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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR-

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 571/88 av
29. februar 1988 om tilrettelegging av Fellesskapets undersøkelser
om strukturen til driftsenheter i jordbruket i tidsrommet
1988-1997(1), sist endret ved kommisjonsvedtak 94/677/EF(2 ),
særlig artikkel 8 nr. 1 og 2 og artikkel 15, og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til artikkel 8 nr. 1 og 2 i forordning (EØF) nr. 571/88
skal eventuelle endringer i listen over kjennetegn for
undersøkelsene i tidsrommet 1995-1997 samt endringer av
definisjonene av disse kjennetegnene og av avgrensningen av
regioner og distrikter vedtas etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 15 i nevnte forordning, det vil si ved kommisjonsvedtak
etter uttalelse fra Den faste komité for landbruksstatistikk.

Etter Østerrikes, Finlands og Sveriges tiltredelse må vedlegg I til
forordning (EØF) nr. 571/88 tilpasses til de spesielle
landbruksforholdene i disse statene.

KOMMISJONSVEDTAK

av 15. februar 1996

om tilpasning av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 571/88 om
tilrettelegging av Fellesskapets undersøkelser om strukturen til

driftsenheter i jordbruket i tidsrommet 1988-1997 og av vedlegg I til
kommisjonsvedtak 89/651/EØF om definisjoner av kjennetegn og om
listen over landbruksvarer med hensyn til disse undersøkelsene(*)

(96/170/EF)

Resultatene av fellesskapsundersøkelsene om strukturen til
driftsenheter i landbruket fastsatt ved forordning (EØF)
nr. 571/88 kan bli sammenlignbare innenfor hele Det europeiske
fellesskap bare dersom begrepene i listen over kjennetegn forstås
og anvendes på en ensartet måte.

Det er derfor også nødvendig å tilpasse kommisjonsvedtak
89/651/EØF(3), der det fastsettes hvilke definisjoner, regioner
og distrikter som skal anvendes i forbindelse med
strukturundersøkelsene for tidsrommet 1988-1997. Ved den
anledning bør det også fastsettes definisjoner for nye kjennetegn
som er tatt med av andre grunner.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
Den faste komité for landbruksstatistikk-

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Med sikte på landbruksundersøkelsene i 1995 og 1997 endres
vedlegg I til forordning (EØF) nr. 571/88 og vedlegg I til vedtak
89/651/EØF i samsvar med vedlegg I og II til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 15. februar 1996.

For Kommisjonen

Yves-Thibault DE SILGUY

Medlem av Kommisjonen

(1) EFT nr. L 56 av 2.3.1988, s. 1.

(2) EFT nr. L 269 av 20.10.1994, s. 38.

(3) EFT nr. L 391 av 30.12.1989, s. 1.
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VEDLEGG I

Vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 571/88 skal lyde:

«VEDLEGG I

LISTE OVER KJENNETEGN

A. Driftsenhetens geografiske beliggenhet

01 Undersøkelsesområde
02 Vanskeligstilt område ja/nei

a) Fjellområde ja/nei

B. Driftsenhetens rettslige form og ledelse (på undersøkelsestidspunktet)

01 Hviler det juridiske og økonomiske ansvar for driftsenheten på en
fysisk person(1)? ja/nei

02 Dersom ja, er denne personen (gårdbrukeren) også driftsleder? ja/nei
a) Dersom svaret på spørsmål B/02 er «nei», er driftslederen

et medlem av gårdbrukerens familie? ja/nei

03 Driftslederens landbruksutdanning(2):
- bare praktisk erfaring ja/nei
- grunnutdanning ja/nei
- fullstendig landbruksutdanning ja/nei

04 Føres det regnskap for driftsenhetens ledelse?(2) ja/nei

C. Leieforhold (i forhold til gårdbrukeren) og oppdeling av driftsenheten

Landbruksareal i drift: ha/a
01 Selveierlandbruk ........./........
02 Forpaktning ........./........
03 Samdrift og andre driftsformer ........./........

Antall
parseller

04 Antall parseller som utgjør landbruksareal i drift(3 ) ..................

D. Dyrkbar mark ha/a

Kornslag til produksjon av korn (herunder såkorn):
01 Vanlig hvete og spelthvete ........./........
02 Durumhvete ........./........
03 Rug ........./........
04 Bygg ........./........
05 Havre ........./........
06 Maiskorn(4 ) ........./........
07 Ris ........./........
08 Andre kornslag ........./........

