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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 2 lutego 2007 r.

w sprawie zatwierdzania planu działania technicznego na 2007 r. w celu usprawnienia statystyk
rolniczych

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 7081)

(2007/84/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady nr 96/411/WE z dnia 25 czerwca
1996 r. w sprawie usprawnienia wspólnotowych statystyk rolni-
czych (1), w szczególności jej art. 4 ust. 1 oraz art. 6 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy decyzji 96/411/WE Komisja corocznie określa
plan działania technicznego dla statystyk rolniczych.

(2) Na mocy decyzji 96/411/WE Wspólnota wnosi wkład do
kosztów poniesionych przez państwa członkowskie
w trakcie przystosowania krajowych systemów statystyk
rolniczych bądź do kosztów prac przygotowawczych
związanych z nowymi lub wzrastającymi potrzebami,
które są częścią planu działania technicznego.

(3) Konieczne jest usprawnienie i rozwinięcie informacji
statystycznych na temat rozwoju obszarów wiejskich
w celu wdrożenia odnośnych polityk Wspólnoty.
Stanowi to główny obszar rocznego planu działania.

(4) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Statystyki Rolniczej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Plan działania technicznego na 2007 r. w celu usprawnienia
statystyk rolniczych (TAPAS 2007), przedstawiony w załą-
czniku, zostaje zatwierdzony pod warunkiem dostępności
środków przyznanych w budżecie oraz przyjęcia budżetu na
2007 r. bez modyfikacji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 lutego 2007 r.

W imieniu Komisji
Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 162 z 1.7.1996, str. 14. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją
787/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 138
z 30.4.2004, str. 12).



ZAŁĄCZNIK

PLAN DZIAŁANIA TECHNICZNEGO NA 2007 R. W CELU USPRAWNIENIA STATYSTYK ROLNICZYCH
(TAPAS 2007)

Obszary objęte planem działania technicznego na 2007 r. w celu usprawnienia statystyk rolniczych w następujących
obszarach:

a) rozwój obszarów wiejskich;

b) rolnictwo ekologiczne.

Do projektów rozwijanych w ramach tych obszarów Komisja wniesie wkład finansowy, który nie przekroczy kwot
określonych w tabeli A dla każdego państwa członkowskiego.

Tabela A

PLAN DZIAŁANIA TECHNICZNEGO NA 2007 R.

Maksymalny wkład finansowy Wspólnoty do poniesionych wydatków

(EUR)

Państwo Rozwój obszarów wiejskich Rolnictwo ekologiczne Ogółem

BE 29 048 37 627 66 675

DK 28 000 55 000 83 000

DE 67 000 67 000

EE 19 343 14 650 33 993

GR 144 000 144 000

IT 63 968 200 337 264 305

LT 31 000 31 000

LV 16 284 16 284

HU 41 555 34 597 76 152

MT 29 283 29 283

NL 35 000 35 000

SK 7 200 7 200

FI 43 400 43 400

SE 12 000 10 800 22 800

UK 135 000

Ogółem 460 197 594 895 1 055 092

PL8.2.2007 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 35/19



DZIAŁANIA, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WDROŻONE W RAMACH PLANU DZIAŁANIA TECHNICZNEGO NA 2007 R.
(TAPAS 2007)

1. WPROWADZENIE

Celem decyzji 96/411/WE jest zapewnienie, że wspólnotowe statystyki rolnicze są lepiej dostosowane do spełnienia
wymogów informacyjnych wynikających z reformy wspólnej polityki rolnej. W tym celu państwa członkowskie podejmą
wszelkie niezbędne działania zmierzające do wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich systemów statystyk rolni-
czych, z należytym uwzględnieniem dziedzin wymienionych w załącznikach I i II wspomnianej decyzji Rady oraz celów,
charakterystyk i kryteriów określonych w załączniku III. Działania, które mają zostać podjęte przez państwa członkowskie
w każdym roku w celu realizacji tych zadań, określane są co roku w planach działania technicznego. Plany te sporzą-
dzane są przez Komisję po otrzymaniu opinii Stałego Komitetu ds. Statystyki Rolniczej.

