
5.2.2015 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 8/837 

REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (EB) nr. 1921/2006 2015/EES/8/56 

frá 18. desember 2006 

um framlagningu hagskýrslugagna um löndun fiskafurða í aðildarríkjunum og niðurfellingu 
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 1382/91 (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
1. mgr. 285. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (1), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samkvæmt reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1382/91 frá 21.
maí 1991 um afhendingu gagna um löndun fiskafurða í
aðildarríkjunum skulu aðildarríkin afhenda gögn um
magn og meðalverð fiskafurða sem landað er á
yfirráðasvæði þeirra.

2) Reynslan hefur sýnt að það hefur ekki slæm áhrif á
greiningu á markaði fyrir fiskafurðir og aðra
efnahagslega greiningu að gögn séu afhent samkvæmt
löggjöf Bandalagsins einu sinni á ári frekar en einu sinni
í mánuði.

3) Betri greining fengist við það að gögn væru sundurliðuð
eftir fánaríki fiskiskipa sem landað er úr.

4) Í reglugerð (EB) nr. 1382/91 eru sett mörk á það að hve
miklu leyti úrtaksaðferðir eru heimilar þegar söfnun og
samantekt gagna skapa óhóflegt álag á tiltekin innlend
yfirvöld. Til þess að betrumbæta og einfalda kerfið fyrir
afhendingu gagna er við hæfi að í stað þeirrar
reglugerðar komi nýr gerningur. Af þeim sökum skal
reglugerð (EBE) nr. 1382/91 falla úr gildi.

 ________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 403, 30.12.2006, bls. 1. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 62/2007 8. júní 2007 
um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, sjá 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 48, 11.10.2007,  
bls. 20. 

(1) Álit Evrópuþingsins frá 15. júní 2006 (hefur enn ekki verið birt í 
Stjórnartíðindum ESB), sameiginleg afstaða ráðsins frá 14. nóvember 2006 
(hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum ESB) and afstaða 
Evrópuþingsins frá 12. desember 2006 (hefur enn ekki verið birt í 
Stjórnartíðindum ESB). 

5) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiði
þessarar reglugerðar, þ.e. að koma á sameiginlegum
lagaramma um kerfisbundna samantekt á
hagskýrslugögnum Bandalagsins um löndun á
fiskafurðum í aðildarríkjunum og því verður betur náð á
vettvangi Bandalagsins, er Bandalaginu heimilt að
samþykkja ráðstafanir í samræmi við dreifræðisregluna
eins og kveðið er á um í 5. gr. sáttmálans. Í samræmi við
meðalhófsregluna, eins og hún er sett fram í þeirri grein,
er ekki gengið lengra en nauðsyn krefur í þessari
reglugerð til að ná því markmiði.

6) Með reglugerð ráðsins (EB) nr. 322/97 frá 17. febrúar
1997 um hagskýrslur Bandalagsins (2) er myndaður
viðmiðunarrammi fyrir hagskýrslur á sviði fiskveiða. Í
henni eru einkum gerðar kröfur um samræmi við
meginreglur um óhlutdrægni, áreiðanleika, mikilvægi,
kostnaðarhagkvæmni, trúnaðarkvaðir og gagnsæi.

7) Mikilvægt er að tryggja samræmda beitingu þessarar
reglugerðar og, til þess að gera það, setja ákvæði um
málsmeðferð Bandalagsins til að ákvarða
framkvæmdarfyrirkomulagið innan viðeigandi
tímamarka og gera nauðsynlegar tæknilegar breytingar.

8) Ráðstafanirnar, sem eru nauðsynlegar til framkvæmdar
þessari reglugerð, ber að samþykkja í samræmi við
ákvörðun ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um
reglur um meðferð framkvæmdarvalds sem
framkvæmdastjórninni er falið (3).