(1) I Frankrike regnes sammenslutninger av bruk med henblikk på samdrift (groupements agricoles d’exploitation en
commun, GAEC), driftsenheter med begrenset ansvar (exploitations agricoles à responsibilité limitée, EARL) og faktiske
sammenslutninger som driftsenheter i landbruket under ledelse av fysiske personer.

(2) Valgfri.

(3) Valgfri. For Italia viser antall parseller til driftsenhetens samlede areal.

(4) Valgfri for Finland og Sverige.
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ha/a

09 Tørkede belgfrukter til produksjon av korn (herunder frø
og blandinger av korn og tørkede belgfrukter) ........./........
a) herav som enkeltavling til fôr: erter, bønnevikker og

andre vikker, søtlupiner(1 ) ........./........
b) andre (som enkeltavlinger og blandinger)(1) ........./........

10 Poteter (herunder tidligpoteter og settepoteter) ........./........
11 Sukkerbeter (ikke inkludert frø) ........./........
12 Rotvekster til fôr (ikke inkludert frø)(2 ) ........./........
13 Planter til industriell bruk (herunder frø fra urteaktige oljeholdige

planter; ikke inkludert frø fra tekstilplanter, humle, tobakk og
andre planter til industriell bruk) ........../........

herav:
a) tobakk(3 ) ........./........
b) humle(3) ........./........
c)  bomull(4 ) ........./........
d) andre oljeholdige planter eller tekstilplanter og andre planter

til industriell bruk: ........./........
i) oljeholdige frø (i alt) ........./........

herav:
- raps og rybs(3) ........./........
- solsikke(5 ) ........./........
- soya(6 ) ........./........

ii) aromatiske planter, medisinplanter og krydderplanter(7 ) ........./........
iii) andre planter til industriell bruk(2) ........./........

herav:
-        sukkerrør(8 ) ........./........

Friske grønnsaker, meloner, jordbær:

14 - utendørs eller under lavt beskyttelsesdekke ........./........
herav:
a) friland(2) ........./........
b) kommersielt hagebruk(2) ........./........

15 - under glass eller annet beskyttelsesdekke i arbeidshøyde ........./........

Blomster og prydplanter (ikke inkludert planteskoler):

16 - utendørs eller under lavt beskyttelsesdekke(2) ........../........
17 - under glass eller annet beskyttelsesdekke i arbeidshøyde ........../........

18 Fôrvekster:
a) midlertidig kulturbeite og eng  ........./........
b) andre(2) ........./........

(1) Valgfri for Det forente kongerike, Finland og Sverige.

(2) Valgfri for Finland og Sverige.

(3) Valgfri for Portugal.

(4) Valgfri unntatt for Hellas, Spania og Italia.

(5) Valgfri unntatt for Hellas, Spania, Frankrike, Italia og Portugal.

(6) Valgfri unntatt for Hellas, Spania, Frankrike og Italia.

(7) Valgfri for Det forente kongerike, Portugal, Finland og Sverige.

(8) Valgfri unntatt for Spania.
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ha/a

19 Frø og spirer på dyrkbar mark (ikke inkludert korn, tørkede grønnsaker,
poteter og oljeholdige planter) ........../........

20 Andre avlinger fra dyrkbar mark(1 ) ........../........
21 Brakkmark uten tilskudd ........../........
22 Brakkmark med brakkleggingsstøtte, uten økonomisk utbytte ........../........

E. Kjøkkenhager(2 ) ........../........
F. Permanent kulturbeite og eng(3 ) ........../........

01 Permanent kulturbeite og eng, ikke inkludert naturlig beitemark ........../........
02 Naturlig beitemark ........../........

G. Permanente vekster
01 Beplantninger med frukt og bær(1): ........../........

a) frisk frukt og bær av arter som vokser i temperert klima ........../........
b) frukt og bær av arter som vokser i subtropisk klima(5) ........../........
c) nøtter(4) ........../........

02 Sitrustrebeplantninger ........../........
03 Olivenbeplantninger ........../........

a) som vanligvis produserer bord-oliven(5) ........../........
b) som vanligvis produserer oliven til produksjon av olivenolje(5) ........../........

04 Vingårder:

som vanligvis produserer:

a) kvalitetsvin ........../........
b) annen vin ........../........
c) borddruer ........../........
d) rosiner(6 ) ........../........

