο βιοντίζελ.
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5.2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ο ακόλουθος κατάλογος συγκεντρωτικών στοιχείων υποβάλλεται για όλα τα ενεργειακά προϊ
όντα που αναφέρονται στην προηγούμενη ενότητα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

5.2.1. Ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας

Ο ηλεκτρισμός και η θερμότητα που παράγονται από τα ενεργειακά προϊόντα τα οποία αναφέ
ρονται στην υποενότητα 5.1 (εκτός από τον ξυλάνθρακα και συμπεριλαμβανομένης της συνο
λικής ποσότητας μόνο των υγρών βιοκαυσίμων) πρέπει να δηλώνονται, κατά περίπτωση, ξεχ
ωριστά:

για τους παραγωγούς που ασκούν τη βασική δραστηριότητά τους και για τους αυτοπαραγ•
ωγούς·

για τους σταθμούς μόνο ηλεκτροπαραγωγής, τους σταθμούς παραγωγής μόνο θερμότητας•
και τους σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ).

5.2.2. Τομέας εφοδιασμού και μετατροπής

Ποσότητες ενεργειακών προϊόντων που αναφέρονται στην υποενότητα 5.1 (εκτός από την υδ
ροηλεκτρική ενέργεια, την ηλιακή φωτοβολταϊκή ενέργεια, την παλιρροϊκή, κυματική και ωκ
εανική ενέργεια, καθώς και την αιολική ενέργεια) και τα οποία χρησιμοποιούνται στους τομε
ίς εφοδιασμού και μετατροπής πρέπει να δηλώνονται για τα ακόλουθα συγκεντρωτικά στοιχε
ία:

1 Παραγωγή

2 Εισαγωγές

3 Εξαγωγές

4 Αυξομειώσεις αποθεμάτων

Η αύξηση αποθεμάτων δηλώνεται ως αρνητικός αριθμός και η αφαίρεση στοιχείων απ
ό τα αποθέματα εμφανίζεται ως θετικός αριθμός.

5 Ακαθάριστη κατανάλωση

6 Στατιστική απόκλιση

7 Συνολικός τομέας μετατροπής

Ποσότητες ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και απόβλητα που χρησιμοποιούνται για
τη μετατροπή πρωτογενών μορφών ενέργειας σε δευτερογενείς μορφές ενέργειας (π.
χ. αέρια από χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων σε ηλεκτρισμό) ή οι οποίες χ
ρησιμοποιούνται για τη μετατροπή σε παράγωγα ενεργειακά προϊόντα (π.χ.: βιοαέριο
που χρησιμοποιείται για την ανάμειξη με φυσικό αέριο).
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7.1 Εκ των οποίων: σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής των παραγωγών που ασκούν τη βασική δ
ραστηριότητά τους

7.2 Εκ των οποίων: σταθμοί ΣΗΘ των παραγωγών που ασκούν τη βασική δραστηριότητά
τους

7.3 Εκ των οποίων: σταθμοί παραγωγής θερμότητας των παραγωγών που ασκούν τη βασι
κή δραστηριότητά τους

7.4 Εκ των οποίων: σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής των αυτοπαραγωγών

7.5 Εκ των οποίων: σταθμοί ΣΗΘ των αυτοπαραγωγών

7.6 Εκ των οποίων: σταθμοί παραγωγής θερμότητας των αυτοπαραγωγών

7.7 Εκ των οποίων: μονάδες παραγωγής συσσωματωμάτων

Ποσότητες ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και απόβλητα που χρησιμοποιούνται για
την παραγωγή συσσωματωμάτων. Η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και απόβλητα π
ου χρησιμοποιείται για θερμαντικούς σκοπούς και για τη λειτουργία εξοπλισμού πρέπ
ει να δηλώνεται ως κατανάλωση στον ενεργειακό τομέα.

7.8 Εκ των οποίων: μονάδες παραγωγής μπρικετών φαιάνθρακα/μπρικετών τύρφης

Ποσότητες ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και απόβλητα που χρησιμοποιούνται για
την παραγωγή μπρικετών φαιάνθρακα. Η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και απόβλ
ητα που χρησιμοποιείται για θερμαντικούς σκοπούς και για τη λειτουργία εξοπλισμού
πρέπει να δηλώνεται ως κατανάλωση στην ενότητα «Ενεργειακός τομέας».

7.9 Εκ των οποίων: εργοστάσια αερίου

Ποσότητες ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και απόβλητα που χρησιμοποιούνται για
την παραγωγή φυσικού αερίου. Η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και απόβλητα που
χρησιμοποιείται για θερμαντικούς σκοπούς και για τη λειτουργία εξοπλισμού πρέπει ν
α δηλώνεται ως κατανάλωση στην ενότητα «Ενεργειακός τομέας».

7.10 Εκ των οποίων: για την ανάμειξη με φυσικό αέριο

Ποσότητες βιοαερίων που αναμειγνύονται με φυσικό αέριο.

7.11 Εκ των οποίων: για την ανάμειξη με βενζίνη για κινητήρες/ντίζελ

Ποσότητες υγρών βιοκαυσίμων που δεν διατίθενται στην τελική κατανάλωση, αλλά χ
ρησιμοποιούνται με άλλα προϊόντα πετρελαίου, τα οποία αναφέρονται στο κεφάλαι
ο 4 του παρόντος παραρτήματος.

7.12 Εκ των οποίων: μονάδες παραγωγής ξυλάνθρακα

Ποσότητες ξύλου που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ξυλάνθρακα.

7.13 Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Μετατροπή

5.2.3. Ενεργειακός τομέας

Ποσότητες ενεργειακών προϊόντων που αναφέρονται στην υποενότητα 5.1 (εκτός από την υδ
ροηλεκτρική ενέργεια, την ηλιακή φωτοβολταϊκή ενέργεια, την παλιρροϊκή, κυματική και ωκ
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εανική ενέργεια, καθώς και την αιολική ενέργεια) και τα οποία χρησιμοποιούνται στον ενεργ
ειακό τομέα ή για την τελική κατανάλωση πρέπει να δηλώνονται για τα ακόλουθα συγκεντρω
τικά στοιχεία:

1 Συνολικός ενεργειακός τομέας

Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και απόβλητα που καταναλώνεται από τον ενεργεια
κό τομέα για τη στήριξη των δραστηριοτήτων μετατροπής. Π.χ. ενέργεια από ανανεώ
σιμες πηγές και απόβλητα που χρησιμοποιείται για θέρμανση, φωτισμό ή λειτουργία α
ντλιών/συμπιεστών.

Οι ποσότητες ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και απόβλητα που μετατρέπονται σε
άλλη μορφή ενέργειας θα πρέπει να δηλώνονται στον τομέα «Μετατροπή».

1.1 Εκ των οποίων: σταθμοί αεριοποίησης

1.2 Εκ των οποίων: δημόσιοι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, ΣΗΘ και παραγωγής θερμότητ
ας.

1.3 Εκ των οποίων: ανθρακωρυχεία

1.4 Εκ των οποίων: μονάδες παραγωγής συσσωματωμάτων

1.5 Εκ των οποίων: εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης

1.6 Εκ των οποίων: διυλιστήρια πετρελαίου

1.7 Εκ των οποίων: μονάδες παραγωγής μπρικετών φαιάνθρακα/μπρικετών τύρφης

1.8 Εκ των οποίων: εργοστάσια αερίου

1.9 Εκ των οποίων: υψικάμινοι

1.10 Εκ των οποίων: μονάδες παραγωγής ξυλάνθρακα

1.11 Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού

2 Απώλειες διανομής

Όλες οι απώλειες που πραγματοποιούνται κατά τη μεταφορά και τη διανομή.