Wspólnota wnosi wkład finansowy do wydatków poniesionych przez każde państwo członkowskie na wprowadzenie
zmian do systemów krajowych lub prace przygotowawcze związane z nowymi lub wzrastającymi potrzebami, które mają
zostać zaspokojone w ramach corocznego planu działania technicznego. Celem tego typu dofinansowania udzielanego na
określony czas jest zapewnienie możliwości zbadania metod i systemów wdrażania, konsolidacji lub gromadzenia danych,
które spełniają wymogi w zakresie informacji statystycznych określone w planie działania technicznego. Po wykonaniu
planu państwa członkowskie muszą nadal być w stanie przesyłać Komisji regularne sprawozdania na temat metod
i systemów wdrożonych w ramach wspomnianego planu.

Przedmiotowa decyzja, która zostanie przyjęta przez Komisję, dotyczy planu działania technicznego na 2007 r.

Celem wybranych działań jest wprowadzenie określonych usprawnień w obszarze:

a) rozwoju obszarów wiejskich;

b) rolnictwa ekologicznego.

Eurostat otrzymał od państw członkowskich łącznie 28 deklaracji o zamiarze realizacji działań w ramach TAPAS 2007.

Trzynaście spośród nich dotyczy statystyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, przy czym jedna została odrzucona
przez Eurostat z przyczyn technicznych. Dziewięć ze wspomnianych deklaracji odnosi się do bilansu składników pokar-
mowych, trzy projekty dotyczą infrastruktury internetowej w obszarach wiejskich, oszacowania cen gruntów rolnych oraz
oceny wzrostu niewykorzystanych zasobów leśnych w ramach rachunków ekonomicznych dla leśnictwa (EAF).

W przypadku rolnictwa ekologicznego, będącego dziedziną priorytetową, Eurostat otrzymał 15 deklaracji o zamiarze
podjęcia działań. Dziewięć spośród nich dotyczy produkcji, dwa projekty odnoszą się do cen, cztery do zmiennych
gospodarczych i strukturalnych, danych dotyczących łańcucha pokarmowego, bezpośredniej sprzedaży produktów
w gospodarstwach rolnych oraz zmiany metodologii systemu gromadzenia danych w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Poniższy przegląd zawiera krótki opis działań projektowanych w ramach planu działania technicznego na 2007 r.

2. TAPAS 2007 – OPIS DZIAŁAŃ

a) Rozwój obszarów wiejskich

BELGIA

Nazwa działania: Bilans azotu

Wkład UE: 29 048 EUR

Harmonogram prac: od czerwca do grudnia 2007 r.

Krótki opis działania:

Aktualizacja bilansów azotu od 1997 do 2005 r., ponowne obliczenie niektórych współczynników oraz opra-
cowanie bilansów azotu w regionach na poziomie NUTS 3. Właściwe instytucje dostarczą danych, które zostaną
zgromadzone przez organ centralny. Niektóre zestawienia danych dostępne są jedynie na szczeblu krajowym,
dlatego muszą zostać rozdzielone na okręgi.
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DANIA

Nazwa działania: Rozwój obszarów wiejskich: oszacowanie cen gruntów rolnych

Wkład UE: 10 000 EUR

Harmonogram prac: od marca do września 2007 r.

Krótki opis działania:

Głównym celem działania jest próba zastosowania szacunków ekspertów w obszarze statystycznym, w którym
źródła danych w państwach członkowskich wydają się znacząco od siebie odbiegać i pojawiają się trudności z ich
wykorzystaniem zgodnie z przyjętą metodologią.

Podstawowym działaniem będzie stworzenie kwestionariusza dotyczącego cen gruntów i ich dzierżawy, przy
czym lokalni doradcy ds. działalności rolniczej (ok. 50 ośrodków lokalnych) dostarczą szacunkowych danych
dotyczących wysokości cen w określonych obszarach lokalnych (97 okręgów w Danii). Pytania i definicje będą
zgodne ze zaktualizowaną/zmienioną metodologią szacowania cen gruntów i kosztów ich dzierżawy.

Kwestionariusz zostanie omówiony z Biurem doradczym dla rolników (Farmers Advisory Service), aby zapewnić,
że koncepcja jest zrozumiała, a pytania zostały sformułowane w jasny sposób.

Do ważenia wyników na poziomie regionalnym (NUTS 2) i krajowym zostaną użyte zgromadzone dane oraz
obszary objęte badaniem struktury gospodarstw rolnych (Farm Structure Survey – FSS).

