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Artikkel 9

Innen utgangen av 1995 skal Kommisjonen framlegge for
Europaparlamentet og Rådet

- en rapport om den erfaring som er gjort i forbindelse med
undersøkelsene og overslagene utført i henhold til denne
forordning,

- om nødvendig, forslag til forbedring og harmonisering av
gjeldende ordninger i medlemsstatene.

Artikkel 10

Vedlegg I-IX skal om nødvendig endres etter framgangsmåten
fastsatt i artikkel 12.

AVSNITT VI

Finansielle bestemmelser

Artikkel 11

1. Fellesskapet skal hvert år i tidsrommet 1993-1995 gi
medlemsstatene et økonomisk bidrag til arbeidet med å forbedre
det metodologiske grunnlaget og sammenlignbarheten til dataene
omhandlet i artikkel 2 og 6; det nødvendige beløp anslås til 1 mil-
lion ECU per år.

2. Budsjettmyndigheten skal fastsette de bevilgninger som
skal stilles til rådighet for hvert regnskapsår.

3. Størrelsen på bidraget som skal gis til hver medlemsstat,
skal fastsettes etter framgangsmåten i artikkel 12 på grunnlag av
søknader fra medlemsstatene.

AVSNITT VII

Sluttbestemmelser

Artikkel 12

1. Når det vises til framgangsmåten fastsatt i denne artikkel,
skal lederen forelegge saken for Den faste komité for
landbruksstatistikk, heretter kalt «komiteen», enten på eget
initiativ eller på anmodning fra en medlemsstats representant.

2. Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen et
utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg om
utkastet innen en frist som lederen kan fastsette etter hvor mye
saken haster. Komiteen skal uttale seg med et flertall på 54
stemmer, og medlemsstatenes stemmer skal ha vekt som fastsatt
i traktatens artikkel 148 nr. 2. Lederen skal ikke avgi stemme.

3.a) Kommisjonen skal vedta de planlagte tiltakene dersom de
er i samsvar med komiteens uttalelse.

  b) Dersom de planlagte tiltakene ikke er i samsvar med
komiteens uttalelse eller ingen uttalelse er avgitt, skal
Kommisjonen omgående framlegge for Rådet et forslag til
tiltak som skal treffes. Rådet skal treffe sin beslutning med
kvalifisert flertall.

Dersom Rådet ikke har truffet sin beslutning innen tre måneder
etter at forslaget ble framlagt, skal Kommisjonen vedta de
foreslåtte tiltakene.

Artikkel 13

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er kunngjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Luxembourg, 5. april 1993.

For Rådet

N. HELVEG PETERSEN

Formann
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VEDLEGG VI

REGIONALE NIVÅER OMHANDLET I ARTIKKEL 6

Medlemsstater Regional fordeling

Belgique/België

Danmark
Deutschland

España
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom

(1) Regionale data må framlegges innen tre år etter at denne forordning er trådt i kraft.

NUTS = Nomenklatur over regionale statistikkenheter.

VEDLEGG VII

FRISTER OMHANDLET I ARTIKKEL 7 NR. 3 FOR OVERSENDING
AV DE FØRSTE ANSLAGENE OVER NASJONALE DATA OM AVLING

OG PRODUKSJON FOR UTVALGTE VARER

Provinces/Provincies - Région wallonne/
Vlaams Gewest
-
Bundesländer

Comunidades autónomas
Régions de programme
-
Regioni
-
Provincies
NUTS II(1)
Standard regions

Beskrivelse Cronos-kode Frister Anslått gjennom- Anslått høstet
snittsavling produksjon i alt
 (100 kg/ha) (1 000 t)

B - Åkererter
- Bønnevikker

C - Poteter
- Sukkerbete
- Fôrbete

D - Raps og rybs
- Solsikkefrø
- Soyabønner
- Oljelin
- Bomullsfrø
- Tobakk

 = Data kreves ikke.

NB: Data om korn og ris er allerede innhentet i samsvar med rådsforordning (EØF) nr. 837/90 av 26. mars 1990.

1320
1335 (inkl. 1338)

1360
1370
1381

1420
1450
1470
1460
1490
1550

1. oktober
1. oktober

1. desember
1. desember
1. desember

1. november
1. november
1. desember
1. desember
1. desember
1. oktober
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VEDLEGG IX

Følgende medlemsstater må ta med annet areal i en årlig statistisk undersøkelse:

- Hellas
- Spania
- Italia
- Portugal

For definisjon av annet areal, se vedlegg I.


