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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 1. og 2. mgr.
8. gr. og 15. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í samræmi við 1. og 2. mgr. 8. gr. reglugerðar (EBE) nr. 571/88
er mælt fyrir um breytingar á skránni yfir könnunaratriði með
tilliti til kannananna frá 1995 til 1997 og breytingar á
skilgreiningum á könnunaratriðunum og afmörkun landshluta
og könnunarhéraða samkvæmt málsmeðferðinni í 15. gr. þessarar
reglugerðar, þ.e. með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar eftir
að fastanefndin um landbúnaðarskýrslur hefur skilað áliti.

Í kjölfar inngöngu Austurríkis, Finnlands og Svíþjóðar er
nauðsynlegt að aðlaga I. viðauka við reglugerð (EBE) nr.
571/88 að sérstökum aðstæðum í landbúnaði í þessum löndum.

Niðurstöður úr bandalagskönnunum á nýtingu bújarða, sem
kveðið er á um í reglugerð (EBE) nr. 571/88, eru því aðeins
sambærilegar alls staðar í Evrópubandalaginu að hugtökin í
skránni yfir könnunaratriði séu skilin og notuð á sama hátt.

Einnig er nauðsynlegt að aðlaga ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 89/651/EBE (3), þar sem mælt er fyrir um
skilgreiningar, landshluta og könnunarhéruð sem nota ber í
tengslum við kannanirnar 1988 til 1997; við sama tækifæri er og
hagkvæmt að bæta við þeim skilgreiningum á könnunaratriðum
sem hafa nýlega verið samþykktar af öðrum ástæðum.

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

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 571/88 og I. viðauka
við ákvörðun 89/651/EBE er breytt, með tilliti til
landbúnaðarkannananna 1995 til 1997, í samræmi við I. og
II. viðauka við þessa ákvörðun.

2. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 47, 24. 2. 1996, bls. 23, 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 15. febrúar 1996

um aðlögun á I. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 571/88 um
skipulag kannana bandalagsins á nýtingu bújarða frá 1988 til 1997 og á
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar nr. 89/651/EBE um skilgreiningar

könnunaratriða og um skrána yfir landbúnaðarafurðir með tilliti til
fyrrnefndra kannana(*)

(96/170/EB)

Gjört í Brussel 15. febrúar 1996.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Yves-Thibault DE SILGUY

framkvæmdastjóri.

(3) Stjtíð. EB nr. L 391, 30. 12. 1989, bls. 1.
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I. VIÐAUKI

Eftirfarandi komi í stað I. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 571/88:

,,I. VIÐAUKI

SKRÁ YFIR KÖNNUNARATRIÐI

A. Lega bújarðar
01 Könnunarhérað
02 Harðbýlt land já/nei

(a) Fjalllendi já/nei

B. Lögformleg staða og stjórnun bújarðar (á degi könnunar)
01 Er lagaleg og efnahagsleg ábyrgð bújarðar í umsjá einstaklings? (1) já/nei
02 Ef svarið er já: er sá einstaklingur (eigandi) líka bústjóri? já/nei

(a) Ef svarið við spurningu B/02 er ,,nei“: tilheyrir bústjórinn
fjölskyldu eigandans? já/nei

03 Búfræðimenntun bústjóra (2)
- eingöngu verkleg reynsla já/nei
- undirstöðunám já/nei
- fullt búfræðinám já/nei

04 Er bókhald fært yfir rekstur bújarðar? (2) já/nei

C. Tegund ábúðar (sem snýr að eiganda) og skipting bújarðar

Hagnýtt land til : ha/a
01 sjálfseignarbúskapar ......../........
02 leigubúskapar ......../........
03 samvinnubúskapar eða annars búskapar ......../........

fjöldi landskika

04 fjöldi landskika á hagnýttu landi (3) ............

ha/a

D. Akurland
Kornjurtir til þroska (þar með talin fræ):
01 Hveiti og speldi ......../........
02 Harðhveiti ......../........
03 Rúgur ......../........
04 Bygg ......../........
05 Hafrar ......../........
06 Maískorn (4) ......../........
07 Hrísgrjón ......../........
08 Aðrar korntegundir ......../........