Wyniki badania zostaną przeanalizowane z zastosowaniem dwóch podejść. W ramach pierwszego z nich wyniki
zostaną odniesione do obecnego stanu wiedzy, jakości gruntów oraz obsady zwierząt gospodarskich (czynnik
o istotnym znaczeniu w kontekście cen gruntów) w regionach. Drugie dotyczyć będzie porównania wyników
badania z danymi pochodzącymi z innych źródeł, w szczególności wykorzystywanych w chwili obecnej.

DANIA

Nazwa działania: Bilans składników pokarmowych na poziomie regionalnym w Danii

Wkład UE: 18 000 EUR

Harmonogram prac: od czerwca do grudnia 2007 r.

Krótki opis działania:

Sporządzenie wykazu danych dostępnych obecnie na poziomie regionalnym pod kątem danych wymaganych do
opracowania bilansów pochodzących z różnych instytucji rządowych, instytutów badawczych i organizacji
rolniczych. Identyfikacja zgromadzonych danych dotyczących bilansu azotu na poziomie regionalnym oraz
dokonanie oszacowań i opracowanie współczynników dla różnych wymaganych danych w zakresie składników
pokarmowych. Przegląd danych uzyskanych dla niektórych rejonów geograficznych, np. dotyczących rodzajów
gleby i przepływu wód podglebia, o ile są one dostępne.

NIEMCY

Nazwa działania: Bilanse składników pokarmowych zależne od skali – SCANUBA

Wkład UE: 49 000 EUR

Harmonogram prac: od stycznia do grudnia 2007 r.

Krótki opis działania:

Obliczenie bilansów na możliwie największym obszarze, dla którego dostępne są dane, w celu zróżnicowania
pod względem przestrzennym i oszacowania ryzyka skażenia składników pokarmowych, gdyż nadwyżki bilansu
w skali krajowej uniemożliwiają tworzenie wykazów odnoszących się do regionów lub systemów rolnych,
w których wymagane jest wprowadzenie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka. Należy określić zesta-
wienia bilansowe w szczególności dla obszarów objętych ryzykiem.

Określenie koncentracji składników pokarmowych na podstawie intensywności użytkowania gruntów, współ-
czynników służących do przeliczania liczby zwierząt gospodarskich na ilość azotu zawartego w ich odchodach
(związane z produkcją), współczynników zastosowania nawozów nieorganicznych dla różnych upraw w miejsce
danych ze sprzedaży, współczynników zastosowania i zawartości składników pokarmowych nawozów organicz-
nych oraz przyjęcie istniejących bilansów składników pokarmowych OECD.
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NIEMCY

Nazwa działania: Ocena wzrostu niewykorzystanych zasobów leśnych w ramach rachunków ekono-
micznych dla leśnictwa (EAF) w Republice Federalnej Niemiec (1991–2004)

Wkład UE: 18 000 EUR

Harmonogram prac: od stycznia do czerwca 2007 r.

Krótki opis działania:

Głównym celem działania jest dokładniejsza ocena wzrostu niewykorzystanych zasobów leśnych w Niemczech
w latach 1991–2004 na podstawie danych pochodzących z drugiego krajowego spisu zasobów leśnych. Tym
samym nastąpi poprawa wyników rachunków ekonomicznych dla leśnictwa (Economic Accounts for Forestry),
obliczonych zgodnie z ESA 95 na okres 1991–2002.

Działanie to podzielone jest na dwie części: 1) ocena rocznego wzrostu zasobów leśnych w wartościach fizycz-
nych; oraz 2) pieniężne oszacowanie wzrostu niewykorzystanych zasobów leśnych.

Wyniki uzupełnią dane ze sprawozdań dotyczących produkcji leśnej w ramach rachunków EAF dla Niemiec
i stworzą pomost do rachunków IEEAF. Ponadto oczekuje się, że na podstawie projektu zostaną określone
zalecenia metodologiczne dotyczące problemów oszacowania zasobów leśnych.

ESTONIA

Nazwa działania: Działania dotyczące bilansu składników pokarmowych w ramach TAPAS 2007

Wkład UE: 19 343 EUR

Harmonogram prac: od stycznia do grudnia 2007 r.

Krótki opis działania:

Celem działania jest opracowanie bilansów azotu w Estonii, obliczenie kluczowych współczynników, które
zostaną wykorzystane w tych bilansach, dopracowanie istniejących współczynników oraz opis metodologii
i źródeł danych. Zostanie zbadana możliwość oszacowania współczynnika wiązania azotu z atmosfery. Działania
uzyskają wsparcie Politechniki w Tallinie oraz ośrodka Jäneda.

