
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/553 

z dnia 29 marca 2021 r. 

w sprawie przyznania Grecji, Hiszpanii i Malcie odstępstw dotyczących dostarczania danych 
statystycznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 

w sprawie statystyki energii 

(notyfikowana jako dokument nr C(2021) 1937) 

(Jedynie teksty w językach angielskim, greckim, maltańskim i hiszpańskim są autentyczne) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. 
w sprawie statystyki energii (1), w szczególności jego art. 5 ust. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2146 (2) zobowiązuje państwa członkowskie do większej dezagregacji przekazy
wanych danych statystycznych na temat zużycia energii końcowej w przemyśle. 

(2) Grecja, Hiszpania i Malta zwróciły się o odstępstwa od tego wymogu w odniesieniu do niektórych zdezagregowa
nych danych i lat referencyjnych, ponieważ będą one musiały zmienić metody gromadzenia danych, opracować 
nowe badania i metody lub znaleźć nowe źródła administracyjne. Na podstawie informacji przekazanych Komisji 
przez te państwa wydaje się, że wnioski te są uzasadnione, ponieważ zgromadzenie takich danych prowadziłoby do 
nadmiernego obciążenia respondentów w tych państwach członkowskich. 

(3) Grecji, Hiszpanii i Malcie należy przyznać odstępstwa, o które wnioskują. 

(4) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego 
ustanowionego na mocy art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 (3), 

(1) Dz.U. L 304 z 14.11.2008, s. 1.
(2) Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2146 z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do wykonania aktualizacji na potrzeby rocznej, miesięcznej i krótkoter
minowej miesięcznej statystyki energii (Dz.U. L 325 z 16.12.2019, s. 43).

(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz 
uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Sta
tystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie 
statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych 
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).
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PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Odstępstwa określone w załączniku przyznaje się wymienionym w nim państwom członkowskim. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii i Republiki Malty. 

Sporządzono w Brukseli dnia 29 marca 2021 r.  

W imieniu Komisji 
Paolo GENTILONI 

Członek Komisji     
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ZAŁĄCZNIK 

Odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1099/2008 

Państwo członkowskie: Grecja                                                              

Załącznik A 
Punkt (określający produkt) 

Załącznik B 
Punkt (określający sektor) 

Czas trwania 
odstępstwa Zakres odstępstwa 

3.2, 3.1.13 
3.4 

7.1.1.1.1, 7.1.1.1.2, 7.1.1.1.3 
7.1.1.2.1, 7.1.1.2.2, 7.1.1.2.3 
7.1.1.5.1, 7.1.1.5.1.1, 7.1.1.5.1.2, 
7.1.1.5.2 
7.1.1.6.1, 7.1.1.6.2 
7.1.1.7.1, 7.1.1.7.2, 7.1.1.7.3 
7.1.1.9.1, 7.1.1.9.2 
7.1.1.10.1, 7.1.1.10.2, 7.1.1.10.3, 
7.1.1.10.4 
7.1.1.12.1, 7.1.1.12.2, 7.1.1.12.3 

1 rok Przekazywanie wszystkich 
szczegółowych danych 
dotyczących zużycia energii 
końcowej w przemyśle 
w odniesieniu do gazu oraz 
ropy naftowej i produktów 
ropopochodnych. 

3.5 (oprócz 3.5.8.1 
i 3.5.8.2) 

7.1.1.1.1, 7.1.1.1.2, 7.1.1.1.3 
7.1.1.2.1, 7.1.1.2.2, 7.1.1.2.3 
7.1.1.5.1, 7.1.1.5.1.1, 7.1.1.5.1.2, 
7.1.1.5.2 
7.1.1.6.1, 7.1.1.6.2 
7.1.1.7.1, 7.1.1.7.2, 7.1.1.7.3 
7.1.1.9.1, 7.1.1.9.2 
7.1.1.10.1, 7.1.1.10.2, 7.1.1.10.3, 
7.1.1.10.4 
7.1.1.12.1, 7.1.1.12.2, 7.1.1.12.3 

2 lata Przekazywanie wszystkich 
szczegółowych danych 
dotyczących zużycia energii 
końcowej w przemyśle 
w odniesieniu do energii ze 
źródeł odnawialnych 
i odpadów, z wyjątkiem 
biopaliw stałych i biogazu. 

3.3.1 7.1.1.5.1.1, 7.1.1.5.1.2 3 lata Przekazywanie danych 
dotyczących pozycji 
„Produkcja masy włóknistej” 
i „Pozostały papier i wyroby 
z papieru” w odniesieniu do 
energii elektrycznej.   

Państwo członkowskie: Hiszpania                                                              

Załącznik A 
Punkt (określający produkt) 

Załącznik B 
Punkt (określający sektor) 

Czas trwania 
odstępstwa Zakres odstępstwa 

3 7.1.1.1.1, 7.1.1.1.2, 7.1.1.1.3 
7.1.1.2.1, 7.1.1.2.2, 7.1.1.2.3 
7.1.1.5.1, 7.1.1.5.1.1, 7.1.1.5.1.2, 
7.1.1.5.2 
7.1.1.6.1, 7.1.1.6.2 
7.1.1.7.1, 7.1.1.7.2, 7.1.1.7.3 
7.1.1.9.1, 7.1.1.9.2 
7.1.1.10.1, 7.1.1.10.2, 7.1.1.10.3, 
7.1.1.10.4 
7.1.1.12.1, 7.1.1.12.2, 7.1.1.12.3 

2 lata Przekazywanie wszystkich 
szczegółowych danych 
dotyczących zużycia energii 
końcowej w przemyśle 
w odniesieniu do wszystkich 
paliw.   
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Państwo członkowskie: Malta                                                              

Załącznik A 
Punkt (określający produkt) 

Załącznik B 
Punkt (określający sektor) 

Czas trwania 
odstępstwa Zakres odstępstwa 

3.3.1 7.1.1.9.1, 7.1.1.9.2 1 rok Przekazywanie danych 
dotyczących pozycji 
„Produkcja aluminium” 
i „Przemysł pozostałych 
metali nieżelaznych” 
w odniesieniu do energii 
elektrycznej. 

3.4 7.1.1.12.1, 7.1.1.12.2, 7.1.1.12.3 3 lata Przekazywanie danych 
dotyczących pozycji 
„Produkcja wyrobów z gumy 
i tworzyw sztucznych”, 
„Produkcja mebli” 
i „Produkcja wyrobów, 
pozostała” w odniesieniu do 
ropy naftowej i produktów 
ropopochodnych.   
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