9) Þar sem hagskýrslugögn um löndun fiskafurða eru
nauðsynlegt tæki fyrir stjórnun sameiginlegu
fiskveiðistefnunnar er rétt að mæla fyrir um möguleikann
á því að nota stjórnunarmálsmeðferðina sem kveðið er á
um í ákvörðun 1999/468/EB til að veita aðildarríkjunum
aðlögunartímabil vegna framkvæmdar þessarar
reglugerðar og undanþágur sem heimila þeim að
undanskilja hagskýrslugögn um tiltekinn geira
sjávarútvegsins frá þeim landsbundnu
hagskýrslugögnum sem lögð eru fram.

 ________________  

(2) Stjtíð. EB L 52, 22.2.1997, bls. 1. Reglugerðinni var breytt með reglugerð 
(EB) nr. 1882/2003. 

(3) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. Ákvörðuninni var breytt með ákvörðun 
2006/512/EB (Stjtíð. ESB L 200, 22.7.2006, bls. 11). 
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10) Hins vegar skal fela framkvæmdastjórninni vald til að
setja fram skilyrðin fyrir tæknilegum breytingum á
viðaukunum. Þar eð þessar ráðstafanir eru almenns eðlis
og þeim er ætlað að breyta veigalitlum þáttum þessarar
reglugerðar, skulu þær samþykktar í samræmi við
málsmeðferð í stjórnsýslunni með athugun sem mælt er
fyrir um í 5. gr. a í ákvörðun 1999/468/EB.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr.

Skilgreiningar 

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

1) „fiskiskip Bandalagsins“: fiskiskip sem sigla undir fána
aðildarríkis og eru skráð í Bandalaginu,

2) „fiskiskip EFTA“: fiskiskip sem sigla undir fána EFTA-
ríkis eða eru skráð í EFTA-ríki,

3) „einingarverð“:

a) verð við fyrstu sölu á lönduðum fiskafurðum (í
gjaldmiðli viðkomandi lands) deilt með magninu, sem
landað er (í tonnum), eða

b) fyrir fiskafurðir, sem ekki eru seldar strax, meðalverð á
hvert tonn í gjaldmiðli viðkomandi lands, metið með
viðeigandi aðferð.

2. gr.

Skyldur aðildarríkjanna 

1. Á hverju ári skal hvert aðildarríki senda
framkvæmdastjórninni hagskýrslugögn um löndun fiskafurða á 
yfirráðasvæði þess úr fiskiskipum Bandalagsins og EFTA (hér 
á eftir nefnd „hagskýrslugögn“). 

2. Að því er varðar þessa reglugerð telst eftirfarandi
fiskafurðum hafa verið landað á yfirráðasvæði aðildarríkisins 
sem gefur skýrsluna: 

a) afurðir sem fiskiskip eða aðrar einingar fiskiskipaflotans
landa í höfnum viðkomandi ríkja innan Bandalagsins,

b) afurðir sem skip aðildarríkjanna landa í höfnum utan
Bandalagsins og heyra undir skjal T2M í 43. viðauka
reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 2454/93
frá 2. júlí 1993 um setningu ákvæða til framkvæmdar
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2913/92 um setningu
tollareglna Bandalagsins (1).

 ________________  

(1) Stjtíð. EB L 253, 11.10.1993, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 402/2006 (Stjtíð. ESB L 70, 9.3.2006, bls. 35). 

3. gr.

Samantekt hagskýrslugagna 

1. Hagskýrslugögn skulu taka til heildarlöndunar á
landsbundnum yfirráðasvæðum innan Bandalagsins. 

2. Nota má úrtaksaðferðir ef ítarleg gagnaöflun ylli
landsyfirvöldum óhóflegum erfiðleikum miðað við mikilvægi 
tiltekins geira fiskveiða aðildarríkis vegna þess hvernig hann er 
upp byggður. 

4. gr.

Hagskýrslugögn 

Hagskýrslugögnin skulu varða heildarmagn og einingarverð 
fiskafurðanna sem landað er á almanaksárinu sem miðað er við. 