WŁOCHY

Nazwa działania: Obszary wiejskie i dostęp do Internetu we Włoszech (RAIANET)

Wkład UE: 63 968 EUR

Harmonogram prac: Data rozpoczęcia: publikacja w Dzienniku Urzędowym decyzji Komisji wraz z rocznym
planem działania (t) + 1 miesiąc (nie wcześniej niż przed dniem 1 lutego 2007 r.).

Krótki opis działania:

Badanie oparte na ankiecie prowadzone w 5 obszarach pilotażowych o różnym wskaźniku występowania cech
obszaru wiejskiego. Opracowanie ankiety pod kątem następujących kwestii:

— Dostęp do Internetu na obszarach wiejskich: wprowadzenie i dostępność

— Liczba osób posiadających dostęp do Internetu na obszarach wiejskich: kto ma dostęp do Internetu?

— Działalność prowadzona przez użytkowników Internetu na obszarach wiejskich

— Stosunek ludności wiejskiej do Internetu.
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WĘGRY

Nazwa działania: Bilans składników pokarmowych brutto: obliczenie współczynników technicznych
niezbędnych do opracowania krajowych i regionalnych bilansów azotu i fosforu

Wkład UE: 41 555 EUR

Harmonogram prac: od stycznia do grudnia 2007 r.

Krótki opis działania:

Poprawa jakości stosowanych współczynników oraz obliczenie bilansu N i P dla Węgier nie tylko na poziomie
krajowym, ale także regionalnym.

Do opracowania bilansów zostaną wykorzystane zestawienia danych Instytutu Badawczego ds. Gleboznawstwa
i Chemii Rolnej Węgierskiej Akademii Nauk (RISSAC). Konieczne jest zbadanie możliwości zastąpienia danych
przez szacunki statystyczne na poziomie regionalnym. W celu dokonania dokładnych oszacowań współczyn-
ników niezbędne jest zastosowanie odpowiednich baz danych z dziedziny rolnictwa HCSO (Węgierskiego Urzędu
Statystycznego).

MALTA

Nazwa działania: Krajowe i regionalne bilanse azotu dla Malty

Wkład UE: 29 283 EUR

Harmonogram prac: od stycznia do grudnia 2007 r.

Krótki opis działania:

W celu stworzenia warunków do obliczenia bilansów składników pokarmowych przeprowadzone zostaną
badania służące do określenia brakujących danych. Zostaną przeprowadzone badania statystyczne dotyczące
zużycia i wykorzystania nawozów mineralnych i organicznych. Dokonane zostaną liczne analizy tkanek roślin-
nych (około 50) w celu określenia zawartości azotu w zebranych plonach (rośliny pastewne i główne rośliny
uprawne).

NIDERLANDY

Nazwa działania: Regionalne bilanse składników mineralnych dla gleb rolniczych

Wkład UE: 35 000 EUR

Harmonogram prac: od stycznia do grudnia 2007 r.

Krótki opis działania:

Regionalne bilanse składników mineralnych zostaną opracowane zgodnie z podręcznikiem Eurostat/OECD dla
5 obszarów łąk w oparciu o dane dotyczące wykorzystania nawozów na poziomie regionalnym i/lub dotyczące
wskaźników wykorzystania nawozów na daną roślinę uprawną, dane dotyczące transportu nawozów naturalnych
oraz upraw w skali regionalnej.

Ujęte zostaną dane dotyczące regionalnych bilansów paszy dla przeżuwaczy opracowane w ramach projektu
TAPAS 2001. Dane na temat regionalnego wykorzystania nawozów oraz transportu nawozów naturalnych
pochodzą z rejestrów krajowych na poziomie gospodarstwa rolnego. Prace obejmują integrację kilku źródeł
danych statystycznych z różnych instytutów. Część danych będzie musiała zostać udostępniona Niderlandzkiemu
Urzędowi Statystycznemu szczególnie dla potrzeb przedmiotowego projektu.
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SZWECJA

Nazwa działania: Dostosowanie szwedzkiej metody obliczeń regionalnych bilansów składników
pokarmowych do metody Eurostat/OECD

Wkład UE: 12 000 EUR

Harmonogram prac: od stycznia do grudnia 2007 r.