(¹) Í Frakklandi teljast GAEC (groupements agricoles d’exploitation en commun - bændasamtök um samnýtingu), EARL
(exploitations agricoles à responsabilité limitée - bújarðir með takmarkaðri ábyrgð) og raunveruleg samyrkjubú til
bújarða í umsjá einstaklinga.

(²) Valfrjálst.

(³) Valfrjálst. Á Ítalíu á fjöldi landskika við um allt land sem tilheyrir bújörðinni.

(4) Valfrjálst fyrir Finnland og Svíþjóð.
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09 Belgjurtafræ (þar með talin fræ og blöndur úr korni og belgjurtum) ......../........
(a) þar af sem hreinræktun til skepnufóðurs: ertur, breiðbaunir og

hestabaunir, umfeðmingsgras, úlfabaunir (1) ......../........
(b) annað (hrein eða blönduð ræktun) (1) ......../........

10 Kartöflur (þar með taldar sumarkartöflur og útsæði) ......../........
11 Sykurrófur (þó ekki fræ) ......../........
12 Fóðurrófur og fóðurkál (þó ekki fræ) (2) ......../........
13 Iðnaðarjurtir (þar með talin olíuauðug fræ graskenndra jurta;

þó ekki fræ trefjajurta, humals, tóbaks og annarra iðnaðarjurta) ......../........
þar af :

(a) tóbak (3) ......../........
(b) humall (3) ......../........
(c) baðmull (4) ......../........
(d) aðrar olíujurtir eða trefjajurtir og aðrar iðnaðarjurtir: ......../........

(i) olíufræ (alls) ......../........
þar af :

- repja og næpa (3) ......../........
- sólfífill ( 5) ......../........
- soja (6) ......../........

(ii) ilmjurtir, jurtir til lækninga og matreiðslu (7) ......../........
(iii) aðrar iðnaðarjurtir (2) ......../........

þar af :

- sykurreyr (8) ......../........

Nýjar matjurtir, melónur og jarðarber :

14 - úti eða undir lágu (óaðgengilegu) skýli ......../........
þar af:

(a) akrar (2) ......../........
(b) garðar (2) ......../........

15 - undir gleri eða öðru (aðgengilegu) skýli ......../........

Blóm og skrautjurtir (þó ekki gróðrarstöðvar):

16 - úti eða undir lágu (óaðgengilegu) skýli (2) ......../........
17 - undir gleri eða öðru (aðgengilegu) skýli ......../........

18 Fóðurjurtir :

(a) skammæ grös ......../........
(b) aðrar (2) ......../........

(¹) Valfrjálst fyrir Breska konungsríkið, Finnland og Svíþjóð.

(²) Valfrjálst fyrir Finnland og Svíþjóð.

(³) Valfrjálst fyrir Portúgal.

(4) Valfrjálst nema fyrir Grikkland, Spán og Ítalíu.

(5) Valfrjálst nema fyrir Grikkland, Spán, Frakkland, Ítalíu og Portúgal.

(6) Valfrjálst nema fyrir Grikkland, Spán, Frakkland og Ítalíu.

(7) Valfrjálst fyrir Breska konungsríkið, Portúgal, Finnland og Svíþjóð.

(8) Valfrjálst nema fyrir Spán.
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ha/a

19 Fræ og ungplöntur á akurlandi (þó ekki korn, þurrkað grænmeti, kartöflur ......../........
20 Önnur ræktun á akurlandi (1) ......../........
21 Ósáið land án styrkja ......../........
22 Ósáið land, sem fellur undir styrkjakerfi fyrir ræktunarhlé,

ónotað í efnahagslegu tilliti ......../........

E. Matjurtagarðar ( 2)

F. Bithagar og engi (3)

01 Bithagar og engi, þó ekki hrjóstugt beitiland ......../........

02 Hrjóstugt beitiland ......../........

G. Fjölær ræktun

01 Ávaxta- og berjarækt (1) ......../........