Breyturnar, sem leggja þarf hagskýrslugögn fram fyrir, 
skilgreiningar þeirra og viðkomandi flokkunarkerfi, er að finna 
í II., III. og IV. viðauka. 

5. gr.

Afhending hagskýrslugagna 

Aðildarríkin skulu afhenda framkvæmdastjórninni hagskýrslu-
gögn árlega með því sniði sem tilgreint er í I. viðauka og með 
þeim kóðum sem settir eru fram í II., III. og IV. viðauka.

Afhenda ber hagskýrslugögnin innan sex mánaða frá lokum 
almanaksársins sem miðað er við. 

6. gr.

Aðferðafræði 

1. Hvert aðildarríki skal, eigi síðar en 19. janúar 2008,
afhenda framkvæmdastjórninni ítarlega aðferðafræðiskýrslu 
með lýsingu á því hvernig gagna var aflað og hvernig 
hagskýrslugögnin voru tekin saman. Í skýrslunni skulu vera 
upplýsingar um úrtaksaðferðir og mat á gæðum matsins sem 
byggt er á þeim. 

2. Framkvæmdastjórnin skal kanna skýrslurnar og kynna
niðurstöður sínar fyrir viðkomandi vinnuhópi fastanefndarinnar 
um landbúnaðarskýrslur (hér á eftir kölluð „nefndin“) sem 
komið var á fót með 1. gr. ákvörðunar ráðsins 72/279/EBE (2). 

3. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um allar
breytingar á upplýsingum, sem veittar eru skv. 1. mgr., innan 
þriggja mánaða frá því þess háttar breytingar eiga sér stað Þau 
skulu einnig senda framkvæmdastjórninni upplýsingar um allar 
umtalsverðar breytingar sem verða á aðferðum sem notaðar eru 
við öflun gagna. 

 ________________  

(2) Stjtíð. EB L 179, 7.8.1972, bls. 1. 
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7. gr.

Aðlögunartímabil 

Veita má aðildarríkjum aðlögunartímabil vegna framkvæmdar 
þessarar reglugerðar sem skulu ekki vara lengur en í þrjú ár frá 
gildistökudegi hennar í samræmi við málsmeðferðina sem um 
getur í 2. mgr. 11. gr. 

8. gr.

Undanþágur 

1. Valdi það landsyfirvöldum óhóflegum erfiðleikum miðað
við mikilvægi tiltekins geira sjávarútvegsins í aðildarríki að 
taka hann með í hagskýrslum má veita undanþágu í samræmi 
við verklagsreglurnar, sem vísað er til í 2. mgr. 11. gr., sem 
heimila aðildarríkinu að undanskilja hagskýrslugögn um 
tiltekinn geira sjávarútvegsins frá landsbundnum 
hagskýrslugögnum sem lögð eru fram. 

2. Fari aðildarríki fram á undanþágu skv. 1. mgr. skal það láta
framkvæmdastjórninni í té skýrslu, til stuðnings beiðninni, um 
örðugleika sem koma upp við beitingu reglugerðarinnar 
gagnvart heildarlöndunum á yfirráðasvæði þess. 

9. gr.

Uppfærsla viðaukanna 

Samþykkja ber ráðstafanir, sem varða tæknilega aðlögun 
viðaukanna, í samræmi við stjórnsýslumálsmeðferð með 
athugun sem um getur í 3. mgr. 11. gr. 

10. gr.

Mat 

Framkvæmdastjórnin skal, eigi síðar en 19. janúar 2010 og 
síðan þriðja hvert ár, leggja matsskýrslu fyrir Evrópuþingið og

ráðið um þau hagskýrslugögn sem hafa verið tekin saman 
samkvæmt þessari reglugerð og sér í lagi um gildi þeirra og 
gæði. Í skýrslunni skal einnig vera greining á 
kostnaðarhagkvæmni kerfisins sem notað er við söfnun og 
úrvinnslu hagskýrslugagna og í henni skal tilgreina bestu 
starfsvenjur til að draga úr álagi á aðildarríkin og auka 
gagnsemi og gæði hagskýrslugagnanna. 