Krótki opis działania:

Szwedzki Urząd Statystyczny dokonał obliczeń regionalnych bilansów dla ośmiu obszarów produkcji od 1995 r.,
jednak metoda obliczeń różni się od przedstawionej w podręczniku Eurostat/OECD, szczególnie w przypadku
szacowania ilości trawy skoszonej i pastewnej. Celem działania jest poprawa jakości oraz uzyskanie zgodności
obliczeń, tak aby uzyskane wyniki były porównywalne z danymi z innych krajów.

W ramach projektu zostanie dokonane porównanie stosowanych metod i współczynników, zostaną wyjaśnione
różnice oraz stworzone zalecenia najbardziej istotnych zmian celem uzyskania zgodności obliczeń zarówno na
poziomie krajowym, jak i regionalnym. Projekt ten stworzy także możliwość przekształcenia regionalizacji ze
szwedzkich obszarów produkcji w regiony na poziomie NUTS 2.

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Nazwa działania: Bilanse składników pokarmowych – Oszacowania bilansów gleby na poziomie
regionalnym

Wkład UE: 135 000 EUR

Harmonogram prac: od kwietnia do czerwca 2007 r.

Krótki opis działania:

Działanie ma w zamierzeniu doprowadzić do zmniejszenia kosztów wskutek połączenia badań w celu zwięk-
szenia wydajności oraz jakości oszacowań dotyczących bilansu składników pokarmowych w glebie poprzez
poprawę danych uzyskanych z badania oraz opracowanie współczynników wiązania składników pokarmowych.
Ponadto zmierza do zmniejszenia obciążenia respondentów.

Działanie będzie wiązać się z wyborem i przetestowaniem metody jak najlepszej integracji i opracowania
istniejących źródeł danych celem zapewnienia wymaganych informacji, w tym ze zmianą badania dotyczącego
używania nawozów, badania dotyczącego gospodarstw rolnych oraz badania na temat wykorzystania pesty-
cydów.

Prowadzone będą dalsze badania zmierzające do opracowania danych służących do określenia współczynników,
których nie można uzyskać na podstawie badania dotyczącego gospodarstw rolnych.

b) Rolnictwo ekologiczne

BELGIA

Nazwa działania: Poprawa statystyk dotyczących produktów ekologicznych (produkcja, przetwarzanie,
spożycie, zestawienie bilansowe)

Wkład UE: 37 627 EUR

Harmonogram prac: 12 miesięcy. Data rozpoczęcia: publikacja w Dzienniku Urzędowym decyzji Komisji wraz
z rocznym planem działania (t) + 1 miesiąc.

Krótki opis działania:

Celem działania jest organizacja i analiza danych dotyczących produkcji ekologicznej pochodzących z kilku
źródeł, tak aby uzupełnić dane statystyczne na temat rolnictwa ekologicznego. Działanie ma także
w zamierzeniu dokonać oceny możliwości dostosowania obecnych badań w taki sposób, by uzyskać dane
dotyczące produkcji ekologicznej i innych zmiennych, spożycia, cen itp.
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DANIA

Nazwa działania: Ekologiczna hodowla zwierząt w Danii

Wkład UE: 10 000 EUR

Harmonogram prac: 6 miesięcy. Data rozpoczęcia: publikacja w Dzienniku Urzędowym decyzji Komisji wraz
z rocznym planem działania (t) + 1 miesiąc.

Krótki opis działania:

Celem działania jest poprawa jakości danych dotyczących ekologicznej hodowli zwierząt oraz zwierząt gospo-
darskich pochodzących ze źródeł administracyjnych.

DANIA

Nazwa działania: Bezpośrednia sprzedaż plonów w gospodarstwach ekologicznych

Wkład UE: 35 000 EUR

Harmonogram prac: 12 miesięcy. Data rozpoczęcia: publikacja w Dzienniku Urzędowym decyzji Komisji wraz
z rocznym planem działania (t) + 1 miesiąc.

Krótki opis działania:

Celem działania jest oszacowanie ilości produktów ekologicznych sprzedawanych bezpośrednio przez rolników
ogółowi społeczeństwa. Szacunki oparte będą na kwestionariuszach przesyłanych bezpośrednio do sklepów
prowadzonych na terenie gospodarstw rolnych. Dzięki nim uzyskane zostaną dane na temat bezpośredniej
sprzedaży produktów ekologicznych oraz potwierdzona zostanie łączna ilość sprzedanych produktów ekologicz-
nych oraz dane na temat produkcji.