05 Planteskoler(7 ) ........../........

06 Andre permanente vekster(7) ........../........

07 Permanente vekster under glass(8 ) ........../........

H. Andre arealer

01+03 Ubenyttede landbruksarealer (landbruksarealer som av økonomiske,
sosiale eller andre grunner ikke lenger drives, og som ikke inngår i
vekselbruk) og andre arealer (bebygde arealer, gårdsplasser, veier,
dammer, steinbrudd, ufruktbare arealer, steingrunn osv.)      ........../........

(1) Valgfri for Finland.

(2) Valgfri for Danmark, Nederland, Det forente kongerike, Finland og Sverige.

(3) Italia, Hellas, Finland og Sverige kan slå sammen rubrikk 01 og rubrikk 02.

(4) Valgfri unntatt for Hellas, Spania, Italia og Portugal.

(5) Valgfri for Frankrike.

(6) Valgfri unntatt for Hellas og Spania.

(7) Valgfri for Finland og Sverige.

(8) Valgfri for Portugal, Finland og Sverige.
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ha/a

02 Skogbevokst areal: ........../........
herav:
a) ikke kommersielt utnyttet(1 ) ........../........
b) kommersielt utnyttet(1) ........../........

og/eller

c) løvskog(1) ........../........
d) barskog(1) ........../........
e) blandingsskog(1) ........../........

I. Sekundære etterkulturer og samdyrkede avlinger, sopp, kunstig vanning,
veksthus, brakklegging av dyrkbar mark

01 Sekundære etterkulturer (unntatt avlinger fra kommersielt
hagebruk og avlinger under glass)(2 ) ........../........
herav:

a) korn (D/01 til D/08), ikke til fôrbruk(2) ........../........
b) tørkede grønnsaker (D/09), ikke til fôrbruk(2) ........../........
c) oljeholdige frø (D/13 i), ikke til fôrbruk(2) ........../........
d) andre sekundære etterkulturer(2) ........../........

02 Sopp(3 ) .../...

03 Vannet areal(4 ):

a) arealer med kunstig vanning, i alt ........../........
b) dyrket areal som vannes minst én gang i året(1) ........../........

herav:

1) durumhvete ........../........
2) mais ........../........
3) poteter ........../........
4) sukkerbeter ........../........
5) solsikke ........../........
6) soya ........../........
7) fôrvekster ........../........
8) beplantninger med frukt og bær ........../........
9) sitrusfrukter ........../........
10) vinmarker ........../........

04 Grunnareal for veksthus i drift ........../........

05 Samdyrkede avlinger(1) ........../........

a) landbruksavlinger (herunder kulturbeite og eng) — skogbruksarter(1) ........../........
b) permanente vekster — ettårige avlinger(1) ........../........
c) permanente vekster — permanente vekster(1) ........../........
d) andre samdyrkede avlinger(1) ........../........

(1) Valgfri.

(2) Valgfri for Finland og Sverige.

(3) Valgfri for Portugal, Finland og Sverige.

(4) Valgfri for Tyskland.
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07 Lagringsanlegg for naturlig gjødsel av animalsk opprinnelse
(fast husdyrgjødsel, flytende gjødsel og bløtgjødsel)(1 )(2 )

a) Har De lagringsanlegg i driftsenheten for:

i) fast husdyrgjødsel? ja/nei
ii) flytende gjødsel? ja/nei
iii) bløtgjødsel? ja/nei

b) Disponibel lagringskapasitet for:

Uten tømming tilstrekkelig
for hvor mange hele måneder?

i) fast husdyrgjødsel? ... m2(3 ) ... måneder(4 )
ii) flytende gjødsel? ... m3(3) ... måneder(4)
iii) bløtgjødsel? ... m3(3) ... måneder(4)

ha/a

08 Arealer med brakkleggingsstøtte, inndelt i: ........../........

a) brakkmark uten økonomisk utbytte (allerede tatt med under D/22) ........../........
b) arealer brukt til produksjon av landbruksråvarer til andre formål

enn næringsmidler (for eksempel sukkerbeter, raps, trær, busker,
herunder linser, kikerter og vikker, allerede tatt med under D og G) ........../........

c) arealer omdannet til permanent kulturbeite og eng (allerede tatt med ,
under F/01 og F/02) ........../........

d) tidligere landbruksarealer omdannet til skogbevokste områder
(allerede tatt med under H/02) ........../........

e) annet (allerede tatt med under H/01 og H/03) ........../........

