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REGLUGERÐ RÁÐSINS (EB) nr. 2467/96

frá 17. desember 1996

um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 571/88 um skipulag kannana
bandalagsins á nýtingu bújarða(*)

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

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

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1),

með hliðsjón af áliti Evrópuþingsins (2),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 571/88 frá 29. febrúar 1988 um
skipulag kannana bandalagsins á nýtingu bújarða frá 1988 til
1997 (3) er kveðið á um áætlun um fjórar kannanir bandalagsins
á nýtingu bújarða á tímabilinu 1988 til 1997. Þessi kannanaáætlun
er framhald á röð bandalagskannana á nýtingu bújarða sem hófust
á árunum 1966/67. Enn fremur er í téðri reglugerð kveðið á um
stofnun gagnabanka jarðatals Evrópubandalagsins
(EUROFARM) til að geyma, vinna úr og miðla niðurstöðum
könnunarinnar.

Þróun í nýtingu bújarða er mikilvægur þáttur við mótun
sameiginlegrar landbúnaðarstefnu. Því ber að halda þessum
nýtingarkönnunum áfram eftir árið 1997 samkvæmt svipaðri
kannanaáætlun. Endurskoða ber skrána yfir nauðsynlegar
könnunarbreytur reglulega til að tryggja að breyturnar sem þar
eru fyrir séu fyllilega réttlætanlegar og að tekið sé tillit til nýrra
þarfa.

Það hefur sýnt sig að reglugerð (EBE) nr. 571/88 er í samræmi
við þessi markmið. Því ber að framlengja gildistíma téðrar
reglugerðar um tíu ár eða þannig að hún nái yfir tímabilið 1998 til
2007.

Í tengslum við endurskoðunina á sameiginlegu landbúnaðar-
stefnunni, en einnig með markmið byggðastefnu í huga, er vaxandi
þörf er fyrir tölulegar upplýsingar um nýtingu, nákvæmt
sundurliðaðar eftir landshlutum. Því er nauðsynlegt að skipuleggja
og framkvæma kannanir á nýtingu á þann hátt að unnt sé að láta

í té niðurstöður sem svara til næsta stigs fyrir neðan héraðskön-
nunarstigið. Af þessu leiðir að könnunarkostnaðurinn verður meiri
og því er nauðsynlegt að auka framlag bandalagsins vegna
kostnaðar við grunnkönnunina fyrir tímabilið 1999/2000.

Til að gera þessar kannanir þurfa bæði aðildarríkin og bandalagið
að gera ráð fyrir umtalsverðri fjárveitingu í mörg ár og skal nota
stóran hluta hennar til að mæta upplýsingaþörfum stofnana
bandalagsins. Í fjárlögum bandalagsins ætti því áfram að gera ráð
fyrir nauðsynlegu fjárframlagi bandalagsins vegna kostnaðar við
að framkvæma kannanirnar og vinna úr og miðla niðurstöðunum
í gegnum jarðatalskerfi Evrópubandalagsins.

Við framkvæmd þessarar reglugerðar, einkum að því er varðar
jarðatal Evrópubandalagsins, er skylt að fara með gögn um
einstakar bújarðir, sem afhent eru Hagstofu Evrópubandalaganna,
í samræmi við ákvæði reglugerðar (KBE, EBE) nr. 1588/90 (4) um
afhendingu gagna sem eru háð trúnaðarkvöðum í hagskýrslum til
Hagstofu Evrópubandalagsins.

Með skírskotun til 2. tölul. yfirlýsingar Evrópuþingsins, ráðsins
og framkvæmdastjórnarinnar frá 6. mars 1995 er í þessari reglugerð
mælt fyrir um fjárhagslegan viðmiðunargrundvöll fyrir allan
gildistíma áætlunarinnar, án þess að það hafi áhrif á valdsvið
fjárlagayfirvaldsins eins og það er skilgreint í sáttmálanum.

Til að unnt sé að framkvæma þessar kannanir farsællega verður
að halda áfram náinni samvinnu aðildarríkjanna og framkvæmda-
stjórnarinnar, sem byggist á gagnkvæmu trausti, einkum innan
ramma fastanefndarinnar um landbúnaðarskýrslur sem komið var
á fót með ákvörðun 72/279/EBE (5).

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Reglugerð (EBE) nr. 571/88 er breytt sem hér segir:

1. Í titlinum falli niður ,,frá 1988 til 1997�.