DANIA

Nazwa działania: Oszacowanie wielkości plonów w gospodarstwach ekologicznych

Wkład UE: 10 000 EUR

Harmonogram prac: 6 miesięcy. Data rozpoczęcia: publikacja w Dzienniku Urzędowym decyzji Komisji wraz
z rocznym planem działania (t) + 1 miesiąc.

Krótki opis działania:

Analizy danych na temat produkcji ekologicznej oraz innych zmiennych pochodzących z innych badań. Spraw-
dzenie jakości oraz dostarczenie zaleceń zmierzających do zwiększenia ilości danych.

ESTONIA

Nazwa działania: Dane dotyczące wielkości plonów oraz produktów pochodzenia zwierzęcego

Wkład UE: 14 650 EUR

Harmonogram prac: 12 miesięcy. Data rozpoczęcia: publikacja w Dzienniku Urzędowym decyzji Komisji wraz
z rocznym planem działania (t) + 1 miesiąc.

Krótki opis działania:

Celem działania jest organizacja systemu gromadzenia danych dotyczących produkcji oraz produktów ekologicz-
nych w celu ich przekazania do bazy danych Eurostat. Metodologia działania zakłada próbę połączenia wszyst-
kich źródeł danych: badań i danych administracyjnych za pomocą dostarczonych definicji.
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GRECJA

Nazwa działania: Integracja i ocena danych na temat produkcji ekologicznej pochodzących z różnych
źródeł

Wkład UE: 144 000 EUR

Harmonogram prac: 12 miesięcy. Data rozpoczęcia: publikacja w Dzienniku Urzędowym decyzji Komisji wraz
z rocznym planem działania (t) + 1 miesiąc.

Krótki opis działania:

Celem działania jest opracowanie i zaproponowanie metod gromadzenia danych oraz uzupełniania brakujących
danych na temat produktów ekologicznych. Proponowana metodologia skupi się na integracji źródeł danych
oraz spowoduje poprawę jakości danych.

WŁOCHY

Nazwa działania: Gromadzenie danych na temat cen hurtowych produktów ekologicznych

Wkład UE: 76 681 EUR

Harmonogram prac: 12 miesięcy. Data rozpoczęcia: publikacja w Dzienniku Urzędowym decyzji Komisji wraz
z rocznym planem działania (t) + 1 miesiąc.

Krótki opis działania:

Celem działania jest zgromadzenie danych na temat cen hurtowych produktów ekologicznych poprzez prze-
prowadzenie nowego badania stosującego metodologię sprawdzoną w przypadku tradycyjnych produktów
rolnych.

WŁOCHY

Nazwa działania: Gromadzenie danych na temat cen detalicznych produktów ekologicznych

Wkład UE: 71 596 EUR

Harmonogram prac: 12 miesięcy. Data rozpoczęcia: publikacja w Dzienniku Urzędowym decyzji Komisji wraz
z rocznym planem działania (t) + 1 miesiąc.

Krótki opis działania:

Działanie obejmuje dostosowanie badania na temat cen detalicznych tradycyjnych produktów w celu zgroma-
dzenia danych na temat cen detalicznych produktów ekologicznych.

WŁOCHY

Nazwa działania: Dane statystyczne dotyczące rolnictwa ekologicznego we Włoszech: jego struktura,
działania i praktyki rolnicze w kontekście wielu dziedzin

Wkład UE: 52 060 EUR

Harmonogram prac: 12 miesięcy. Data rozpoczęcia: publikacja w Dzienniku Urzędowym decyzji Komisji wraz
z rocznym planem działania (t) + 1 miesiąc.

Krótki opis działania:

Działanie to zmierza do określenia wpływu zastosowania metod rolnictwa ekologicznego na środowisko natu-
ralne i gospodarkę. Może być także przydatne do oceny zrównoważonego rozwoju gospodarstw ekologicznych
oraz obliczenia zwrotu z inwestycji dla społeczeństwa.
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ŁOTWA

Nazwa działania: Zmiana metodologii systemu gromadzenia danych dotyczących rolnictwa ekologicz-
nego

Wkład UE: 16 284 EUR

Harmonogram prac: 12 miesięcy. Data rozpoczęcia: publikacja w Dzienniku Urzędowym decyzji Komisji wraz
z rocznym planem działania (t) + 1 miesiąc.