5.2.4. Τελική χρήση ενέργειας

Ποσότητες ενεργειακών προϊόντων που αναφέρονται στην υποενότητα 5.1 (εκτός από την υδ
ροηλεκτρική ενέργεια, την ηλιακή φωτοβολταϊκή ενέργεια, την παλιρροϊκή, κυματική και ωκ
εανική ενέργεια, καθώς και την αιολική ενέργεια) πρέπει να δηλώνονται για τα ακόλουθα συγ
κεντρωτικά στοιχεία:

1 Τελική κατανάλωση ενέργειας

2 Βιομηχανικός τομέας
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2.1 Εκ των οποίων: σίδηρος και χάλυβας

2.2 Εκ των οποίων: χημικά και πετροχημικά προϊόντα

2.3 Εκ των οποίων: μη σιδηρούχα μέταλλα

2.4 Εκ των οποίων: μη μεταλλικά ορυκτά

2.5 Εκ των οποίων: εξοπλισμός μεταφορών

2.6 Εκ των οποίων: μηχανολογικός εξοπλισμός

2.7 Εκ των οποίων: ορυχεία και λατομεία

2.8 Εκ των οποίων: τρόφιμα, ποτά και καπνός

2.9 Εκ των οποίων: χαρτοπολτός, χαρτί και εκτύπωση

2.1
0

Εκ των οποίων: ξύλο και προϊόντα ξύλου

2.1
1

Εκ των οποίων: κατασκευές

2.1
2

Εκ των οποίων: κλωστοϋφαντουργία και βιομηχανία δέρματος

2.1
3

Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Βιομηχανία

3 Τομέας μεταφορών

3.1 Εκ των οποίων: σιδηροδρομικό δίκτυο

3.2 Εκ των οποίων: οδοποιία

3.3 Εκ των οποίων: εγχώρια ναυσιπλοΐα

3.4 Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Μεταφορές

4 Άλλοι τομείς

4.1 Εκ των οποίων: εμπόριο και δημόσιες υπηρεσίες

4.2 Εκ των οποίων: οικιστικός κλάδος

4.3 Εκ των οποίων: γεωργία/δασοκομία

4.4 Εκ των οποίων: αλιεία

4.5 Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Άλλη
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5.2.5. Τεχνικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων

Η ακόλουθη ικανότητα παραγωγής ηλεκτρισμού πρέπει να δηλώνεται όπως εμφανίζεται στο
τέλος του έτους αναφοράς:

1 Υδροηλεκτρική ενέργεια

Πρέπει να δηλώνεται η ικανότητα για εγκαταστάσεις μεγέθους <1 MW, 1 έως <10 
MW, ≥10 MW και για τα αντλιοστάσια, καθώς και για το σύνολο των εγκαταστάσεω
ν. Τα λεπτομερή μεγέθη των εγκαταστάσεων θα πρέπει να δηλώνονται αφού αφαιρεθ
εί η ενέργεια που παράγεται στα αντλιοστάσια.

2 Γεωθερμική ενέργεια

3 Ηλιακή φωτοβολταϊκή ενέργεια

4 Ηλιακή θερμική ενέργεια

5 Παλιρροϊκή, κυματική και ωκεανική ενέργεια

6 Αιολική ενέργεια

7 Βιομηχανικά απόβλητα (μη ανανεώσιμα)

8 Αστικά απορρίμματα

9 Ξύλο, υπολείμματα ξυλείας και άλλα στερεά απόβλητα

10 Αέρια από χώρους ταφής απορριμμάτων

11 Αέριο λυματολάσπης

12 Άλλα βιοαέρια

13 Υγρά βιοκαύσιμα

Πρέπει να δηλώνεται η συνολική επιφάνεια στην οποία έχουν εγκατασταθεί ηλιακοί συσσωρ
ευτές.
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Πρέπει να δηλώνεται η ακόλουθη ικανότητα παραγωγής βιοκαυσίμων:

1 Υγρά βιοκαύσιμα

1.1 Εκ των οποίων: βιοβενζίνη

1.2 Εκ των οποίων: βιοντίζελ

1.3 Εκ των οποίων: άλλα υγρά βιοκαύσιμα

5.2.6. Εισροές σε αυτοπαραγωγούς ηλεκτρισμού και θερμότητας

Οι εισροές σε αυτοπαραγωγούς ηλεκτρισμού και θερμότητας πρέπει να δηλώνονται ξεχωριστ
ά για τους σταθμούς μόνο ηλεκτροπαραγωγής, για τους σταθμούς ΣΗΘ και για τους σταθμού
ς παραγωγής μόνο θερμότητας.

Οι ποσότητες ενεργειακών προϊόντων που αναφέρονται στην υποενότητα 5.1 (εκτός από την
υδροηλεκτρική ενέργεια, την ηλιακή φωτοβολταϊκή ενέργεια, την παλιρροϊκή, κυματική και
ωκεανική ενέργεια, καθώς και την αιολική ενέργεια) πρέπει να δηλώνονται για τα ακόλουθα
συγκεντρωτικά στοιχεία:

1 Συνολικός ενεργειακός τομέας

1.1 Εκ των οποίων: σταθμοί αεριοποίησης

1.2 Εκ των οποίων: ανθρακωρυχεία

1.3 Εκ των οποίων: μονάδες παραγωγής συσσωματωμάτων

1.4 Εκ των οποίων: εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης

1.5 Εκ των οποίων: διυλιστήρια πετρελαίου

1.6 Εκ των οποίων: μονάδες παραγωγής μπρικετών φαιάνθρακα/μπρικετών τύρφης

1.7 Εκ των οποίων: εργοστάσια αερίου

1.8 Εκ των οποίων: υψικάμινοι

1.9 Εκ των οποίων: μονάδες παραγωγής ξυλάνθρακα

1.1
0

Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού

2 Βιομηχανικός τομέας

2.1 Εκ των οποίων: σίδηρος και χάλυβας

2.2 Εκ των οποίων: χημικά και πετροχημικά προϊόντα
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2.3 Εκ των οποίων: μη σιδηρούχα μέταλλα

2.4 Εκ των οποίων: μη μεταλλικά ορυκτά

2.5 Εκ των οποίων: εξοπλισμός μεταφορών

2.6 Εκ των οποίων: μηχανολογικός εξοπλισμός

2.7 Εκ των οποίων: ορυχεία και λατομεία

2.8 Εκ των οποίων: τρόφιμα, ποτά και καπνός

2.9 Εκ των οποίων: χαρτοπολτός, χαρτί και εκτύπωση

2.1
0

Εκ των οποίων: ξύλο και προϊόντα ξύλου

2.1
1

Εκ των οποίων: κατασκευές

2.1
2

Εκ των οποίων: κλωστοϋφαντουργία και βιομηχανία δέρματος

2.1
3

Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Βιομηχανία

3 Τομέας μεταφορών

3.1 Εκ των οποίων: σιδηροδρομικό δίκτυο

3.2 Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Μεταφορές

4 Άλλοι τομείς

4.1 Εκ των οποίων: εμπόριο και δημόσιες υπηρεσίες

4.2 Εκ των οποίων: οικιστικός κλάδος

4.3 Εκ των οποίων: γεωργία/δασοκομία

4.4 Εκ των οποίων: αλιεία

4.5 Εκ των οποίων: που δεν κατονομάζονται αλλού – Άλλη

5.3. ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΔΥΝΑΜΗ

Η μέση καθαρή θερμογόνος δύναμη πρέπει να δηλώνεται για τα ακόλουθα προϊόντα:

1 Βιοβενζίνη
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2 Βιοντίζελ

3 Άλλα υγρά βιοκαύσιμα

4 Ξυλάνθρακας

5.4. ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1 Παραγωγή ηλεκτρισμού MWh

2 Παραγωγή θερμότητας TJ

3 Ανανεώσιμα ενεργειακά προϊ
όντα

Βιοβενζίνη, βιοντίζελ και άλλα υγρά βιοκαύσιμα: τόνοι
Ξυλάνθρακας: 1.000 τόνοι
Όλα τα άλλα προϊόντα: TJ (με βάση την καθαρή θερμο
γόνο δύναμη).

4 Επιφάνεια ηλιακών συσσωρε
υτών

1.000 m2

5 Παραγωγική ικανότητα εγκατ
αστάσεων

Βιοκαύσιμα: τόνοι/έτος
Όλα τα άλλα προϊόντα: MWe

6 Θερμογόνος δύναμη KJ/kg (καθαρή θερμογόνος δύναμη).

5.5. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Άνευ αντικειμένου.

6. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρμόζονται για τη συλλογή δεδομένων όπως αναφέρεται σε όλα τ
α προηγούμενα κεφάλαια.

1. Περίοδος αναφοράς:

Ημερολογιακό έτος (από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου).

2. Συχνότητα

Ετήσια.

3. Προθεσμία για τη διαβίβαση στοιχείων

Η 30ή Νοεμβρίου του έτους που έπεται της περιόδου αναφοράς.

4. Μορφότυπος και μέθοδος διαβίβασης

Η διαβίβαση γίνεται σύμφωνα με ένα κατάλληλο πρότυπο ανταλλαγής που καθορίζει η
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Eurostat. 

Τα στοιχεία διαβιβάζονται ή τηλεφορτώνονται ηλεκτρονικά σε ενιαίο σημείο εισόδου δεδομέ
νων της Eurostat. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στο παρόν παράρτημα παρουσιάζεται το πεδίο εφαρμογής, οι μονάδες, η περίοδος αναφορά
ς, η συχνότητα, η προθεσμία και οι όροι διαβίβασης για τη μηνιαία συλλογή στατιστικών ενέ
ργειας.

Το παράρτημα Α εφαρμόζεται για επεξηγήσεις όρων, για τους οποίους δεν παρέχεται ειδική ε
ρμηνεία στο παρόν παράρτημα.

1. ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

1.1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, αυτή η συλλογή δεδομένων εφαρμόζεται σε όλα τα ακόλουθα
ενεργειακά προϊόντα:

Ενεργειακό π
ροϊόν

Ορισμός

1 Σκληρός άνθ
ρακας

Μαύρο, εύφλεκτο, στερεό, οργανικό, ιζηματογενές ορυκτό με μεικτή θ
ερμογόνο δύναμη που υπερβαίνει τα 24 MJ/kg για υλικό χωρίς στάχτη, 
και του οποίου η περιεκτικότητα σε νερό προσδιορίζεται σε θερμοκρα
σία 30°C με σχετική υγρασία του αέρα 96%.

2 Λιγνίτης Καφέ προς μαύρο, εύφλεκτο, οργανικό, ιζηματογενές ορυκτό με μεικτ
ή θερμογόνο δύναμη μικρότερη από 24 MJ/kg για υλικό χωρίς στάχτη, 
και του οποίου η περιεκτικότητα σε νερό προσδιορίζεται σε θερμοκρα
σία 30°C με σχετική υγρασία του αέρα 96%.

2.1 Εκ των οποί
ων: μαύρος λ
ιγνίτης

Λιγνίτης με περιεκτικότητα σε νερό 20-25% και περιεκτικότητα σε στά
χτη 9-13%. Ο μαύρος λιγνίτης σχηματίστηκε στη δευτερογενή περίοδ
ο. Στην Κοινότητα παράγεται πλέον μόνο στη Γαλλία με υπόγεια εξόρ
υξη στην Προβηγκία.

2.2 Εκ των οποί
ων: φαιάνθρα
κας

Λιγνίτης με περιεκτικότητα σε νερό 40-70% και περιεκτικότητα σε στά
χτη 2-6%. Ωστόσο, η περιεκτικότητα σε στάχτη μπορεί να φθάσει έως
12%, ανάλογα με το κοίτασμα. Ο φαιάνθρακας σχηματίστηκε κυρίως κ
ατά την τριτογενή περίοδο. Το καύσιμο αυτό εξορύσσεται κατά κανόν
α σε υπαίθριες εγκαταστάσεις.

3 Τύρφη Μαλακό, χαλαρό ή συμπαγές, φυσικό, εύφλεκτο ιζηματογενές ορυκτό
φυτικής προέλευσης, με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό (έως 90%), χρ
ώματος από καφέ ανοικτό έως καφέ σκούρο.

4 Συσσωματώμ
ατα

Τα συσσωματώματα σκληρού άνθρακα είναι υλικά συγκεκριμένων δια
στάσεων, που παράγονται με άλεση εν θερμώ υπό πίεση, με προσθήκη
συνδετικού υλικού (κατράμι).
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5 Μπρικέτες λι
γνίτη

Ομοιόμορφα στοιχεία που παράγονται από θραυσμένο και ξηραμένο λι
γνίτη και στη συνέχεια αλέθονται υπό υψηλή πίεση, χωρίς προσθήκη σ
υνδετικού υλικού. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται ο ξηραμ
ένος λιγνίτης και οι κονίες λιγνίτη.

6 Οπτάνθρακας
από σκληρό
άνθρακα

Τεχνητό στερεό καύσιμο που προέρχεται από σκληρό άνθρακα και λαμ
βάνεται με ξηρή απόσταξη άνθρακα, με μερική ή πλήρη απουσία αέρα.

Περιλαμβάνει:

- τον σκληρό οπτάνθρακα: που λαμβάνεται με οπτανθρακοποίηση σε υ
ψηλή θερμοκρασία·

- τον ημιοπτάνθρακα: που λαμβάνεται με οπτανθρακοποίηση σε χαμηλ
ή θερμοκρασία·

- τον οπτάνθρακα εργοστασίων αερίου: που λαμβάνεται σε εργοστάσια
αερίου.

7 Οπτάνθρακας
από λιγνίτη

Στερεό κατάλοιπο που λαμβάνεται με ξηρή απόσταξη του λιγνίτη, με α
πουσία αέρα.

1.2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ο ακόλουθος κατάλογος συγκεντρωτικών στοιχείων υποβάλλεται για όλα τα ενεργειακά προϊ
όντα που αναφέρονται στην προηγούμενη ενότητα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Το παράρτημα Α εφαρμόζεται για επεξηγήσεις όρων, για τους οποίους δεν παρέχεται ειδική ε
ρμηνεία στο παρόν παράρτημα.

1.2.1. Τομέας εφοδιασμού

Τα ακόλουθα συγκεντρωτικά στοιχεία εφαρμόζονται στον σκληρό άνθρακα, στον συνολικό λ
ιγνίτη και τον μαύρο λιγνίτη, στο φαιάνθρακα και στην τύρφη:

1 Παραγωγή

2 Προϊόντα ανάκτησης

Υδαρείς κονίες και σχιστολιθικά απορρίμματα που συγκεντρώνονται στις εξορυκτικές
επιχειρήσεις.

3 Εισαγωγές

3.1 Εκ των οποίων: ενδοκοινοτικές εισαγωγές

4 Εξαγωγές

4.1 Εκ των οποίων: ενδοκοινοτικές εξαγωγές
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5 Αυξομειώσεις αποθεμάτων

Ποσότητες που τηρούνται από εξορυκτικές επιχειρήσεις και εισαγωγείς.

Αποκλείονται από την κατηγορία αυτή τα αποθέματα των καταναλωτών (π.χ. αυτά που
διατηρούνται σε σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας και εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίηση
ς) εκτός από τα αποθέματα τα οποία διατηρούνται από καταναλωτές που πραγματοποι
ούν απευθείας εισαγωγές.

Η αύξηση αποθεμάτων δηλώνεται ως αρνητικός αριθμός και η αφαίρεση στοιχείων απ
ό τα αποθέματα εμφανίζεται ως θετικός αριθμός.

6 Υπολογιζόμενες εγχώριες διανομές

Συνολικός αριθμός προϊόντων που υπολογίζεται ότι διατέθηκαν στην εγχώρια κατανάλ
ωση. Ορίζεται ως εξής:

Παραγωγή + Προϊόντα ανάκτησης + Εισαγωγές – Εξαγωγές + Αυξομειώσεις αποθεμάτ
ων

7 Διαπιστωθείσες εσωτερικές διανομές

Ποσότητες που παραδίδονται στην εσωτερική αγορά. Ισούται με τις συνολικές διανομέ
ς σε διάφορα είδη καταναλωτών. Μπορεί να υπάρχει απόκλιση μεταξύ των υπολογιζόμ
ενων και των διαπιστωθεισών διανομών.

7.1 Εκ των οποίων: ίδια χρήση των παραγωγών

Εσωτερική χρήση στις μονάδες παραγωγής.

Από την κατηγορία αυτή αποκλείεται η κατανάλωση των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, 
των μονάδων παραγωγής συσσωματωμάτων και των εγκαταστάσεων οπτάνθρακα που
βρίσκονται σε ορυχεία, καθώς και οι διανομές προϊόντων στο προσωπικό ανθρακωρυχ
είων.

7.2 Εκ των οποίων: δημόσιοι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής των παραγωγών που ασκούν την
κύρια δραστηριότητά τους

7.3 Εκ των οποίων: σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής αυτοπαραγωγών σε ανθρακωρυχεία

7.4 Εκ των οποίων: εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης

7.5 Εκ των οποίων: μονάδες παραγωγής συσσωματωμάτων

Ποσότητες που χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή σε (εξορυκτικές και ανεξάρτητες) 
μονάδες παραγωγής συσσωματωμάτων.

7.6 Εκ των οποίων: σύνολο βιομηχανίας (εκτός από τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα)

7.7 Εκ των οποίων: βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα
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7.8 Εκ των οποίων: άλλοι τομείς (υπηρεσίες, νοικοκυριά κ.λπ.)

Ποσότητες καυσίμου σε νοικοκυριά (συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων που διατί
θενται στο προσωπικό των ανθρακωρυχείων και συναφών εγκαταστάσεων), σε υπηρεσ
ίες (διοίκηση, εμπόριο κ.λπ.) και σε τομείς που δεν κατονομάζονται αλλού (θέρμανση
αστικών περιοχών, μεταφορές κ.λπ.).

8 Αποθέματα στο τέλος της περιόδου

8.1 Εκ των οποίων: ορυχεία

8.2 Εκ των οποίων: εισαγωγείς

8.3 Εκ των οποίων: σε εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης

Ισχύει μόνο για το σκληρό άνθρακα.

