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RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum
43. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

með hliðsjón af áliti Evrópuþingsins (1),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Eldi og ræktun í sjó og vatni er ört vaxandi grein innan fiskveiða
og getur aukið við þann takmarkaða afla sem hefðbundnar
fiskveiðar skila.

Hafa ber eftirlit með og, ef nauðsyn krefur, stjórn á afrakstri
eldis og ræktunar í sjó og vatni til að tryggja viðunandi
markaðsskilyrði.

Áhrif eldis og ræktunar í sjó og vatni á byggðaþróun og
umhverfið kallar í auknum mæli á hagtölur til þess að unnt sé
að hafa eftirlit með þróun þessarar atvinnugreinar.

Hagtölur um afrakstur eldis og ræktunar í sjó og vatni eru
nauðsynlegar til að unnt sé að hrinda stefnu bandalagsins um
þróun fiskveiða í framkvæmd.

Markmið fyrirhugaðra aðgerða nást aðeins á grundvelli
löggernings bandalagsins, sem mun gera framkvæmdastjórninni
kleift að koma á nauðsynlegri samhæfingu tölfræðilegra
upplýsinga á vettvangi bandalagsins, en söfnun hagtalna um
afrakstur eldis og ræktunar í sjó og vatni og nauðsynlegt
skipulag til að auka og hafa eftirlit með áreiðanleika þessara
hagtalna er fyrst og fremst á ábyrgð aðildarríkjanna.

Sérstök aðferð við samantekt þeirra hagtalna bandalagsins sem
um er að ræða og fjalla um afrakstur eldis og ræktunar í sjó og
vatni, mótuð með því að styðjast við gildandi hagtölur

aðildarríkjanna, sem er safnað í þeim tilgangi að uppfylla
innlendar og alþjóðlegar skuldbindingar, krefst sérlega náinnar
samvinnu framkvæmdastjórnarinnar og aðildarríkjanna, einkum
innan fastanefndarinnar um landbúnaðarskýrslur sem komið var
á fót með ákvörðun 72/279/EBE (2).

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Almenn ákvæði

Hvert aðildarríki skal árlega afhenda framkvæmdastjórninni
hagtölur um afrakstur eldis og ræktunar í sjó og vatni alls staðar
í aðildarríkinu.

2. gr.

Afhending gagna

Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni gögnin, sem um
getur í 1. gr., í þeirri mynd sem er lýst í I. viðauka, innan níu
mánaða frá lokum almanaksársins sem þau eiga við, ásamt
gögnum sem aðildarríkin lýsa trúnaðargögn samkvæmt innlendri
löggjöf eða vinnureglum um trúnaðarkvaðir í hagskýrslum og
samkvæmt ákvæðum reglugerðar ráðsins (KBE, EBE) nr.
1588/90 frá 11. júní 1990 um afhendingu gagna sem eru háð
trúnaðarkvöðum í hagskýrslum til Hagstofu Evrópubanda-
lagsins (3).

Heimilt er að leggja gögnin fram á segulnæmum geymslumiðli
eða í öðru formi en því sem er lýst í I. viðauka og aðildarríkin og
framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) koma sér
saman um.

Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) skal veita
aðildarríkjunum aðgang að gögnunum, sem eru lögð fram
samkvæmt þessari reglugerð, með fyrirvara um nauðsynlegar
ráðstafanir vegna trúnaðarkvaða í hagskýrslum.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 108, 1. 5. 1996, bls. 1, 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) Áliti var skilað 27. mars 1996 (hefur enn ekki verið birt í
Stjórnartíðindum EB).

REGLUGERÐ RÁÐSINS (EB) nr. 788/96

frá 22 apríl 1996

um skil aðildarríkjanna á hagtölum um afrakstur eldis og ræktunar í
sjó og vatni(*)

(2) Stjtíð. EB nr. L 179, 7. 8. 1972, bls. 1.

(3) Stjtíð. EB nr. L 151, 15. 6. 1990, bls. 1.
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3. gr.

Skilgreiningar

Skilgreiningarnar, sem ber að styðjast við þegar gögn eru lögð
fram, er að finna í II. viðauka. Útiloki innlendar venjur eða
stjórnsýslufyrirmæli að þessum skilgreiningum sé fylgt
nákvæmlega skal viðkomandi aðildarríki tilkynna
framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópubandalaganna) um þær
skilgreiningar sem er stuðst við.