Krótki opis działania:

Działanie dotyczy poprawy metodologii leżącej u podstaw gromadzenia danych na temat produktów ekologicz-
nych w celu stworzenia jednolitej i trwałej metody gromadzenia danych w zakresie rolnictwa ekologicznego,
upraw, produkcji zwierzęcej, zwierząt gospodarskich, poprzez zastosowanie danych administracyjnych i ich
połączenie z danymi statystycznymi.

LITWA

Nazwa działania: Produkcja ekologiczna

Wkład UE: 31 000 EUR

Harmonogram prac: 12 miesięcy. Data rozpoczęcia: publikacja w Dzienniku Urzędowym decyzji Komisji wraz
z rocznym planem działania (t) + 1 miesiąc.

Krótki opis działania:

Celem działania jest poprawa jakości gromadzenia danych dotyczących zmiennej produktów ekologicznych
poprzez wdrożenie metod stosowanych przez inne państwa członkowskie. Zakłada ono współpracę
z organem certyfikującym, przeprowadzenie badania oraz uzyskanie danych dotyczących produkcji certyfikowa-
nych gospodarstw rolnych.

WĘGRY

Nazwa działania: Dane statystyczne dotyczące produkcji ekologicznej, handlu i spożycia

Wkład UE: 34 597 EUR

Harmonogram prac: 12 miesięcy. Data rozpoczęcia: publikacja w Dzienniku Urzędowym decyzji Komisji wraz
z rocznym planem działania (t) + 1 miesiąc.

Krótki opis działania:

Celem działania jest zakończenie projektu Urzędu Statystycznego oraz Biokontroll zmierzającego do uzupeł-
nienia brakujących danych określonych w ramach tego projektu. Obie wspomniane instytucje ściśle ze sobą
współpracują w celu połączenia źródeł administracyjnych oraz definicji i źródeł statystycznych. Projekt, z którym
powiązane jest działanie, zmierza do stworzenia narzędzia informatycznego oraz określenia głównych obszarów,
w których występują braki danych, a następnie ich odpowiednie uzupełnienie.

SŁOWACJA

Nazwa działania: Gromadzenie danych na temat upraw ekologicznych, wytwarzania produktów
ekologicznych, ich sprzedaży i wykorzystania

Wkład UE: 7 200 EUR

Harmonogram prac: 12 miesięcy. Data rozpoczęcia: publikacja w Dzienniku Urzędowym decyzji Komisji wraz
z rocznym planem działania (t) + 1 miesiąc.

Krótki opis działania:

Celem działania jest zgromadzenie danych na temat produktów ekologicznych, począwszy od etapu produkcji
podstawowej, a skończywszy na sprzedaży produktów. Podjęte zostaną próby zebrania odpowiednich danych na
temat handlu zewnętrznego. Prace prowadzone będą we współpracy z organami administracyjnymi.
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SZWECJA

Nazwa działania: Uzyskanie większej ilości danych na temat szwedzkich produktów ekologicznych

Wkład UE: 10 800 EUR

Harmonogram prac: 12 miesięcy. Data rozpoczęcia: publikacja w Dzienniku Urzędowym decyzji Komisji wraz
z rocznym planem działania (t) + 1 miesiąc.

Krótki opis działania:

Celem działania jest uzupełnienie istniejących luk w informacjach przekazywanych Eurostatowi. Głównym zada-
niem będzie wykorzystanie istniejących danych, które nie są bezpośrednio dostępne, oraz dokonanie próby
zintegrowania szeregów czasowych z dostępnymi danymi.

FINLANDIA

Nazwa działania: Opracowanie danych statystycznych dotyczących łańcucha produkcji ekologicznej
zbóż – Nowe metody oszacowania wykorzystania produktów ekologicznych w łańcuchu

pokarmowym

Wkład UE: 43 400 EUR

Harmonogram prac: 9 miesięcy. Data rozpoczęcia: publikacja w Dzienniku Urzędowym decyzji Komisji wraz
z rocznym planem działania (t) + 1 miesiąc.

Krótki opis działania:

Celem działania jest zbadanie łańcucha pokarmowego dla produktów ekologicznych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem niektórych zbóż. Umożliwiłoby to uzyskanie szacunkowych danych na temat etapu pomiędzy produkcją
a sprzedażą produktów ekologicznych.
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