(a) nýir ávextir og berjategundir frá tempraða beltinu ......../........
(b) ávextir og berjategundir frá heittempraða beltinu (4) ......../........
(c) hnetur (4) ......../........

02 Sítrusrækt ......../........

03 Ólífurækt ......../........
(a) sem venjulega gefur af sér ólífur til átu (5) ......../........
(b) sem venjulega gefur af sér ólífur til olíuframleiðslu (5) ......../........

04 Vínekrur
sem venjulega gefa af sér:
(a) eðalvín ......../........
(b) annað vín ......../........
(c) vínber til átu ......../........
(d) rúsínur (6) ......../........

05 Gróðrarstöðvar (7) ......../........

06 Önnur fjölær ræktun (7) ......../........

07 Fjölær ræktun undir gleri (8) ......../........

H. Annað land

01 + 03 Land sem ekki er hagnýtt (land sem ekki er lengur nytjað,
af efnahagslegum, félagslegum eða öðrum ástæðum, og ekki
notað við skiptirækt) og annað land (með byggingum,
bæjarhlöðum, vegum, tjörnum, grjótnámum, gróðursnauðu landi,
grýttum jarðvegi o.s.frv.)

(¹) Valfrjálst fyrir Finnland.

(²) Valfrjálst fyrir Danmörku, Holland, Breska konungsríkið, Finnland og Svíþjóð.

(³) Ítalía, Grikkland, Finnland og Svíþjóð geta sameinað liði 01 og 02.

(4) Valfrjálst nema fyrir Grikkland, Spán, Ítalíu og Portúgal.

(5) Valfrjálst fyrir Frakkland.

(6) Valfrjálst nema fyrir Grikkland og Spán.

(7) Valfrjálst fyrir Finnland og Svíþjóð.

(8) Valfrjálst fyrir Portúgal, Finnland og Svíþjóð.
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02 Skóglendi ......../........
þar af :

(a) ekki nýtt í atvinnuskyni (1) ......../........
(b) nýtt í atvinnuskyni (1) ......../........

og/eða

(c) laufskógur (1) ......../........
(d) barrskógur (1) ......../........
(e) blandaður skógur (1) ......../........

I. Samræktun og eftirræktun, sveppir, áveitur, gróðurhús, ræktunarhlé akurlands

01 Eftirræktun (þó ekki matjurtaræktun og ræktun undir gleri) (2)
þar af: ......../........

(a) korn, ekki sem fóður (D/01 til D/08) (2) ......../........
(b) þurrkað grænmeti, ekki sem fóður (D/09) (2) ......../........
(c) olíuauðug fræ, ekki sem fóður (D/13, d-, i-liður) (2) ......../........
(d) önnur eftirræktun (2) ......../........

02 Sveppir (3) ......../........

03 Áveitusvæði (4):
(a) áveitusvæði alls ......../........
(b) ræktað land sem vatni er veitt á minnst einu sinni á ári (1) ......../........

þar af :

(1) harðhveiti ......../........
(2) maís ......../........
(3) kartöflur ......../........
(4) sykurrófur ......../........
(5) sólfífill ......../........
(6) soja ......../........
(7) fóðurjurtir ......../........
(8) ávaxtatré, berjalyng og -runnar ......../........
(9) sítrusávextir ......../........
(10) vínviður ......../........

04 Grunnflötur starfræktra gróðurhúsa ......../........

05 Samræktun (1) ......../........
(a) jarðyrkja (þar með taldir bithagar og engi) - skógrækt (1) ......../........
(b) fjölær ræktun - einærar tegundir (1) ......../........
(c) fjölær ræktun - fjölærar tegundir (1) ......../........
(d) önnur samræktun (1) ......../........

(¹) Valfrjálst.

(²) Valfrjálst fyrir Finnland og Svíþjóð.

(³) Valfrjálst fyrir Portúgal, Finnland og Svíþjóð.