Τα ακόλουθα συγκεντρωτικά στοιχεία εφαρμόζονται στον οπτάνθρακα που παράγεται από σ
κληρό άνθρακα, στον οπτάνθρακα από λιγνίτη, στα συσσωματώματα και στις μπρικέτες λιγνί
τη:

1 Παραγωγή

2 Εισαγωγές

3 Εξαγωγές

3.1 Εκ των οποίων: ενδοκοινοτικές εξαγωγές

4 Αυξομειώσεις αποθεμάτων

Ποσότητες που διατηρούνται σε εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης (κοκ) και σε μονά
δες παραγωγής συσσωματωμάτων (συσσωματώματα), καθώς και στους εισαγωγείς.

Από την κατηγορία αυτή αποκλείονται τα αποθέματα των καταναλωτών, με εξαίρεση τ
α αποθέματα που διατηρούνται από καταναλωτές που πραγματοποιούν απευθείας εισα
γωγές.

Η αύξηση αποθεμάτων δηλώνεται ως αρνητικός αριθμός και η αφαίρεση στοιχείων απ
ό τα αποθέματα εμφανίζεται ως θετικός αριθμός.

5 Υπολογιζόμενες εγχώριες διανομές

Συνολικός αριθμός προϊόντων που υπολογίζεται ότι διατέθηκαν για εγχώρια κατανάλω
ση. Ορίζεται ως εξής:

Παραγωγή + Εισαγωγές – Εξαγωγές + Αυξομειώσεις αποθεμάτων
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6 Διαπιστωθείσες εσωτερικές διανομές

Ποσότητες που διατίθενται στην εσωτερική αγορά. Ισούται με τις συνολικές διανομές
σε διάφορα είδη καταναλωτών. Μπορεί να υπάρχει απόκλιση μεταξύ των υπολογιζόμε
νων και των διαπιστωθεισών διανομών.

6.1 Εκ των οποίων: σύνολο βιομηχανίας (εκτός από τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα)

6.2 Εκ των οποίων: βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα

6.3 Εκ των οποίων: άλλοι τομείς (υπηρεσίες, νοικοκυριά κ.λπ.)

Ποσότητες καυσίμου σε νοικοκυριά (συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων οπτάνθρα
κα και συσσωματωμάτων που διατίθενται στο προσωπικό των ανθρακωρυχείων και συ
ναφών εγκαταστάσεων) και σε υπηρεσίες (διοίκηση, εμπόριο κ.λπ.).

7 Αποθέματα στο τέλος της περιόδου

Ως «αποθέματα» νοούνται οι ποσότητες που διατηρούνται:

- από εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης (ισχύει μόνο για οπτάνθρακα από άνθρακα κ
αι λιγνίτη),

- από μονάδες παραγωγής συσσωματωμάτων (ισχύει μόνο για συσσωματώματα από άν
θρακα και λιγνίτη),

- εισαγωγείς.

1.2.2. Εισαγωγές

Για το λιγνίτη, τον οπτάνθρακα από λιγνίτη, τα συσσωματώματα και τις μπρικέτες λιγνίτη πρ
έπει να δηλώνονται οι συνολικές ποσότητες ενδοκοινοτικών και εξωκοινοτικών εισαγωγών.

Για τον σκληρό οπτάνθρακα, οι εισαγωγές πρέπει να δηλώνονται από τις ακόλουθες χώρες π
ροέλευσης:

1 Ποσότητες ενδοκοινοτικών εισαγωγών

1.1 Εκ των οποίων: Γερμανία

1.2 Εκ των οποίων: Ηνωμένο Βασίλειο

1.3 Εκ των οποίων: Πολωνία

1.4 Εκ των οποίων: άλλες χώρες ΕΕ

Πρέπει να προσδιοριστούν οι σχετικές χώρες.

2 Ποσότητες εξωκοινοτικών εισαγωγών

2.1 Εκ των οποίων: ΗΠΑ
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2.2 Εκ των οποίων: Αυστραλία

2.3 Εκ των οποίων: Νότια Αφρική

2.4 Εκ των οποίων: Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ)

2.4.
1

Εκ των οποίων (από 2.4): Ρωσία

2.4.
2

Εκ των οποίων (από 2.4): Ουκρανία

2.5 Εκ των οποίων: Καναδάς

2.6 Εκ των οποίων: Κολομβία

2.7 Εκ των οποίων: Κίνα

2.8 Εκ των οποίων: άλλες χώρες εκτός ΕΕ

Πρέπει να προσδιοριστούν οι σχετικές χώρες.

1.3. ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Όλες οι ποσότητες προϊόντων εκφράζονται σε 103 τόνους.

1.4. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Άνευ αντικειμένου.

2. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

2.1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το παρόν κεφάλαιο καλύπτει την ηλεκτρική ενέργεια.

2.2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Πρέπει να δηλώνονται τα ακόλουθα συγκεντρωτικά στοιχεία.

2.2.1. Τομέας παραγωγής

Για τα ακόλουθα συγκεντρωτικά στοιχεία πρέπει να δηλώνονται τόσο οι ακαθάριστες όσο κα
ι οι καθαρές ποσότητες:

1. Συνολική ηλεκτροπαραγωγή

1.1 Εκ των οποίων: πυρηνική ενέργεια

1.2 Εκ των οποίων: υδροηλεκτρική ενέργεια
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1.2.
1

Εκ των οποίων (από 1.2): μέρος της υδροηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από αν
τλιοστάσια

1.3 Εκ των οποίων: γεωθερμική ενέργεια

1.4 Εκ των οποίων: συμβατική θερμική ενέργεια

1.5 Εκ των οποίων: αιολική ενέργεια

Θα πρέπει επίσης να δηλώνονται οι ακόλουθες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας:

2 Εισαγωγές

2.1 Εκ των οποίων: ενδοκοινοτικές εισαγωγές

3 Εξαγωγές

3.1 Εκ των οποίων: εξωκοινοτικές εξαγωγές

4 Ποσότητες χρησιμοποιούμενες σε αντλιοστάσια

5 Ποσότητες χρησιμοποιούμενες στην εσωτερική αγορά

Οι ποσότητες αυτές υπολογίζονται ως εξής:

Συνολική καθαρή παραγωγή + Εισαγωγές – Εξαγωγές – Χρησιμοποιούμενες σε αντλι
οστάσια

Για την κατανάλωση καυσίμων σε δημόσιους σταθμούς παραγωγής θερμικής ενέργειας ισχύο
υν τα ακόλουθα συγκεντρωτικά στοιχεία (βλ. παράρτημα B για τους ορισμούς του σκληρού
άνθρακα και του λιγνίτη):

6 Συνολική κατανάλωση καυσίμων σε δημόσιους σταθμούς παραγωγής θερμικής ενέργ
ειας

Συνολική ποσότητα καυσίμου που καταναλώθηκε για την παραγωγή ηλεκτρισμού, κα
θώς και για την παραγωγή θερμότητας που προορίζεται προς πώληση αποκλειστικά σ
ε τρίτους.

6.1 Εκ των οποίων: σκληρός άνθρακας

6.2 Εκ των οποίων: λιγνίτης

6.3 Εκ των οποίων: προϊόντα πετρελαίου

6.4 Εκ των οποίων: φυσικό αέριο

6.5 Εκ των οποίων: παράγωγα αέρια (πρόκειται για βιομηχανικά παραγόμενα αέρια)

6.6 Εκ των οποίων: άλλα καύσιμα
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2.2.2. Αποθέματα καυσίμων σε δημόσιους σταθμούς παραγωγής θερμικής ενέργειας

Ως «δημόσιοι σταθμοί παραγωγής θερμικής ενέργειας» νοούνται οι οργανισμοί κοινής ωφελε
ίας που παράγουν ηλεκτρισμό με τη χρήση καυσίμων. Πρέπει να δηλώνονται τα ακόλουθα α
ποθέματα στο τέλος της περιόδου (αποθέματα στο τέλος του μήνα αναφοράς):

1 Σκληρός άνθρακας

2 Λιγνίτης

3 Προϊόντα πετρελαίου

2.2.3. Παραγωγή πυρηνικής θερμότητας

Πρέπει να δηλώνεται το σύνολο της πυρηνικής θερμότητας που παράγεται κατά την περίοδο
αναφοράς με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρισμού.

2.3 ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1 Ενεργειακές ποσ
ότητες

Ηλεκτρική ενέργεια: GWh

Σκληρός άνθρακας, λιγνίτης και προϊόντα πετρελαίου: τόσο σε 103 τ
όνους όσο και σε TJ, με βάση την καθαρή θερμογόνο δύναμη

Φυσικό αέριο και παράγωγα αέρια: TJ (με βάση την καθαρή θερμογ
όνο δύναμη)

Άλλα καύσιμα: TJ (με βάση την καθαρή θερμογόνο δύναμη)

Πυρηνική θερμότητα: TJ

2 Αποθέματα 103 τόνοι

2.4. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Άνευ αντικειμένου.

3. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

3.1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, αυτή η συλλογή δεδομένων εφαρμόζεται σε όλα τα ακόλουθα
ενεργειακά προϊόντα για τα οποία ισχύουν οι ορισμοί του κεφαλαίου 4 του παραρτήματος Β: 
αργό πετρέλαιο, NGL, προϊόντα εφοδιασμού διυλιστηρίων, άλλοι υδρογονάνθρακες, αέριο δι
υλιστηρίων (μη υγροποιημένο), αιθάνιο, LPG, νάφθα, βενζίνη για κινητήρες, βενζίνη αεροπλ
άνων, καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης (καύσιμο αεριωθούμενων τύπου νάφθας ή
JP4), καύσιμο αεριωθούμενων τύπου κηροζίνης, άλλη κηροζίνη, πετρέλαιο εσωτερικής καύσ
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ης/ντίζελ (απόσταγμα πετρελαίου εξωτερικής καύσης), ντίζελ μεταφοράς, πετρέλαιο θέρμανσ
ης και άλλα πετρέλαια εσωτερικής καύσης, μαζούτ (τόσο με χαμηλή όσο και με υψηλή περιε
κτικότητα σε θείο), ελαφρό πετρέλαιο και βιομηχανικό πετρέλαιο, λιπαντικά, βιτουμένιο, κερ
ιά παραφίνης και οπτάνθρακας από πετρέλαιο.

Κατά περίπτωση, η βενζίνη για κινητήρες πρέπει να δηλώνεται στις εξής δύο κατηγορίες:

- αμόλυβδη βενζίνη για κινητήρες: βενζίνη για κινητήρες στην οποία δεν έχουν προστε
θεί μολυβδούχες ενώσεις για να αυξηθεί ο βαθμός οκτανίων. Μπορεί να περιέχει υπολείμματ
α οργανικού μολύβδου.

- Μολυβδούχος βενζίνη για κινητήρες: βενζίνη για κινητήρες στην οποία έχουν προστε
θεί TEL και/ή TML για να αυξηθεί ο βαθμός οκτανίων.

Η κατηγορία «Άλλα προϊόντα» περιλαμβάνει τόσο τις ποσότητες που αντιστοιχούν στον ορισ
μό του κεφαλαίου 4 του παραρτήματος Β, όσο και τις ποσότητες ελαφρού πετρελαίου και βι
ομηχανικού πετρελαίου, λιπαντικών, βιτουμενίου και κεριών παραφίνης. Αυτά τα προϊόντα δ
εν πρέπει να δηλώνονται ξεχωριστά.

3.2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ο ακόλουθος κατάλογος συγκεντρωτικών στοιχείων υποβάλλεται για όλα τα ενεργειακά προϊ
όντα που αναφέρονται στην προηγούμενη ενότητα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

3.2.1. Τομέας εφοδιασμού

Ο παρακάτω πίνακας εφαρμόζεται μόνο για το αργό πετρέλαιο, το NGL, τα προϊόντα εφοδια
σμού διυλιστηρίων, τα πρόσθετα/τις οξυγονούχες ενώσεις, τα βιοκαύσιμα και άλλους υδρογο
νάνθρακες:

1. Εγχώρια παραγωγή

Δεν ισχύει για τα προϊόντα εφοδιασμού διυλιστηρίων.

2 Από άλλες πηγές

Πρόσθετα, βιοκαύσιμα και άλλοι υδρογονάνθρακες, η παραγωγή των οποίων έχει ήδη
καλυφθεί σε άλλους ισολογισμούς καυσίμων. 

Δεν ισχύει για το αργό πετρέλαιο, το NGL και τα προϊόντα εφοδιασμού διυλιστηρίων.

3 Επιστροφές από τη βιομηχανία πετροχημικών

Τελικά ή ημικατεργασμένα προϊόντα που επιστρέφονται από τους τελικούς καταναλωτ
ές στα διυλιστήρια προς επεξεργασία, ανάμειξη ή πώληση. Πρόκειται συνήθως για παρ
απροϊόντα της βιομηχανίας πετροχημικών.

Ισχύει μόνο για τα προϊόντα εφοδιασμού διυλιστηρίων.
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4 Μεταφερθέντα προϊόντα

Εισαγόμενα προϊόντα πετρελαίου, τα οποία αναταξινομούνται ως προϊόντα εφοδιασμο
ύ για περαιτέρω επεξεργασία στο διυλιστήριο, χωρίς να διανεμηθούν στους τελικούς δ
ικαιούχους.

Ισχύει μόνο για τα προϊόντα εφοδιασμού διυλιστηρίων.

5 Εισαγωγές και εξαγωγές

Περιλαμβάνει ποσότητες αργού πετρελαίου και εισαγόμενων ή εξαγόμενων προϊόντων
στο πλαίσιο συμφωνιών επεξεργασίας (δηλαδή διύλιση έναντι). Το αργό πετρέλαιο και
το NGL πρέπει να δηλώνονται ως προερχόμενα από τη χώρα απώτερης προέλευσης. Τ
α προϊόντα εφοδιασμού διυλιστηρίων και τα τελικά προϊόντα πρέπει να δηλώνονται ως
προερχόμενα από τη χώρα της τελικής αποστολής.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τυχόν υγρά αερίου (π.χ. LPG) που εξάγονται κ
ατά την επαναεριοποίηση εισαγόμενου υγροποιημένου φυσικού αερίου και προϊόντων
πετρελαίου που εισάγονται ή εξάγονται απευθείας από τη βιομηχανία πετροχημικών.

Σημείωση: Οι εισαγωγές ή οι εξαγωγές αιθανόλης (που δηλώνονται στη στήλη «Πρόσ
θετα/Οξυγονούχες ενώσεις») πρέπει να σχετίζονται με τις ποσότητες που προορίζονται
να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα.

6 Απευθείας χρήση

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το αργό πετρέλαιο, το NGL και άλλους υδρογονάνθρ
ακες που χρησιμοποιούνται απευθείας χωρίς να υποβληθούν σε επεξεργασία σε διυλισ
τήρια πετρελαίου.

Περιλαμβάνεται το αργό πετρέλαιο που καταναλώνεται με σκοπό την παραγωγή ηλεκτ
ρισμού.

7 Αυξομειώσεις αποθεμάτων

Η αύξηση αποθεμάτων δηλώνεται ως θετικός αριθμός και η αφαίρεση στοιχείων από τ
α αποθέματα εμφανίζεται ως αρνητικός αριθμός.

8 Υπολογιζόμενες εισροές σε διυλιστήρια

Συνολικός αριθμός προϊόντων που υπολογίζεται ότι εισήλθε στη διεργασία διύλισης. 
Ορίζεται ως εξής:

Εγχώρια παραγωγή + Από άλλες πηγές + Επιστροφές από τη βιομηχανία + Μεταφερθέ
ντα προϊόντα + Εισαγωγές – Εξαγωγές – Απευθείας χρήση - Αυξομειώσεις αποθεμάτω
ν

9 Στατιστική απόκλιση

Οι υπολογιζόμενες εισροές σε διυλιστήρια μείον τις διαπιστωθείσες τέτοιες εισροές.



EL 103 EL

10 Διαπιστωθείσες εισροές σε διυλιστήρια

Ποσότητες που υπολογίζονται ως εισροές σε διυλιστήρια

11 Απώλειες διυλιστηρίων

Η διαφορά μεταξύ των (διαπιστωθεισών) εισροών διυλιστηρίων και της ακαθάριστης π
αραγωγής διυλιστηρίων. Απώλειες μπορεί να προκύψουν κατά τη διεργασία απόσταξη
ς λόγω εξάτμισης. Οι απώλειες που δηλώνονται φέρουν θετικό πρόσημο. Μπορεί να υ
πάρξει ογκομετρική αύξηση αλλά όχι αύξηση σε μάζα.

12 Παραγωγή οξυγονούχων ενώσεων

Το τμήμα της παραγωγής ή οι ποσότητες από άλλες πηγές που είναι αιθέρες όπως
MTBE (μεθυλοτριτοβουτυλαιθέρας) και TAME (τριταμυλομεθυλαιθέρας), αλκοόλες, 
όπως αιθανόλη και εστέρες και τα οποία χρησιμοποιούνται για την ανάμειξη σε βενζίν
η και άλλα πετρέλαια εσωτερικής καύσης.

Ο παρακάτω πίνακας δεν ισχύει για τα προϊόντα εφοδιασμού διυλιστηρίων ούτε για τα πρόσθ
ετα/τις οξυγονούχες ενώσεις:

1 Παραλαβές πρωτογενών προϊόντων

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ποσότητες εγχώριου ή εισαγόμενου αργού πετρελαίο
υ (συμπεριλαμβανομένων συμπυκνωμάτων) και εγχώριου NGL που χρησιμοποιούνται
απευθείας χωρίς να έχουν υποστεί επεξεργασία σε διυλιστήριο πετρελαίου, καθώς και
ποσότητες που επιστρέφονται από τη βιομηχανία πετροχημικών, οι οποίες, αν και δεν
αποτελούν πρωτογενές καύσιμο, χρησιμοποιούνται απευθείας.