4. gr.

Gagnasöfnun

Aðildarríki er heimilt að styðjast við úrtakskannanir eða aðrar
viðeigandi heimildir við öflun gagna um helstu þætti í afrakstri
eldis og ræktunar í sjó og vatni. Heimilt er að áætla aðra þætti.

Sé heildarársframleiðsla aðildarríkis undir 1 000 tonnum er því
heimilt að leggja fram áætlun um heildarframleiðsluna.

Aðildarríkið skal tilgreina hverja og eina tegund, sem er talin
upp í III. viðauka, sérstaklega. Fari framleiðsla einstakra tegunda
ekki yfir 1 000 tonn og sé hún ekki yfir 10% af þyngd heildar-
framleiðslunnar er samt sem áður heimilt að áætla framleiðsluna
og leggja fram heildargögn um hana.

5. gr.

Aðlögunartímabil og undanþágur

1. Geti aðildarríki ekki fullnægt skilyrðum þessarar
reglugerðar getur framkvæmdastjórnin mælt fyrir um allt að
þriggja ára aðlögunartímabil frá gildistökudegi þessarar
reglugerðar til þess að ná fram öllum markmiðum
reglugerðarinnar.

Á aðlögunartímabilinu er heimilt að veita aðildarríki tímabundnar
undanþágur frá beitingu þessarar reglugerðar. Framkvæmda-
stjórnin skal tilkynna öllum aðildarríkjunum um einstök atriði
slíkra undanþágna.

2. Ef það veldur innlendum yfirvöldum erfiðleikum að telja
með tiltekinn hluta eldis og ræktunar í sjó og vatni, sem ekki eru
í réttu hlutfalli við mikilvægi þess hluta í viðkomandi aðildarríki,
er heimilt að veita undanþágu í samræmi við málsmeðferðina
sem mælt er fyrir um í 7. gr., þar sem umræddu aðildarríki yrði
heimilað að undanskilja gögn um þennan hluta í upplýsingum
sínum.

3. Undanþágurnar sem veittar eru samkvæmt 2. mgr. skulu
ekki gilda lengur en í þrjú ár; þó er heimilt að framlengja þær til
þriggja ára í senn. Þegar aðildarríki leggur fram beiðni um
framlengingu skal það senda framkvæmdastjórninni niðurstöður
úrtakskönnunar þar sem fram kemur hvaða erfiðleika beiting
reglugerðarinnar hefur í för með sér. Farið verður með beiðnina
samkvæmt málsmeðferðinni í 7. gr.

6. gr.

Nefnd

Framkvæmdastjórnin mun setja reglur um framkvæmd þessarar
reglugerðar, meðal annars breytingar á afhendingarformi gagna
í I. viðauka, skilgreiningunum í II. viðauka og skránni yfir
tegundir í III. viðauka, að höfðu samráði við fastanefndina um
landbúnaðarskýrslur í samræmi við málsmeðferðina sem um
getur í 7. gr.

7. gr.

Málsmeðferð

1. Þegar fylgja skal málsmeðferð þeirri sem mælt er fyrir um
í þessari grein ber formanni að vísa málinu til fastanefndarinnar
um landbúnaðarskýrslur, hér á eftir kölluð ,,nefndin“, annaðhvort
að eigin frumkvæði eða að beiðni fulltrúa aðildarríkis.

2. Fulltrúi framkvæmdastjórnarinnar leggur fyrir nefndina
drög að þeim ráðstöfunum sem gera skal. Nefndin skal skila
áliti sínu á drögunum innan þeirra tímamarka sem formanninum
er heimilt að setja eftir því hversu brýnt málið er. Álitið skal
samþykkt með þeim meirihluta sem mælt er fyrir um í 2. mgr.
148. gr. sáttmálans þegar um er að ræða ákvarðanir sem ráðinu
ber að samþykkja að tillögu framkvæmdastjórnarinnar. Atkvæði
fulltrúa aðildarríkjanna í nefndinni vega eins og mælt er fyrir
um í þeirri grein. Formaðurinn greiðir ekki atkvæði.