(4) Valfrjálst fyrir Þýskaland.
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07 Aðstaða til að geyma náttúrlegan áburð úr dýraríkinu
(fastan húsdýraáburð, fljótandi húsdýraáburð og blöndu af hvoru tveggja) (1) (2)

(a) er geymsluaðstaða á bújörð yðar fyrir:

(i) fastan húsdýraáburð? já/nei
(ii) fljótandi húsdýraáburð? já/nei
(iii)  blöndu af föstum og fljótandi húsdýraáburði? já/nei

(b) geymslurými fyrir hendi undir:

til hve margra heilla mánaða
án þess að vera tæmt af og til?

(i) fastan húsdýraáburð .........m² (3) ......... mánuðir (4)
(ii) fljótandi húsdýraáburð .........m³ (3) ......... mánuðir (4)
(iii) blöndu af föstum og fljótandi húsdýraáburði .........m³ (3) ......... mánuðir (4)

ha/a

08 Svæðum, sem falla undir styrkjakerfi fyrir ræktunarhlé, er skipt upp í:

(a) ósáið land, ónotað í efnahagslegu tilliti (þegar skráð í D/22) ......../........
(b) ræktunarsvæði fyrir landbúnaðarhrávöru til annarra nota

en sem matvæli/fóður (t.d. sykurrófur, repja, tré, runnar
o.s.frv., þ.m.t. linsubaunir, hrútsertur og umfeðmingsgras,
þegar skráð í D og G) ......../........

(c) svæði umbreytt í bithaga og engi (þegar skráð í F/01 og F/02) ......../........
(d) svæði, áður landbúnaðarsvæði, umbreytt í skóglendi eða sem

verið er að undirbúa fyrir skógrækt (þegar skráð í H/02) ......../........
(e)  annað (þegar skráð í H/01 og H/03) ......../........

J. Búpeningur (á viðmiðunardegi könnunar) Fjöldi dýra

01 Hófdýr ...............

Nautgripir :

02 Á fyrsta ári ................
(a) nautkálfar (5) ................
(b) kvígur (5) ................

Á öðru ári:
03 Naut ................
04 Kvígur ................

Tveggja ára eða eldri:
05 Naut ................
06 Kvígur ................
07 Mjólkurkýr ................
08 Aðrar kýr ................

(¹) Valfrjálst fyrir Grikkland, Spán, Írland, Austurríki,Portúgal og Breska konungsríkið.

(²) Valfrjálst fyrir Holland vegna könnunarinnar 1995.

(³) Valfrjálst fyrir Danmörku, Finnland og Svíþjóð.

(4) Valfrjálst nema fyrir Danmörku, Finnland og Svíþjóð.

(5) Valfrjálst.
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Sauðfé og geitur :

09 Sauðfé (öll aldursskeið) ................
(a) ær ................
(b) annað sauðfé ................

10 Geitur (öll aldursskeið) (1) ................
(a) kynþroska kvendýr (2) ................
(b) aðrar geitur (2) ................

Svín :
11 Grísir sem vega minna en 20 kíló ................
12 Gyltur sem vega 50 kíló og meira ................
13 Önnur svín ................

Alifuglar :
14 Kjúklingar ................
15 Varphænur ................
16 Aðrir alifuglar (endur, kalkúnar, gæsir, perluhænsn) (3) ................
17 Kanínur, kynþroska kvendýr (4) ................

Fjöldi býflugnabúa

18 Býflugur (5)
19 Annar búpeningur (5) já/nei

(¹) Valfrjálst fyrir Þýskaland, Finnland og Svíþjóð.

(²) Valfrjálst nema fyrir Grikkland, Spán, Frakkland, Ítalíu og Portúgal.

(³) Valfrjálst fyrir Finnland og Svíþjóð.

(4) Valfrjálst fyrir Danmörku, Þýskaland, Írland, Austurríki, Finnland, Svíþjóð og Breska konungsríkið.