11. gr.

Nefndarmeðferð 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndarinnar.

2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 4. og
7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB með hliðsjón af ákvæðum
8.gr. hennar.

Fresturinn, sem um getur í 3. mgr. 4. gr. ákvörðunar 
1999/468/EB, skal vera þrír mánuðir. 

3. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 1.–4.
mgr. 5. gr. a og 7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB, með hliðsjón 
af ákvæðum 8. gr. hennar. 

12. gr.

Niðurfelling 

Reglugerð (EBE) nr. 1382/91 falli hér með úr gildi. 

13. gr.

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

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

Gjört í Brussel 18. desember 2006 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

J. BORREL FONTELLES J.-E. ENESTAM 

forseti. forseti. 
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I. VIÐAUKI 

SNIÐ HAGSKÝRSLUGAGNA SEM LÖGÐ ERU FRAM 

Skrársnið hagskýrslugagna 

Hagskýrslugögnin skulu lögð fram í skrá með eftirfarandi svæði í hverri færslu. Aðskilja skal svæðin með kommu (,). 

Svæði Athugasemd Viðauki 

Viðmiðunarár Fjórir tölustafir (t.d. 2003) 

Skýrslugjafarland Þriggja stafa kóði II. viðauki

Tegund eða flokkur tegunda Alþjóðlegur þriggja stafa kóði (*) — 

Fánaríki Þriggja stafa kóði II. viðauki

Vinnslustig III. viðauki

Fyrirhuguð notkun IV. viðauki

Magn Lönduð tonn (með einum aukastaf) 

Einingarverð Í gjaldmiðli viðkomandi lands á hvert tonn 

(*) Tæmandi skrá yfir alþjóðlega þriggja stafa kóða er í ASFIS-skrá Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna (FAO) 
(http://www.fao.org/fi/statist/fisoft/asfis/asfis.asp) 

Magn landaðs afla undir 50 kg er skráð sem „0,0“. 
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II. VIÐAUKI

SKRÁ YFIR LANDSKÓÐA 

Land Kóði 

Belgía BEL 

Tékkland CZE 

Danmörk DNK 

Þýskaland DEU 

Eistland EST 

Grikkland GRC 

Spánn ESP 

Frakkland FRA 

Írland IRL 

Ítalía ITA 

Kýpur CYP 

Lettland LVA 

Litháen LTU 

Lúxemborg LUX 

Ungverjaland HUN 

Malta MLT 

Holland NLD 

Austurríki AUT 

Pólland POL 

Portúgal PRT 

Slóvenía SVN 

Slóvakía SVK 

Finnland FIN 

Svíþjóð SWE 

Breska konungsríkið GBR 

Ísland ISL 

Noregur NOR 

Önnur lönd OTH 
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III. VIÐAUKI

SKRÁ YFIR KÓÐA FYRIR VINNSLUSTIG 

A-hluti 

Skrá 

Vinnslustig Kóði 

Nýr (ekkert tilgreint) 10 

Nýr (í heilu lagi) 11 

Nýr (slægður) 12 

Nýr (halar) 13 

Nýr (flök) 14 

Nýr (slægður og hausaður) 16 

Nýr (lifandi) 18 

Nýr (annað) 19 

Frystur (ekkert tilgreint) 20 

Frystur (í heilu lagi) 21 

Frystur (slægður) 22 

Frystur (halar) 23 

Frystur (flök) 24 

Frystur (óflakaður) 25 

Frystur (slægður og hausaður) 26 

Frystur (hreinsaður) 27 

Frystur (ekki hreinsaður) 28 

Frystur (annað) 29 

Saltaður (ekkert tilgreint) 30 

Saltaður (í heilu lagi) 31 

Saltaður (slægður) 32 

Saltaður (flök) 34 

Saltaður (slægður og hausaður) 36 

Saltaður (annað) 39 

Reyktur 40 

Soðinn 50 

Soðinn (frystur og pakkaður) 60 

Þurrkaður (ekkert tilgreint) 70 

Þurrkaður (í heilu lagi) 71 
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Vinnslustig Kóði 