2. Forsendunum er breytt sem hér segir:

a) í fimmtu forsendu falli niður ,,á tímabilinu frá 1993 til
1997�;

b) í stað níundu forsendu komi eftirfarandi;

_____________________

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 335, 24.12.1996, bls. 3, var nefnd
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 13/1999 frá 29. janúar 1999
um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, sjá
þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. C 293, 5. 10. 1996, bls. 38.

(2) Stjtíð. EB nr. C 347, 18. 11. 1996.

(3) Stjtíð. EB nr. L 56, 2. 3. 1988, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 96/170/EB (Stjtíð. EB nr. L 47,
24. 2. 1996, bls. 23).

____________________

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

(5) Stjtíð. EB nr. L 179, 7. 8. 1972, bls. 1.
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,,Þegar settar eru reglur um heildarkannanir
bandalagsins á árunum 1989/90 og 1999/2000 verður
að taka til greina, eftir því sem hægt er, tilmæli
Matvæla- og landbúnaðarstofnunar SÞ (FAO) um að
gerðar verði alþjóðlegar heildarkannanir í landbúnaði
á árinu 1990 eða þar um bil og einnig á árinu 2000 eða
þar um bil�.

3. Í 1. gr. komi ,,Á árunum 1988 til 2007� í stað ,,Á árunum
1988 til 1997�.

4. Í stað 2. gr. komi eftirfarandi:

,,2. gr.

1. Í samræmi við t i lmæli FAO um alþjóðlegar
heildarkannanir í landbúnaði skulu aðildarríkin láta fara fram
grunnkönnun í einum eða fleiri áföngum í formi
heildarkönnunar sem taki til allra bújarða á tímabilinu frá 1.
desember 1988 til 1. mars 1991 og á tímabilinu frá 1.
desember 1998 til 1. mars 2001. Miða skal við ræktunarár
fyrir uppskeru ársins 1989 eða 1990 og ársins 1999 eða
2000.

Aðildarríkin geta samt sem áður, innan ramma
grunnkönnunarinnar fyrir árin 1989/90, stuðst við kannanir
á grundvelli  slembiúrtaks, hér á eftir nefndar
,,úrtakskannanir�, að því er varðar tilteknar breytur.
Niðurstöður sem þannig fást skulu bryggjaðar.

2. Aðildarríkin geta flýtt eða frestað grunnkönnuninni
fyrir árin 1989/90 um tólf mánuði hið mesta og verður þá
til viðbótar grunnkönnuninni að gera úrtakskönnun sem
miðast við annaðhvort ræktunarárið 1989 eða 1990.�

5. Ákvæðum 3. gr. er breytt sem hér segir:

a) í fyrsta málslið, á eftir orðunum ,,Eftirfarandi
kannanir�, bætist við orðið ,,bráðabirgðakannanir�
innan sviga;

b) eftirfarandi bætist við:

,,d) milli 1. desember 2002 og 1. mars 2004, fyrir
ræktunarár vegna uppskeru ársins 2003
(nýtingarkönnun 2003);

e) milli 1. desember 2004 og1. mars 2006, fyrir
ræktunarár vegna uppskeru ársins 2005
(nýtingarkönnun 2005);

og

f) milli 1. desember 2006 og 1. mars 2008, fyrir
ræktunarár vegna uppskeru ársins 2007
(nýtingarkönnun 2007).�

6. Í stað 4. gr. komi eftirfarandi:

,,4. gr.

Aðildarríki,  sem gera úrtakskannanir, skulu gera
nauðsynlegar ráðstafanir til að marktækar niðurstöður fáist
í þeirri sundurliðun sem krafist er og hér segir:

� landshlutar sem um getur í 8. gr.,

� héruð sem um getur í 8. gr. (eingöngu vegna
grunnkannana),

� ,,hlutlæg svæði� í skilningi reglugerðar (EBE)
nr. 2052/88(¹) og ákvörðunar framkvæmda-
stjórnarinnar 94/197/EB(²) (eingöngu vegna
grunnkönnunar fyrir árin 1999/2000),

og eftir því sem eftirfarandi skýrslusvæði skipta máli innan
svæða:

� ,,verr sett landbúnaðarsvæði (harðbýlt land) �
samkvæmt skilgreiningu í 3. gr. tilskipunar 75/268/
EBE(³) og ,,fjalllendi� samkvæmt 3. mgr. sömu greinar,

� helstu tæknilegu og efnahagslegu viðmiðanir í skilningi
ákvörðunar 85/377/EBE(4),

� sérstakar tæknilegar og efnahagslegar viðmiðanir í
skilningi sömu ákvörðunar.