J. Husdyr (på undersøkelsens referansedag) Antall dyr

01 Dyr av hestefamilien ..................
Storfe:

02 Under 1 år ......
a) hanndyr(5 ) ..................
b) hunndyr(5) ..................

1 år, men under 2 år:

03 Hanndyr ..................
04 Hunndyr ..................

2 år og over:
05 Hanndyr ..................
06 Kviger ..................
07 Melkekyr ..................
08 Andre kyr ..................

(1) Valgfri for Hellas, Spania, Irland, Østerrike, Portugal og Det forente kongerike.

(2) Valgfri for Nederland for 1995-undersøkelsen.

(3) Valgfri for Danmark, Finland og Sverige.

(4) Valgfri unntatt for Danmark, Finland og Sverige.

(5) Valgfri.
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Sauer og geiter:

09 Sauer (alle aldre) ..................

a) hunnsauer til avl ..................
b) andre sauer ..................

10 Geiter (alle aldre)(1 ) ..................

a) hunngeiter til avl(2 ) ..................
b) andre geiter(2) ..................

Svin:

11 Smågris med levende vekt på under 20 kg ..................

12 Avlspurker som veier 50 kg eller mer ..................

13 Andre svin ..................

Fjørfe:

14 Broilere ..................

15 Verpehøner ..................

16 Annet fjørfe (ender, kalkuner, gjess, perlehøns)(3 ) ..................

17 Kaniner, hunndyr til avl(4 ) ..................

Antall
bikuber

18 Bier(5 ) ..................

19 Andre husdyr(5) ja/nei

(1) Valgfri for Tyskland, Finland og Sverige.

(2) Valgfri unntatt for Hellas, Spania, Frankrike, Italia og Portugal.

(3) Valgfri for Finland og Sverige.

(4) Valgfri unntatt for Danmark, Tyskland, Irland, Østerrike, Finland, Sverige og Det forente kongerike.

(5) Valgfri.
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K.   Traktorer, kultivatorer, maskiner og anlegg(1)

01 4-hjulstraktorer, beltetraktorer,
redskapsbærende kjøretøyer

2 Kultivatorer, motorhakker,
jordfresere og slåmaskiner(2)

03 Skurtreskere

04 Fôrhøstere(2)

05 Helautomatiske potetopptakere(2)

06 Helautomatiske rotvekstopptakere(2)

07 Melkemaskin (mobil eller stasjonær)(2)?

08 Eget melkerom(2)?

a) Dersom ja, er melkerommet helautomatisk(3 )?

(1) Valgfri for 1997-undersøkelsen.

(2) Valgfri for 1997-undersøkelsen.

(3) Valgfri for Portugal.

klassifisert etter
effekt (kW)
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(1) Etter skolepliktig alder.

(2) Ikke husarbeid.

(3) Skal fylles ut bare når svaret på spørsmål B/01 eller B/02 er «nei».

(4) Det skal utarbeides et skjema for hver gruppe (03a-04b).

(5) Ikke inkludert personer medregnet under L/01 og L/02.

(6) Valgfri.

(7) Valgfri for 1997-undersøkelsen.
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L 07 Dersom gårdbrukeren også er driftsleder, har han da annet inntektsgivende arbeid:

— som hovednæring?
— som binæring?

L 08 Har gårdbrukerens ektefelle, som utfører arbeid ved driftsenheten, annet inntektsgivende arbeid?

— som hovednæring?
— som binæring?

L 09 Har andre medlemmer av gårdbrukerens familie som utfører arbeid ved driftsenheten, annet
inntektsgivende arbeid?(1)

— som hovednæring?
— som binæring?

L 10 Samlet antall arbeidsdager innen landbruk ved driftsenheten, som ikke er oppført under L 01-L 06,
og som er utført av personer som ikke er direkte ansatt av driftsenheten (f.eks. ansatte i leiefirmaer)(2).

Antall hele arbeidsdager i løpet av de siste tolv
måneder før undersøkelsesdagen(3).

(sett kryss)

(sett kryss)

(oppgi antall personer)

(1) Valgfri for Danmark, Nederland, Finland og Sverige.

(2) Valgfri for medlemsstater som på nasjonalt plan kan gi et samlet overslag for dette kjennetegnet.

(3) Det forente kongerike har adgang til å framlegge disse opplysningene uttrykt i arbeidsuker.»