(5) Valfrjálst.
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K.  Dráttarvélar, jarðvinnsluvélar, tæki og búnaður(1)

01 Fjórhjóladráttarvélar, beltadráttarvélar, áhaldavagnar

02 Jarðvinnsluvélar, herfi, véltætarar, og vélknúnar sláttuvélar (2)

03 Þreskivélar

04 Upptökuvélar fyrir gróffóður (2)

05 Kartöfluupptökuvélar (að fullu vélknúnar) (2)

06 Sykurrófnaupptökuvélar (að fullu vélknúnar) (2)

07 Mjaltavélar (fastur eða hreyfanlegur búnaður)? (2)
08 Sérstakt mjaltafjós? (2)

(a) Ef svarið er játandi:
Er það að fullu vélvætt? (3)

Daginn sem Tæki sem hafa verið notuð
könnunin er gerð  á síðustu 12 mánuðum (2)

Séreign býlisins Notað á fleiri en einu
býli (eign annars býlis,

samvinnufélags eða sameign
með öðrum býlum)
eða frá tækjaleigu

1 2

Fjöldi (merkið við)

flokkað eftir
vélarafli frá
... til ... (kw)

<
 2

5
25

 -
 <

 4
0

40
 -

 <
 6

0
³

60

já/nei
já/nei

já/nei

(¹) Valfrjálst vegna könnunarinnar 1997.

(²) Valfrjálst vegna kannananna 1995 og 1997.

(³) Valfrjálst fyrir Portúgal.
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ÍSLENSK útgáfa
L.     Starfsmenn við búið

(síðustu 12 mánuðina fyrir daginn sem könnunin er gerð)

(1) Eftir skólaskyldualdur.

(2) Að heimilisstörfum undanskildum.

(3) Fyllist eingöngu út ef svarið við spurningu B/01 eða B/02 er ,,nei“.

(4) Tafla sem ber að gera fyrir hvern flokk (03a til 04b).

(5) Þó ekki einstaklingar í L/01 og L/02.

(6) Valfrjálst.

(7) Valfrjálst vegna könnunarinnar 1997.
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L 07 Ef eigandinn er líka bústjóri: hefur hann tekjur af einhverri annarri starfsemi?

- að aðalstarfi?
(merkið við þar sem við á)

- að aukastarfi?

L 08 Hefur maki eiganda, sem starfar á býlinu, tekjur af einhverri annarri starfsemi?:

- að aðalstarfi?
(merkið við þar sem við á)

- að aukastarfi?

L 09 Hafa aðrir í fjölskyldu eiganda, sem starfa á býlinu, tekjur af einhverri annarri starfsemi? (1):

- að aðalstarfi?
(fjöldi einstaklinga)

- að aukastarfi?

L 10 Heildarfjöldi jafngildra vinnudaga í fullu starfi við landbúnaðarstörf, ótalið í lið L 01 til L 06, sem
innt eru af hendi á býlinu af einstaklingum sem ekki eru beinlínis ráðnir þar í vinnu (t.d. verktakar,
starfsmenn) (2).

Fjöldi jafngildra vinnudaga í fullu starfi síðustu 12 mánuðina fyrir daginn
sem könnunin er gerð (3).

(¹) Valfrjálst fyrir Danmörku, Holland, Finnland og Svíþjóð.

(²) Valfrjálst fyrir aðildarríki sem geta gefið heildaryfirlit yfir þetta könnunaratriði innanlands.

(³) Breska konungsríkið hefur heimild til að leggja þessar upplýsingar fram í formi jafngildra vinnuvikna.
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II. VIÐAUKI

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á I. viðauka við ákvörðun 89/651/EBE:

Eftirfarandi skilgreiningar og útskýringar bætist við undir fyrirsögninni ,,A. LEGA BÚJARÐAR “, lið
,,A/01 Héruð“:

,,AUSTURRÍKI (landsnúmer = 13)

Landshlutar Héruð

001. Ostösterreich 011. Burgenland
012. Niederösterreich
013. Wien

002. Südösterreich 021. Kärnten
022. Steiermark

003. Westösterreich 031. Oberösterreich
032. Salzburg
033. Tirol
034. Vorarlberg

FINNLAND (landsnúmer = 14)