Aðildarríkin skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að
tryggja að sýni séu skipulögð þannig að unnt sé að nota
einn stakan stuðul á bújörð til að kalla fram upplýsingarnar
sem safnað var í sýnatökunni.
����������
(¹) Stjtíð. EB nr. L 185, 15. 7. 1988, bls. 9. Reglugerðinni

var síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 3193/94
(Stjtíð. EB nr. L 337, 24. 12. 1994, bls. 11).

(²) Stjtíð. EB nr. L 96, 14. 4. 1994, bls. 1.
(³) Stjtíð. EB nr. L 128, 19. 5. 1975, bls. 1. Tilskipuninni

var síðast breytt með aðildarlögunum frá 1994.
(4) Stjtíð. EB nr. L 220, 17. 8. 1985, bls. 1. Ákvörðuninni

var síðast breytt með ákvörðun framkvæm-
dastjórnarinnar 96/393/EB (Stjtíð. EB nr. L 163, 2. 7.
1996, bls. 45).�

7. Ákvæðum 8. gr. er breytt sem hér segir:

a) í 1. mgr. komi ,,á árunum 1993 til 2007� í stað ,,á
árunum 1993 til 1997�;

b) eftirfarandi málsgreinar bætast við á eftir 1. mgr.:

,,2. Í tengslum við gerð skrár yfir breytur fyrir
grunnkönnunina 1992/2000 geta aðildarríkin, að eigin
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ósk og á grundvelli viðeigandi skjala, fengið heimild
hjá framkvæmdastjórninni, samkvæmt málsmeð-
ferðinni sem mælt er fyrir um í 15. gr., til að nota
úrtakskannanir í tengslum við tilteknar breytur.

Í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um
í 15. gr. geta aðildarríkin, einnig að eigin ósk og á
grundvelli viðeigandi skjala sem og í tengslum við gerð
skrár yfir könnunarbreytur, fengið heimild til að nota
fyrirliggjandi upplýsingar úr öðrum heimildum en
tölfræðilegum könnunum, að því er varðar tilteknar
breytur, frá og með könnuninni fyrir árið 1997.

3. Í grunnkönnuninni fyrir 1999/2000 skal
landfræðileg staðsetning hverrar bújarðar um sig
skilgreind með númeri þannig að söfnunin geti farið
fram eftir skýrslusvæðum sem svara til næsta stigs
fyrir neðan héraðskönnunarstigið eða að minnsta kosti
eftir hlutlægum svæðum.

c) fyrrum 2. mgr. verði að 4. mgr. og hljóði sem hér segir�;

,,4.  Skilgreiningarnar á breytunum ásamt afmörkun
og númerum fyrir landshluta, könnunarhéruð og önnur
skýrsluvæði skulu ákveðnar í samræmi við
málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 15. gr.�;

d) fyrrum 3. mgr. verði að 5. mgr.;

e) 1., 2. og 3. neðanmálsgrein falli niður.

8. Í stað 10. gr. komi eftirfarandi:

,,10. gr.

Aðildarríkin skulu senda Hagstofu Evrópubandalaganna
upplýsingarnar sem vísað er til í 1. mgr. 8. gr. og eru fengnar
úr heildarkönnunum og úrtakskönnunum í formi einstakra
gagna eftir bújörðum, samkvæmt málsmeðferðinni sem mælt
er fyrir um í II. viðauka, hér á eftir nefnt ,,jarðatal
Evrópubandalagsins�.