2 Ακαθάριστη παραγωγή διυλιστηρίων

Παραγωγή τελικών προϊόντων σε διυλιστήριο ή σε εγκαταστάσεις ανάμειξης.

Από την κατηγορία αυτή αποκλείονται οι απώλειες διυλιστηρίων, αλλά περιλαμβάνετα
ι το καύσιμο διυλιστηρίου.

3 Προϊόντα ανακύκλωσης

Τελικά προϊόντα που περνούν για δεύτερη φορά από το εμπορικό δίκτυο, μετά τη διάθ
εσή τους στους τελικούς καταναλωτές (π.χ. μεταχειρισμένα λιπαντικά που αποτελούν
αντικείμενο επανεπεξεργασίας). Αυτές οι ποσότητες θα πρέπει να διακρίνονται από τις
επιστροφές από τη βιομηχανία πετροχημικών.
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4 Καύσιμο διυλιστηρίων

Τα προϊόντα πετρελαίου που καταναλώνονται για τη στήριξη της λειτουργίας ενός διυ
λιστηρίου.

Αποκλείονται τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται από πετρελαϊκές εταιρείες εκτός της
διεργασίας διύλισης, π.χ. δεξαμενές πλοίων ή πετρελαιοφόρα.

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει καύσιμα που χρησιμοποιούνται για την in situ παραγω
γή ηλεκτρισμού και θέρμανσης που διατίθεται προς πώληση.

5 Εισαγωγές και εξαγωγές

6 Καύσιμα διεθνούς ναυσιπλοΐας

7 Μεταφορές μεταξύ προϊόντων

Ποσότητες που αναταξινομούνται είτε επειδή άλλαξαν οι προδιαγραφές τους είτε επει
δή αναμειγνύονται σε διαφορετικό προϊόν.

Η αρνητική τιμή για ένα προϊόν αντισταθμίζεται από τη θετική τιμή (ή αρκετές τιμές) γ
ια ένα ή αρκετά προϊόντα και αντιστρόφως. Το καθαρό υπόλοιπο πρέπει να ισούται με
το μηδέν.

8 Μεταφερθέντα προϊόντα

Εισαγόμενα προϊόντα πετρελαίου, τα οποία αναταξινομούνται ως προϊόντα εφοδιασμο
ύ για περαιτέρω επεξεργασία στο διυλιστήριο, χωρίς να διανεμηθούν στους τελικούς δ
ικαιούχους.

9 Αυξομειώσεις αποθεμάτων

Η αύξηση αποθεμάτων δηλώνεται ως θετικός αριθμός και η αφαίρεση στοιχείων από τ
α αποθέματα εμφανίζεται ως αρνητικός αριθμός.

10 Υπολογιζόμενες ακαθάριστες εγχώριες διανομές

Ορίζεται ως εξής:

Παραλαβές πρωτογενών προϊόντων + Ακαθάριστη παραγωγή διυλιστηρίων + Προϊόντ
α ανακύκλωσης - Καύσιμο διυλιστηρίου + Εισαγωγές – Εξαγωγές - Καύσιμα διεθνούς
ναυσιπλοΐας + Μεταφορές μεταξύ προϊόντων - Μεταφερθέντα προϊόντα - Αυξομειώσε
ις αποθεμάτων

11 Στατιστική απόκλιση

Οι υπολογιζόμενες ακαθάριστες εγχώριες διανομές μείον τις διαπιστωθείσες τέτοιες δι
ανομές.
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12 Διαπιστωθείσες ακαθάριστες εγχώριες διανομές

Οι διαπιστωθείσες διανομές τελικών προϊόντων πετρελαίου από πρωτογενείς πηγές (π.
χ. διυλιστήρια, εγκαταστάσεις ανάμειξης κ.λπ.) στην εγχώρια αγορά.

Αυτά τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν από τα υπολογιζόμενα στοιχεία λόγω, π.χ., δια
φορών ως προς την κάλυψη και/ή διαφορετικού ορισμού στα συστήματα υποβολής στ
οιχείων.

12.
1

Εκ των οποίων: διάθεση στη διεθνή πολιτική αεροπορία

12.
2

Εκ των οποίων: διανομές σε δημόσιους σταθμούς παραγωγής ενέργειας

12.
3

Εκ των οποίων: διανομές σε εξοπλισμό αυτοκίνησης με LPG

12.
4

Εκ των οποίων: (ακαθάριστες) διανομές στη βιομηχανία πετροχημικών

13 Επιστροφές από τη βιομηχανία πετροχημικών στα διυλιστήρια

14 Συνολικές καθαρές εγχώριες διανομές

3.2.3. Αποθέματα

Τα ακόλουθα αποθέματα στην αρχή και στο τέλος της περιόδου πρέπει να δηλώνονται για όλ
α τα ενεργειακά προϊόντα, με εξαίρεση το αέριο διυλιστηρίων:

1 Αποθέματα στην εθνική επικράτεια

Αποθέματα στους ακόλουθους χώρους: δεξαμενές διυλιστηρίων, σταθμοί φόρτωσης, δ
εξαμενές εφοδιασμού πετρελαιαγωγών, φορτηγίδες και παράκτια δεξαμενόπλοια (όταν
ο λιμένας αφετηρίας και ο λιμένας προορισμού βρίσκονται στην ίδια χώρα), δεξαμενό
πλοια σε λιμένα κράτους μέλους (εάν το φορτίο τους πρόκειται να εκφορτωθεί στο λιμ
ένα) και αποθήκες πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Από την κατηγορία αυτή αποκλείο
νται τα αποθέματα πετρελαίου που τηρούνται σε αγωγούς, σε σιδηροδρομικά βαγόνια-
δεξαμενές, σε φορτηγά-δεξαμενές, σε δεξαμενόπλοια ανοικτής θάλασσας, σε πρατήρια
διανομής καυσίμων, σε καταστήματα λιανικής πώλησης και σε δεξαμενές πλοίων στη
θάλασσα.

2 Αποθέματα που διατηρούνται για άλλες χώρες στο πλαίσιο διμερών κρατικών συμφων
ιών

Αποθέματα στην εθνική επικράτεια που ανήκουν σε άλλη χώρα και στα οποία η πρόσβ
αση είναι εγγυημένη με συμφωνία μεταξύ των οικείων κρατών.
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3 Αποθέματα με γνωστό αλλοδαπό προορισμό

Αποθέματα που δεν περιλαμβάνονται στο σημείο 2 για την εθνική επικράτεια, τα οποί
α ανήκουν σε άλλη χώρα, για την οποία και προορίζονται. Αυτά τα αποθέματα μπορεί
να βρίσκονται εντός ή εκτός ελευθέρων ζωνών.

4 Άλλα αποθέματα που διατηρούνται σε ελεύθερες ζώνες

Περιλαμβάνονται τα αποθέματα που δεν περιλαμβάνονται στο σημείο 2 ή στο σημείο
3, ανεξάρτητα από το κατά πόσον έχουν εκτελωνιστεί ή όχι.

5 Αποθέματα που διατηρούνται από σημαντικούς καταναλωτές

Περιλαμβάνονται τα αποθέματα που υπόκεινται σε κρατικό έλεγχο. Ο ορισμός αυτός δ
εν περιλαμβάνει τα αποθέματα άλλων καταναλωτών.

6 Αποθέματα που διατηρούνται επί εισερχομένων υπερωκεάνιων στο λιμένα ή στο αγκυ
ροβόλιο

Αποθέματα ανεξάρτητα από το κατά πόσον έχουν εκτελωνιστεί ή όχι. Από αυτή την κ
ατηγορία αποκλείονται τα αποθέματα επί σκαφών ανοικτής θάλασσας.

Περιλαμβάνεται το πετρέλαιο σε παράκτια δεξαμενόπλοια, εάν τόσο ο λιμένας αναχώ
ρησης όσο και ο λιμένας προορισμού τους βρίσκονται στην ίδια χώρα. Σε περίπτωση ε
ισερχόμενων σκαφών με περισσότερους από ένα λιμένες εκφόρτωσης, πρέπει να δηλώ
νεται μόνο η ποσότητα που θα εκφορτωθεί στη χώρα σας.

