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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 571/88 frá 29. febrúar 1988 um skipulag kannana bandalagsins
á nýtingu bújarða frá 1988 til 1997(1), eins og henni var síðast breytt með ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 94/677/EBE(2), einkum 5. lið II. viðauka,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í 5. lið II. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 571/88 er kveðið á um að tímamörk fyrir aðildarríkin til að
skila gögnum um einstakar bújarðir til Hagstofu Evrópubandalaganna verði ákvörðuð í samræmi við
málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 15. gr. þeirrar reglugerðar; þá mun Hagstofa Evrópubandalaganna
mæla fyrir um samræmt skráningarkerfi (einhlít auðkenni), sem ber að nota, í samráði við aðildarríkin.

Samkvæmt 6. lið II. viðauka fær Þýskaland undanþágu frá því að senda gögn um einstakar bújarðir.
Þýskalandi ber, samkvæmt lið 8.1, að senda niðurstöður könnunarinnar í formi taflna sem eru ætlaðar
BDT-töflugagnabankanum.

Með hliðsjón af mikilvægi niðurstaðna kannana um nýtingu bújarða fyrir sameiginlegu
landbúnaðarstefnuna er nauðsynlegt að hraða, eins og við verður komið, tölvuvinnslu könnunar-gagnanna
og sendingu þeirra til Hagstofu Evrópubandalaganna.

Þegar frestir til að skila Hagstofu Evrópubandalaganna niður-stöðum kannana verða ákveðnir ber að
taka mið af því að tímaáætlun um framkvæmd kannananna er breytileg frá einu aðildarríki til annars.

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um
landbúnaðarskýrslur.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

1. Aðildarríkjunum ber að skila til Hagstofu Evrópubandalaganna einstökum gögnum úr könnunum
um nýtingu bújarða, sem eru gerðar samkvæmt b-lið 3. gr. reglugerðar (EBE) nr. 571/88, og nota til þess
samræmt skráningarkerfi sem Hagstofa Evrópubandalaganna mælir fyrir um í samráði við aðildarríkin
og um getur í 5. lið II. viðauka við fyrrnefnda reglugerð.

2. Samkvæmt 6. lið og lið 8.1 í II. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 571/88 ber Þýskalandi að skila
Hagstofu Evrópubandalaganna niðurstöðum kannananna, sem um getur í 1. mgr., í formi taflna, sem eru
ætlaðar töflugagnabankanum (BDT-bankanum), og nota til þess skráningarkerfi sem Hagstofa
Evrópubandalaganna mælir fyrir um í samráði við Statistisches Bundesamt.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 4, 6. 1. 1996, bls. 14, var nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr.
17/98 frá 6. mars 1998 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslur) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-
viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(¹) Stjtíð. EB nr. L 56, 2. 3. 1988, bls. 1.

(²) Stjtíð. EB nr. L 269, 20. 10. 1994, bls. 38.

ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 19. desember 1995

um fresti til að skila Hagstofu Evrópubandalaganna niðurstöðum
kannana um nýtingu bújarða 1995(*)

(96/14/EB)
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2. gr.

Aðildarríkjunum ber að skila niðurstöðum kannana um nýtingu bújarða 1995, sem um getur í 1. gr.
þessarar ákvörðunar, innan 15 mánaða frá því að vettvangssöfnun gagna lýkur, en áður en frestur sá sem
um getur hér á eftir rennur út, að teknu tilliti til fyrirhugaðra tímaáætlana aðildarríkjanna um framkvæmd
kannananna:

Aðildarríki Frestur til að skila gögnum

Belgía 28. 2. 1997
Danmörk 30. 9. 1996
Þýskaland 30. 11. 1996
Grikkland 28. 2. 1997
Spánn 28. 2. 1997
Frakkland 28. 2. 1997
Írland 30. 9. 1996
Ítalía 28. 2. 1997
Lúxemborg 30. 9. 1996
Holland 30. 9. 1996
Portúgal 28. 2. 1997
Breska konungsríkið 30. 9. 1996
Austurríki 30. 9. 1996
Finnland 30. 9. 1996
Svíþjóð 30. 9. 1996

3. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 19. desember 1995.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Yves-Thibault DE SILGUY

framkvæmdastjóri.