Þurrkaður (slægður) 72 

Þurrkaður (flök) 74 

Þurrkaður (slægður og hausaður) 76 

Þurrkaður (roðflettur) 77 

Þurrkaður (annað) 79 

Í heilu lagi (ekkert tilgreint) 91 

Klær 80 

Hrogn 85 

Vinnslustig óþekkt 99 

B-hluti 

Skýringar 

1. Flök: lengjur af fiskholdi sem skorið er meðfram hrygg fisksins, ýmist hægri eða vinstri hlið hans, að því tilskildu að
haus, innyfli, uggar (bakuggi, gotraufaruggi, sporðblaðka, kviðuggi, eyruggi) og bein (hryggjarliðir eða stóri hryggur, 
neðra bein eða rifbein, tálknbein eða ístað o.s.frv.) hafi verið fjarlægð og að hliðarnar tvær séu ótengdar, til dæmis á kvið 
eða baki. 

2. Heill fiskur: óslægður fiskur.

3. Hreinsaður: smokkfiskur þegar armar, haus og innri líffæri hafa verið fjarlægð. 

4. Frystur fiskur: fiskur sem hefur verið frystur með því að færa meðalhitann niður í -18 °C eða neðar til þess að varðveita
eiginleika fisksins og er síðan geymdur við það hitastig.

5. Nýr fiskur: fiskur sem hefur einungis verið kældur en ekki verið varinn, verkaður eða frystur. Yfirleitt seldur heill eða
slægður.

6. Saltaður fiskur: fiskur sem er varðveittur í salti eða pækli, oft slægður og hausaður. 
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IV. VIÐAUKI

SKRÁ YFIR KÓÐA FYRIR FYRIRHUGAÐA NOTKUN FISKAFURÐA 

A-hluti 

Skrá 

Ráðstöfun Kóði Eðli afhendingar 

Til neyslu 1 Skyldubundin 

Til iðnaðar 2 Skyldubundin 

Teknar af markaði 3 Valfrjáls 

Í beitu 4 Valfrjáls 

Í dýrafóður 5 Valfrjáls 

Í úrgang 6 Valfrjáls 

Fyrirhuguð notkun óþekkt 9 Valfrjáls 

B-hluti 

Skýringar 

1. Til neyslu: allar fiskafurðir sem eru upphaflega seldar til neyslu eða er landað samkvæmt samningi eða öðru
samkomulagi til neyslu. Undanþeginn er afli sem er ætlaður til manneldis en er, þegar selja á hann í fyrsta sinn, tekinn af 
neyslumarkaði vegna markaðsaðstæðna og hreinlætisreglugerða eða af svipuðum ástæðum. 

2. Til iðnaðar: allar fiskafurðir sem eru ætlaðar sérstaklega til bræðslu í mjöl og lýsi eða til dýrafóðurs, svo og afli sem
upphaflega var ætlaður til neyslu en ekki seldur sem slíkur í fyrstu. 

3. Teknar af markaði: afli sem upphaflega er ætlaður til neyslu en er, þegar selja á hann í fyrsta sinn, tekinn af markaðnum
vegna markaðsaðstæðna og hreinlætisreglugerða eða af svipuðum ástæðum. 

4. Í beitu: ferskfiskafli sem ætlaður er notkunar í beitu við aðrar fiskveiðar. Dæmi er beita sem notuð er við túnfiskveiðar á
stöng og línu. 

5. Í dýrafóður: afli sem ætlunin er að nota til að fóðra dýr. Undanþeginn er afli sem ætlaður er til bræðslu í fiskimjöl og
lýsi. 

6. Í úrgang: fiskur eða hlutar hans sem ástands síns vegna verður að farga fyrir löndun. 

7. Fyrirhuguð notkun óþekkt: afli sem ekki er hægt að setja í neinn af ofangreindum flokkum.




