Trumpas statistinio tyrimo/darbo aprašas ir teisinis pagrindas
Statistiniai duomenys renkami remiantis šiuo teisiniu pagrindu:
-

2007 m. birţelio 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir

ekologiškų produktų ţenklinimo

ir panaikinančio reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 36 straipsniu, kuriame

nurodoma, kad Valstybės narės turi perduoti Europos Komisijai statistinę informaciją, kurios reikia šiam
reglamentui įgyvendinti ir tolesnei su juo susijusiai veiklai. Ši statistinė informacija nustatoma atsiţvelgiant į
Bendrijos statistikos programą;
-

2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios

Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ţenklinimo
įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ţenklinimo ir kontrolės 93 straipsniu, kuriame nurodoma, kad:
1. Valstybės narės teikia Komisijai Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 36 straipsnyje minimą
metinę statistinę informaciją apie ekologinę gamybą, pasitelkdamos kompiuterinę elektroninio keitimosi
dokumentais ir informacija sistemą, kurią Komisija (GD Eurostat) parengia iki kiekvienų metų liepos 1 d;
2. Pirmoje dalyje nurodytoje statistinėje informacijoje visų pirma pateikiami šie duomenys:
a)

ekologiškų gamintojų, perdirbėjų, importuotojų ir eksportuotojų skaičius;

b) ekologiškų augalų gamyba ir pasėlių plotai, kuriems taikomas perėjimo prie ekologinės
gamybos laikotarpis ir kurie naudojami ekologinei gamybai;
c)

ekologiškų gyvūnų skaičius vienetais ir ekologiški gyvūninės kilmės produktai;

d)

duomenys apie ekologinę pramoninę gamybą pagal veiklos rūšį.

3. Pirmoje ir antroje dalyse nurodytai statistinei informacijai perduoti valstybės narės naudojasi
Komisijos (Eurostato generalinio direktorato) parengta vienintele duomenų prieiga.
4. Nuostatos dėl statistinių duomenų ir metaduomenų charakteristikų apibrėţiamos atsiţvelgiant į
Bendrijos statistinę programą, remiantis modeliais ir klausimynais, kurie prieinami naudojantis 1 dalyje
nurodyta sistema.
Šiuo teisiniu pagrindu informacija Europos Komisijai siunčiama kasmet iki liepos 1 d., o Europos
Komisijos išleistas leidinys „ES Ekologinio sektoriaus analizė“ („An analysis of the EU Organic sector“), bei kiti
gauti anglų kalba leidiniai nuskanuojami ir patalpinami internetiniame ministerijos tinklalapyje nedelsiant, juos
gavus.
Remiantis Ekologinio ţemės ūkio taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministro 2000
m. gruodţio 28 d. įsakymu Nr. 375 „Dėl Ekologinio ţemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ (Ţin., 2001, Nr. 1-21;
2009, Nr. 6-178; 2009, Nr. 84-3553; 2010, Nr. 42-2034) 21 punktu, sertifikavimo įstaigos kasmet iki sausio 31 d.
pateikia Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministerijai ūkio subjektų, kurie ankstesnių metų gruodţio 31 d. buvo
jų kontroliuojami, sąrašą. Sąrašas iki vasario 5 d. paskelbiamas Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministerijos
tinklalapyje.