7 Αποθέματα που διατηρούνται από το κράτος στην εθνική επικράτεια

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα μη στρατιωτικά αποθέματα που διατηρούντ
αι εντός της εθνικής επικράτειας από την κυβέρνηση, τα οποία είναι κρατικά και διατη
ρούνται αποκλειστικά για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Από αυτή την κατηγορία αποκλείονται τα αποθέματα που διατηρούνται από κρατικές
πετρελαϊκές εταιρείες ή υπηρεσίες κοινή ωφελείας που παράγουν ηλεκτρισμό ή τα απο
θέματα που διατηρούνται απευθείας από πετρελαϊκές εταιρείες για λογαριασμό του κρ
άτους.

8 Αποθέματα που διατηρούνται από οργανισμό αποθεμάτων στην εθνική επικράτεια

Αποθέματα που διατηρούνται τόσο από δημόσιες όσο και από ιδιωτικές εταιρείες που
έχουν ιδρυθεί με σκοπό τη διατήρηση αποθεμάτων αποκλειστικά για περιπτώσεις έκτα
κτης ανάγκης.

Από την κατηγορία αυτή αποκλείονται τα αποθέματα που διατηρούνται υποχρεωτικά α
πό ιδιωτικές εταιρείες.

9 Όλα τα άλλα αποθέματα που διατηρούνται στην εθνική επικράτεια

Όλα τα άλλα αποθέματα που πληρούν τους όρους του παραπάνω σημείου 1.
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10 Αποθέματα που διατηρούνται στο εξωτερικό στο πλαίσιο διμερών κρατικών συμφωνι
ών

Αποθέματα που ανήκουν στη χώρα σας, αλλά διατηρούνται σε άλλη χώρα και στα οπο
ία η πρόσβαση είναι εγγυημένη με συμφωνία μεταξύ των οικείων κρατών.

10.
1

Εκ των οποίων: κρατικά αποθέματα

10.
2

Εκ των οποίων: αποθέματα οργανισμών διατήρησης αποθεμάτων

10.
3

Εκ των οποίων: άλλα αποθέματα

11 Αποθέματα που διατηρούνται στο εξωτερικό και προορίζονται οριστικά για εισαγωγή
στην εθνική επικράτεια

Αποθέματα που δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία 10, τα οποία ανήκουν στο κράτ
ος που τα δηλώνει αλλά διατηρούνται σε άλλο κράτος εν αναμονή της εισαγωγής τους
στο δηλούν κράτος.

12 Άλλα αποθέματα που διατηρούνται σε ελεύθερες ζώνες

Άλλα αποθέματα στην εθνική επικράτεια τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις παραπάν
ω κατηγορίες.

13 Περιεχόμενο αγωγών

Πετρέλαιο (αργό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου) που περιέχεται σε αγωγούς και ε
ίναι απαραίτητο για τη διατήρηση της ροής στους αγωγούς.

Επιπλέον, πρέπει να δηλώνονται αναλυτικά οι ποσότητες ανά αντίστοιχη χώρα για τα εξής:

- αποθέματα στο τέλος της περιόδου τα οποία διατηρούνται για άλλες χώρες στο πλαίσιο διμ
ερών κρατικών συμφωνιών·

- άλλα αποθέματα στο τέλος της περιόδου με γνωστό αλλοδαπό προορισμό·

- αποθέματα στο τέλος της περιόδου που διατηρούνται στο εξωτερικό στο πλαίσιο διμερών κ
ρατικών συμφωνιών·

- άλλα αποθέματα στο τέλος της περιόδου που διατηρούνται στο εξωτερικό και προορίζονται
οριστικά για εισαγωγή στην εθνική επικράτεια.

Ως «αποθέματα στην αρχή της περιόδου» νοούνται τα αποθέματα κατά την τελευταία ημέρα
του μήνα που προηγείται του μήνα αναφοράς. Ως «αποθέματα στο τέλος της περιόδου» νοού
νται τα αποθέματα κατά την τελευταία ημέρα του μήνα αναφοράς.

3.2.3. Εισαγωγές και εξαγωγές
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Εισαγωγές ανά χώρα προέλευσης και εξαγωγές ανά χώρα προορισμού. 

3.3. ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ενεργειακές ποσότητες: 103 τόνοι

3.4. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι διευκρινίσεις του κεφαλαίου 1 του παραρτήματος A ισχύουν με τις ακόλουθες ειδικές εξαι
ρέσεις, μόνο για την παροχή στατιστικών στοιχείων:

η Δανία περιλαμβάνει τις δανικές Νήσους Φερόες και τη Γροιλανδία.(1)

η Ελβετία περιλαμβάνει το Λιχτενστάιν.(2)

3.5. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Άνευ αντικειμένου.

4. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

4.1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το φυσικό αέριο ορίζεται στο κεφάλαιο 2 του παραρτήματος B.
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4.2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ο ακόλουθος κατάλογος συγκεντρωτικών στοιχείων υποβάλλεται για όλα τα ενεργειακά προϊ
όντα που αναφέρονται στην προηγούμενη ενότητα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

4.2.1. Τομέας εφοδιασμού

1. Εγχώρια παραγωγή

Όλη η ξηρή εμπορεύσιμη παραγωγή εντός των εθνικών συνόρων, συμπεριλαμβανομέν
ης της παραγωγής στην ανοικτή θάλασσα. Η παραγωγή μετράται μετά την απομάκρυν
ση των ακαθαρσιών και την εξόρυξη NGL και θείου.

Από την κατηγορία αυτή αποκλείονται οι απώλειες εξόρυξης και οι ποσότητες που επα
νεγχέονται, εξαερώνονται ή καίγονται με έκλαμψη.

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις ποσότητες που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία
φυσικού αερίου, στην εξόρυξη αερίου, στα συστήματα αγωγών και στις μονάδες επεξε
ργασίας.

2 Εισαγωγές

3 Εξαγωγές

4 Αυξομειώσεις αποθεμάτων

Η αύξηση αποθεμάτων δηλώνεται ως θετικός αριθμός και η αφαίρεση στοιχείων από τ
α αποθέματα εμφανίζεται ως αρνητικός αριθμός.

5 Υπολογιζόμενες ακαθάριστες εγχώριες διανομές

Ορίζεται ως εξής:

Εγχώρια παραγωγή + Εισαγωγές – Εξαγωγές - Αυξομειώσεις αποθεμάτων

6 Στατιστική απόκλιση

Οι υπολογιζόμενες ακαθάριστες εγχώριες διανομές μείον τις διαπιστωθείσες τέτοιες δι
ανομές.

7 Διαπιστωθείσες ακαθάριστες εγχώριες διανομές

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται το αέριο που χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία
αερίου για τη θέρμανση και τη λειτουργία του εξοπλισμού της (δηλαδή η κατανάλωση
για την εξόρυξη αερίου, στα συστήματα αγωγών και στις μονάδες επεξεργασίας) και ο
ι απώλειες διανομής.
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8 Αποθέματα στην αρχή και στο τέλος της περιόδου τα οποία διατηρούνται στην εθνική
επικράτεια

Ποσότητες που αποθηκεύονται σε ειδικούς χώρους αποθήκευσης (εξαντληθέντα κοιτά
σματα αερίου και/ή πετρελαίου, υδροφóρο ορίζοντα, κοιλότητα άλατος, μεικτές σήραγ
γες ή άλλα), καθώς και οι αποθηκευμένες ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου. 
Ως «αποθέματα στην αρχή της περιόδου» νοούνται τα αποθέματα κατά την τελευταία
ημέρα του μήνα που προηγείται του μήνα αναφοράς. Ως «αποθέματα στο τέλος της πε
ριόδου» νοούνται τα αποθέματα κατά την τελευταία ημέρα του μήνα αναφοράς.

9 Ίδια χρήση και απώλειες της βιομηχανίας φυσικού αερίου

Ποσότητες που καταναλώνονται από την ίδια τη βιομηχανία αερίου για τη θέρμανση κ
αι τη λειτουργία του εξοπλισμού της (δηλαδή η κατανάλωση για την εξόρυξη αερίου, 
στα συστήματα αγωγών και στις μονάδες επεξεργασίας).

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι απώλειες διανομής.

4.2.2. Εισαγωγές και εξαγωγές

Εισαγωγές ανά χώρα προέλευσης και εξαγωγές ανά χώρα προορισμού. 

4.3. ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Οι ποσότητες πρέπει να δηλώνονται σε δύο μονάδες:

- ως φυσικές ποσότητες, σε 106 m3 στις συνθήκες αναφοράς (15°C, 101,325 kPa),

- ως ενεργειακό περιεχόμενο, δηλαδή σε TJ, με βάση την καθαρή θερμογόνο δύναμη. 

4.4. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Άνευ αντικειμένου.

5. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρμόζονται για τη συλλογή δεδομένων όπως αναφέρεται σε όλα τ
α προηγούμενα κεφάλαια.