Aðildarríkin skulu tryggja að gögn, sem eru færð inn á
staðlað skýrslusnið jarðatalsins, séu ítarleg og trúverðug
með því að nota samræmd eftirlitsskilyrði sem hagstofa
Evrópubandalaganna setti eftir að hafa haft náið samráð við
þar til bærar stofnanir í aðildarríkjunum. Þau skulu einnig
nota samanburðartöflurnar, sem um getur í 9. lið II. viðauka,
við sannprófun á gögnum um einstakar bújarðir.�

9. Ákvæðum 1. mgr. 14. gr. er breytt sem hér segir:

a) í fyrsta málslið komi orðin ,,við kannanirnar sem
kveðið er á um í 2. og 3. gr.� í stað orðanna ,,við

grunnkönnun og kannanir sem kveðið er á um í 3. gr.�;

b) mæla skal fyrir um hámarksfjárhæðir á könnun vegna
aðildarríkjanna Austurríkis, Finnlands og Svíþjóðar
sem hér segir:

,,� 600 000 ECU fyrir Svíþjóð,

� 700 000 ECU fyrir Finnland,

� 1 400 000 ECU fyrir Austurríki.�;

c) eftirfarandi undirgrein bætist við milli fyrstu og
annarrar undirgreinar:

,,Hvað varðar þau aðildarríki, sem láta fara fram
heildarkönnun allra bújarða 1999/2000 með tilliti til
allra tilskilinna breytna, skulu ofangreindar fjárhæðir
hækka um 50%�;

d) önnur undirgrein verði að þriðju undirgrein og í stað
hennar komi eftirfarandi:

, ,Árlegar fjárveitingar skulu heimilaðar af
fjárlagayfirvaldi og rúmast innan fjárhagsáætlunar.�

10. Í stað 2. mgr. 14. gr. komi eftirfarandi:

,,2. Viðmiðunarfjárhæð vegna þróunar, viðhalds,
nauðsynlegrar aðlögunar og umsýslu við jarðatal
Evrópubandalagsins, þar með talið vegna miðlunar
niðurstaðna, skal vera að hámarki ár hvert:

� 480 000 ECU fyrir árið 1989,

� 440 000 ECU fyrir árið 1990,

� 240 000 ECU fyrir árið 1991,

� 80 000 ECU fyrir árin 1992 til 1998,

� 700 000 ECU fyrir árin 1999 og 2000,

� 550 000 ECU fyrir árin 2001 til 2010.

Árlegar fjárveitingar skulu heimilaðar af fjárlagayfirvaldi og
rúmast innan fjárhagsáætlunar.�

11. Í 2. mgr. 15. gr. komi orðin ,,með 62 atkvæða meirihluta� í
stað orðanna ,,með 54 atkvæða meirihluta�.

12. Ákvæðum II. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 571/88 er
breytt sem hér segir:

a) í 2. lið komi eftirfarandi í stað fyrsta undirliðar:
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,,� Gagnabanki með gögnum um einstakar bújarðir
(BDI) sem hefur að geyma einstakar
upplýsingar, sem ekki má vera hægt að bera
bein kennsl á, fyrir allar bújarðir (að því er
grunnkannanirnar varðar) eða upplýsingar um
allar bújarðir eða um dæmigert úrtak bújarða
(að því er bráðabirgðakannanirnar varðar) sem
nægir til að greining geti farið fram á þeim
landfræðilegu þrepum sem um getur í 4. gr.
reglugerðarinnar.�;

b) í 3. lið komi ,,nema gögn um einstakar bújarðir í
Þýskalandi úr könnunum á árunum 1988 til 1997� í
stað ,,nema Þýskaland�;

c) ákvæðum 6. liðar er breytt sem hér segir:

,,6. Þýskaland fær undanþágu til að senda í stað
einstakra gagna upplýsingar í töfluformi sem
svara til töflugagnaáætlunarinnar (BDT) sem
um getur í 2. lið. Undanþága þessi fellur úr gildi
eftir kannanirnar á tímabilinu 1988 til 1997.

Þýskaland skuldbindur sig til að safna þessum
gögnum um einstakar bújarðir á segulmiðil í eina
gagnavinnslustöð innan tólf mánaða frá því að
vettvangssöfnun gagna lýkur.�;

d) í stað 16. liðar komi eftirfarandi:

,,16. Með tilliti til ábyrgðar hvors aðila um sig og í
samræmi við reglugerð (KBE, EBE) nr. 1588/90
munu Hagstofa Evrópubandalaganna og
aðildarríkin koma á fljótvirkum samráðsað-
ferðum með það fyrir augum að:

� tryggja trúnað og tölfræðilegan áreiðanleika
upplýsinga sem unnar eru út frá gögnum
um einstakar bújarðir,

� upplýsa aðildarríkin um hagnýtingu
þessara gagna.�

2. gr.

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

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum
aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 17. desember 1996.

Fyrir hönd ráðsins,

I. YATES

forseti.

_______