Landshlutar Héruð

001. Etelä-Suomi 001.Uusimaa
002. Varsinais-Suomi
003. Ahvenanmaa
004. Satakunta
005. Häme
006. Pirkanmaa
007. Päijät-Häme
008. Kymenlaakso
009. Etel-Karjala

002. Itä-Suomi 010. Etelä-Savo
011. Pohjois-Savo
012. Pohjois-Karjala
018. Kainuu

003. Väli-Suomi 013. Keski-Suomi
014. Etelä-Pohjanmaa
015. Vaasan rannikkoseutu
016. Keski-Pohjanmaa

004. Pohjois-Suomi 017. Pohjois-Pohjanmaa
019. Lappi
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SVÍÞJÓÐ (landsnúmer = 15)

Landshlutar Héruð

001. Stockholm 001. Stockholm län

002. Östra Mellansverige 003. Uppsala län
004. Södermanlands län
005. Östergötlands län
018. Örebro län
019. Västmanlands län

003. Småland med öarna 006. Jönköpings län
007. Kronobergs län
008. Kalmar län
009. Gotlands län

004. Sydsverige 010. Blekinge län
011. Kristianstads län
012. Malmöhus län

005. Västsverige 013. Hallands län
014. Göteborgs och Bohus län
015. Älveborgs län
016. Skaraborgs län

006. Norra Mellansverige 017. Värmlands län
020. Kopparbergs län
021. Gävleborgs län

007. Mellersta Norrland 022. Västernorrlands län
023. Jämtlands län

008. Övre Norrland 024. Västerbottens län
025. Norrbottens län“

Eftirfarandi bætist við undir fyrirsögninni ,,SAMRÆKTUN OG EFTIRRÆKTUN, SVEPPIR,
ÁVEITUR, GRÓÐURHÚS, RÆKTUNARHLÉ AKURLANDS “:

,,I/07Aðstaða til að geyma náttúrlegan áburð úr dýraríkinu (fastan húsdýraáburð, fljótandi
húsdýraáburð og blöndu af hvoru tveggja)

I. Fastur húsdýraáburður: húsdýraskítur (með eða án hálms), hugsanlega eilítið blandaður hlandi.

Fljótandi húsdýraáburður: húsdýrahland, hugsanlega eilítið blandað skít og/eða vatni.

Blanda fasts og fljótandi húsdýraáburðar: fljótandi húsdýraáburður, það er að segja blanda skíts og
hlands frá húsdýrum, hugsanlega einnig blandaður vatni og/eða hálmi í litlum mæli.
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I/08 Svæðum, sem falla undir styrkjakerfi fyrir ræktunarhlé,

er skipt upp í:

a) ósáið land, ónotað í efnahagslegu tilliti (þegar skráð í D/22);
b) ræktunarsvæði fyrir landbúnaðarhrávöru til annarra nota en sem matvæli/fóður (t.d. sykurrófur,

repja, tré, runnar o.s.frv., þ.m.t. linsubaunir, hrútsertur og umfeðmingsgras; þegar skráð í D
og G);

c) svæði umbreytt í bithaga og engi (þegar skráð í F/01 og F/02);
d) svæði, áður landbúnaðarsvæði, umbreytt í skóglendi eða sem verið er að undirbúa fyrir

skógrækt (þegar skráð í H/02);
e) annað (þegar skráð í H/01 og H/03).

I. Svæði sem veitir rétt á fjárhagsstuðningi til viðkomandi bújarðar, í þeim tilgangi að stuðla að
ræktunarhléi, samkvæmt reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2328/91(1) og einnig reglugerð ráðsins (EBE)
nr. 1765/92(2) og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 334/93(3) eða, þar sem við á,
nýjustu lagaákvæðum.

II. Þau svæði eru aðeins talin með sem veita rétt á fjárhagsstuðningi til bújarðarinnar og viðmiðunarár
könnunarinnar á við um.“

(¹) Stjtíð. EB nr. L 218, 6. 8. 1991, bls. 1.

(²) Stjtíð. EB nr. L 181, 1. 7. 1992, bls. 12.

(³) Stjtíð. EB nr. L 38, 16. 2. 1993, bls. 12.