1. Περίοδος αναφοράς:

Ένας ημερολογιακός μήνας

2. Συχνότητα

Μηνιαία

3. Προθεσμία για τη διαβίβαση στοιχείων

Εντός τριών μηνών μετά το μήνα αναφοράς.
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4. Μορφότυπος και μέθοδος διαβίβασης

Η διαβίβαση γίνεται σύμφωνα με κατάλληλο πρότυπο ανταλλαγής που καθορίζει η Eurostat. 

Τα στοιχεία διαβιβάζονται ή τηλεφορτώνονται ηλεκτρονικά σε ενιαίο σημείο εισόδου δεδομέ
νων της Eurostat.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ

Στο παρόν παράρτημα παρουσιάζεται το πεδίο εφαρμογής, οι μονάδες, η περίοδος αναφορά
ς, η συχνότητα, η προθεσμία και οι όροι διαβίβασης για τη βραχυπρόθεσμη μηνιαία συλλογή
στατιστικών δεδομένων.

Το παράρτημα Α εφαρμόζεται για επεξηγήσεις όρων, για τους οποίους δεν παρέχεται ειδική ε
ρμηνεία στο παρόν παράρτημα.

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

1.1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το παρόν κεφάλαιο καλύπτει μόνο το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο ορίζεται στο κεφάλαιο
2 του παραρτήματος B.

1.2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Πρέπει να δηλώνονται τα ακόλουθα συγκεντρωτικά στοιχεία.

1. Παραγωγή

2. Εισαγωγές

3. Εξαγωγές

4. Αυξομειώσεις αποθεμάτων

Η αύξηση αποθεμάτων δηλώνεται ως αρνητικός αριθμός και η αφαίρεση στοιχείων απ
ό τα αποθέματα εμφανίζεται ως θετικός αριθμός.

5. Εφοδιασμός

Υπολογίζεται ως εξής:

Παραγωγή + Εισαγωγές – Εξαγωγές + Αυξομειώσεις αποθεμάτων

1.3. ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Οι ποσότητες φυσικού αερίου πρέπει να δηλώνονται σε TJ, με βάση την ακαθάριστη θερμογ
όνο δύναμη.

1.4. ΑΛΛΕΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Περίοδος αναφοράς:

Ένας ημερολογιακός μήνας

2. Συχνότητα
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Μηνιαία

3. Προθεσμία για τη διαβίβαση στοιχείων

Εντός ενός μηνός μετά το μήνα αναφοράς.

4. Μορφότυπος και μέθοδος διαβίβασης

Η διαβίβαση γίνεται σύμφωνα με κατάλληλο πρότυπο ανταλλαγής που καθορίζει η Eurostat. 

Τα στοιχεία διαβιβάζονται ή τηλεφορτώνονται ηλεκτρονικά σε ενιαίο σημείο εισόδου δεδομέ
νων της Eurostat. 

1.5. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Η Γερμανία απαλλάσσεται από αυτή τη συλλογή δεδομένων.

2. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

2.1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το παρόν κεφάλαιο καλύπτει μόνο τον ηλεκτρισμό.

2.2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Πρέπει να δηλώνονται τα ακόλουθα συγκεντρωτικά στοιχεία.

1. Συνολική ηλεκτροπαραγωγή

Συνολική ακαθάριστη ηλεκτροπαραγωγή

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται η ίδια κατανάλωση των σταθμών παραγωγής εν
έργειας.

2 Εισαγωγές

3 Εξαγωγές

4 Ακαθάριστος ενεργειακός εφοδιασμός

Υπολογίζεται ως εξής:

Συνολική ηλεκτροπαραγωγή + Εισαγωγές – Εξαγωγές

2.3. ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Οι ενεργειακές ποσότητες πρέπει να εκφράζονται σε GWh.
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2.4. ΑΛΛΕΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Περίοδος αναφοράς:

Ένας ημερολογιακός μήνας

2. Συχνότητα

Μηνιαία

3. Προθεσμία για τη διαβίβαση στοιχείων

Εντός ενός μηνός μετά το μήνα αναφοράς.

4. Μορφότυπος και μέθοδος διαβίβασης

Η διαβίβαση γίνεται σύμφωνα με κατάλληλο πρότυπο ανταλλαγής που καθορίζει η Eurostat. 

Τα στοιχεία διαβιβάζονται ή τηλεφορτώνονται ηλεκτρονικά σε ενιαίο σημείο εισόδου δεδομέ
νων της Eurostat.

2.5. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Η Γερμανία απαλλάσσεται από αυτή τη συλλογή δεδομένων.

3. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Αυτή η συλλογή στοιχείων είναι κοινώς γνωστή ως «Ερωτηματολόγιο JODI».

3.1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, αυτή η συλλογή δεδομένων εφαρμόζεται σε όλα τα ακόλουθα
ενεργειακά προϊόντα για τα οποία ισχύουν οι ορισμοί του κεφαλαίου 4 του παραρτήματος Β: 
αργό πετρέλαιο, LPG, βενζίνη (που αποτελεί το άθροισμα της βενζίνης για κινητήρες και της
βενζίνης αεροπλάνων), κηροζίνη (που αποτελεί το άθροισμα του καυσίμου αεριωθούμενων τ
ύπου κηροζίνης και άλλης κηροζίνης), πετρέλαιο εσωτερικής καύσης/ντίζελ και μαζούτ (τόσ
ο με χαμηλή όσο και με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο).

Επιπλέον, αυτή η συλλογή στοιχείων ισχύει και για το «συνολικό πετρέλαιο». Ως τέτοιο νοεί
ται το άθροισμα όλων αυτών των προϊόντων με εξαίρεση το αργό πετρέλαιο, και πρέπει επίσ
ης να περιλαμβάνει άλλα προϊόντα πετρελαίου, όπως τα αέρια διυλιστηρίων, το αιθάνιο, τη ν
άφθα, τον οπτάνθρακα από πετρέλαιο, το ελαφρό πετρέλαιο και το βιομηχανικό πετρέλαιο, τ
α κεριά παραφίνης, το βιτουμένιο, τα λιπαντικά και άλλα.
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3.2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ο ακόλουθος κατάλογος συγκεντρωτικών στοιχείων υποβάλλεται για όλα τα ενεργειακά προϊ
όντα που αναφέρονται στην προηγούμενη ενότητα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

3.2.1. Τομέας εφοδιασμού

Ο παρακάτω πίνακας ισχύει μόνο για το αργό πετρέλαιο:

1 Παραγωγή

2 Εισαγωγές

3 Εξαγωγές

4 Αποθέματα στο τέλος της περιόδου

5 Αυξομειώσεις αποθεμάτων

Η αύξηση αποθεμάτων δηλώνεται ως θετικός αριθμός και η αφαίρεση στοιχείων από τ
α αποθέματα εμφανίζεται ως αρνητικός αριθμός.

6 Εισροές σε διυλιστήρια

Διαπιστωθείς συνολικός όγκος εισροής σε διυλιστήρια

Ο παρακάτω πίνακας εφαρμόζεται για το αργό πετρέλαιο, το LPG, τη βενζίνη, την κηροζίνη, 
το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης/ντίζελ, το μαζούτ και το συνολικό πετρέλαιο:

1 Παραγωγή διυλιστηρίων

Ακαθάριστη παραγωγή, συμπεριλαμβανομένου του καυσίμου διυλιστηρίου

2 Εισαγωγές

3 Εξαγωγές

4 Αποθέματα στο τέλος της περιόδου

5 Αυξομειώσεις αποθεμάτων

Η αύξηση αποθεμάτων δηλώνεται ως θετικός αριθμός και η αφαίρεση στοιχείων από τ
α αποθέματα εμφανίζεται ως αρνητικός αριθμός.

6 Ζήτηση

Διανομές ή πωλήσεις στην εγχώρια αγορά (εγχώρια κατανάλωση) + Καύσιμο διυλιστη
ρίων + Καύσιμα διεθνούς ναυσιπλοΐας και αεροσκαφών. Η ζήτηση για συνολικό πετρέ
λαιο περιλαμβάνει και το αργό πετρέλαιο.



EL 116 EL

3.3. ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ενεργειακές ποσότητες: 103 τόνοι

3.4. ΑΛΛΕΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Περίοδος αναφοράς

Ένας ημερολογιακός μήνας

2. Συχνότητα

Μηνιαία

3. Προθεσμία για τη διαβίβαση στοιχείων

Εντός 25 ημερών μετά το μήνα αναφοράς.

4. Μορφότυπος και μέθοδος διαβίβασης

Η διαβίβαση γίνεται σύμφωνα με κατάλληλο πρότυπο ανταλλαγής που καθορίζει η Eurostat.

Τα στοιχεία διαβιβάζονται ή τηλεφορτώνονται ηλεκτρονικά σε ενιαίο σημείο εισόδου δεδομέ
νων της Eurostat.

3.4. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Άνευ αντικειμένου.