3. Framkvæmdastjórnin skal samþykkja ráðstafanirnar sem
öðlast gildi þegar í stað. Séu þessar ráðstafanir hins vegar ekki í
samræmi við álit nefndarinnar skal framkvæmdastjórnin greina
ráðinu tafarlaust frá þeim. Ef svo ber undir:

- skal framkvæmdastjórnin fresta framkvæmd ráðstafananna,
sem hún hefur ákveðið að gera, um tvo mánuði frá
dagsetningu orðsendingarinnar,

- er ráðinu heimilt að taka aðra ákvörðun með auknum
meirihluta innan þeirra tímamarka sem um getur í
undirliðnum hér að framan.
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 22. apríl 1996.

Fyrir hönd ráðsins,

W. LUCHETTI

forseti.

8. gr.

Lokaákvæði

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

Hún kemur til framkvæmda 1. janúar 1996.
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I. VIÐAUKI

Magn fisks, krabbadýra, lindýra og þangs sem er afrakstur eldis og ræktunar í sjó og vatni

(lífþyngd í

tonnum)

                       Annað vatn

Tegund (1) Ferskvatn (2) Ísalt vatn (3) Sjór (3) Samtals (2) Samtals (2)

Fiskur

Krabbadýr

Lindýr

Þang (4)

(¹) Samkvæmt ákvæðum 4. gr. ber að tilgreina hverja og eina tegund. Í III. viðauka er leiðbeinandi skrá yfir tegundir í eldi
og ræktun í sjó og vatni.

(²) Lögbundin afhending gagna.

(³) Valfrjáls afhending gagna.

(4) Blautvigt.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EBNr.42/246 8.10.1998

 00

ÍS
LE

N
S

K
 ú

tg
áf

a
II. VIÐAUKI

Skilgreiningar

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

- ,,Eldi og ræktun í sjó og vatni“: ræktun lagarlífvera, meðal annars fisks, lindýra, krabbadýra og
vatnaplantna. Í ræktun felst að gripið er inn í uppeldi með einum eða öðrum hætti í þeim tilgangi að
auka framleiðslu, t.d. með reglulegri endurnýjun á stofni, fóðrun og verndun gegn ránfiskum. Í
ræktun felst einnig að stofninn, sem verið er að rækta, er annaðhvort í eigu einstaklings eða félags;
í honum kunna enn fremur að vera fólgin samningsbundin réttindi. Við hagskýrslugerð eru
lagarlífverur, sem einstaklingur eða félag rækta og hefur átt allan uppvaxtartímann, taldar til ræktunar
í sjó og vatni en lagarlífverur, sem almenningur nýtir sem sameiginlega auðlind, með eða án sérstaks
leyfis, til fiskveiða.

- ,,Ferskvatn“: vatn í ám, vatnsföllum, stöðuvötnum, tjörnum og tönkum og annars staðar þar sem
selta vatnsins er óveruleg að staðaldri.

- ,,Annað vatn“: vatn þar sem selta er ekki óveruleg árið um kring. Selta getur verið mikil að staðaldri
(t.d. sjór) eða sveiflukennd (t.d. af völdum sjávarfalla eða árstíðabundinna áhrifa).

- ,,Sjór“: vatn með mikla seltu sem helst tiltölulega stöðug.

- ,,Ísalt vatn“: vatn með talsverða seltu en ekki mikla að staðaldri. Seltan getur verið talsvert breytileg
vegna innstreymis ferskvatns eða sjávar.

- ,,Afrakstur eldis og ræktunar í sjó og vatni“: neysluafurðir sem verða til með því að beita lágnytja
ræktunaraðferðum eða þauleldi og er talin þar með framleiðsla vatnaplantna til notkunar í iðnaði.
Framleiðsla eða afurðir klakstöðva, sem eru notaðar áfram í eldi í sjó og vatni, eru ekki taldar með.
Framleiðslu úr dýraríkinu ber að skrá sem jafngildi lífþyngdar í tonnum og framleiðslu vatnaplantna
sem blautvigt.
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III. VIÐAUKI

Skila ber hagtölum um afrakstur með tilliti til eftirtalinna afurða úr eldi og ræktun í sjó og vatni:

Íslenskt heiti Enskt heiti Vísindaheiti 3ja bókstafa
kóði

FISKAR

Graskarpi Grass carp (White amur) Ctenopharyngodon idella FCG
Vatnakarpi Common carp Cyprinus carpio FCP
Gedda Northern pike Esox lucius FPI
Eðalkarpi Bighead carp Hypophthalmichthyes nobilis BIC
Silfurkarpi Silver carp Hypophthalmichthys molitrix SVC
Ferskvatnsbeinfiskar ót.a. Freshwater fishes n.e.i. Osteichthyes FRF
Rútar Roaches Rutilus spp. FRX
Grunnungur Tench Tinca tinca FTE
Beitarfiskar ót.a. Tilapias n.e.i. Oreochromis spp. TLP
Norður-Afríkugrani North African catfish Clarius gariepinus CLZ
Svarti kattgrani Black bullhead Ictalurus melas ITM
Fengrani Wels (Som) catfish Siluris glanis SOM
Styrjur ót.a. Sturgeons n.e.i. Acipenseridae STU
Bjartáll European eel Anguilla anguilla ELE
Vatnasíld ót.a. Whitefishes n.e.i. Coregonus n.e.i WHF
Silfurlax Coho (= Silver salmon) Oncorhynchus kisutch COH
Regnbogasilungur Rainbow trout Oncorhynchus mykiss TRR
Kyrrahafslaxar ót.a. Pacific salmons n.e.i. Oncorhynchus spp. ORC
Atlantshafslax Atlantic salmon Salmo salar SAL
Urriðar ót.a. Trouts n.e.i. Salmo spp. TRO
Sjóbirtingur Sea trout Salmo trutta TRS
Fjallableikja Arctic char Salvelinus alpinus ACH
Lindableikja Brook trout Salvelinus fontinalis SVF
Bleikjur ót.a. Chars n.e.i. Salvelinus spp. CHR
Sandhverfa Turbot Psetta maxima TUR
Sólflúra Common sole Solea vulgaris SOL
Þorskur Atlantic cod Gadus morhua COD
Barri Seabass Dicentrarchus labrax BSS
Kólguflekkir ót.a. Porgies, seabreams n.e.i. Sparidae SBX
Gullflekkur Gilthead seabream Sparus auratus SBG
Hausröndungur Flathead grey mullet Mugil cephalus MUF
Röndungar ót.a. Mullets n.e.i. Mugilidae MUL
Gullinrafi Greater amberjack Seriola dumerili AMB
Túnfiskur Northern bluefin tuna Thunnus thynnus BFT

KRABBADÝR

Vatnakrabbar Crayfishes Astacus spp., Cambarus spp. AYS
Risa-vatnarækja Giant river prawn Macrobrachium rosenbergii PRF
Japansrækja Kuruma prawn Penaeus japonicus KUP
Ferskvatnshumar Red swamp crawfish Procambarus clarkii RCW
Broddakrabbi Spinous spider crab Maja squinado SCR
Svipuhumrar ót.a. Palinurid spiny lobsters n.e.i. Palinurus spp. CRW
Strandrækja Common prawn Palaemon serratus CPR
Tígrisrækja Giant tiger prawn Penaeus monodon GIT
Svipuhumar Signal crayfish Pacifastacus leninsculus PCL
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Íslenskt heiti Enskt heiti Vísindaheiti 3ja bókstafa

kóði

LINDÝR

Risaostra Pacific cupped oyster Crassostrea gigas OYG
Ostruætt Cupped oyster Crassostrea spp. OYC
Ostra European flat oyster Ostrea edulis OYF
Kræklingur Blue mussel Mytilus edulis MUS
Miðjarðarhafskræklingur Mediterranean mussel Mytilus galloprovincialis MSM
Drottningardiskur Queen scallop Chlamys opercularis QSC
Risadiskur Common scallop Pecten maximus SCE
Hjartaskel Common cockle Cardium edule COC
Dúkaskel Grooved carpet shell Ruditapes decussatus CTG
Maniluskel Japanese (Manila) clam Ruditapes philippinarum CLJ
Teppisskeljar ót.a. Carpet shells n.e.i Tapes spp. TPS
Freyjuskeljar Venus clams Veneridae CLV
Blekfiskur Common cuttlefish Sepia officinalis CTC
Kaupmannsskel Hard clam Mercenaria mercenaria CLH

ÞANG

Japönsk þarategund ót.a. Wakame n.e.i Undaria spp. UDS

ót.a.= ótilgreint annars staðar

n.e.i. = not elsewhere indicated.


