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REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) 2018/1091 

frá 18. júlí 2018 

um samþættar hagskýrslur um landbúnað og niðurfellingu á reglugerðum (EB) nr. 1166/2008 og  

(ESB) nr. 1337/2011 (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 338. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, 

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin, 

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (1), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1166/2008 (2) er komið á ramma um evrópskar hagskýrslur um 

framleiðsluskipan á bújörðum fram til 2016. Því ætti að fella þá reglugerð úr gildi. 

2) Halda ætti áfram með áætlun um evrópska könnun um framleiðsluskipan á bújörðum, sem farið hefur fram í 

Sambandinu frá 1966, til að rannsaka horfur á framleiðsluskipan á bújörðum í Sambandinu og láta í té hagskýrslur sem 

verða nauðsynlegur þekkingargrunnur fyrir hönnun, framkvæmd, vöktun, mat og endurskoðun á tengdri stefnu, einkum 

sameiginlegu landbúnaðarstefnunni (e. common agricultural policy (CAP)), þ.m.t. ráðstafanir um dreifbýlisþróun, sem 

og umhverfisstefnu, stefnu fyrir aðlögun og mildun loftslagsbreytinga og landnotkunarstefnu Sambandsins og nokkur 

markmið sjálfbærrar þróunar. Slíks þekkingargrunns er einnig krafist til að meta áhrif þessara stefna á vinnuafl kvenna á 

bújörðum. 

3) Söfnun hagskýrslugagna, einkum varðandi framleiðsluskipan bújarða, ætti að miða að því, meðal annarra markmiða, að 

fá fram uppfærð gögn til að nota í ákvarðanatökuferlinu með það fyrir augum að síðar verði gerðar endurbætur á 

sameiginlegu landbúnaðarstefnunni. 

4) Alþjóðlegt mat á landbúnaðarskýrslum leiddi til þess að sett var fram heildarstefna Matvæla- og landbúnaðarstofnunar 

Sameinuðu þjóðanna (FAO) til að bæta hagskýrslur um landbúnað og dreifbýli sem hagtölunefnd Sameinuðu þjóðanna 

(UNSC) samþykkti árið 2010. Evrópskar landbúnaðarskýrslur ættu, eftir því sem við á, að fylgja tilmælunum í 

heildarstefnunni um að bæta hagskýrslur um landbúnað og dreifbýli og einnig þeim sem falla undir Heimsáætlun FAO um 

landbúnaðarkönnunina 2020.  

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 200, 7.8.2018, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 327/2019 frá 

13. desember 2019 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Afstaða Evrópuþingsins frá 3. júlí 2018 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 16. júlí 2018. 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1166/2008 frá 19. nóvember 2008 um kannanir á framleiðsluskipan á bújörðum og könnun á 

framleiðsluaðferðum í landbúnaði og um niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 571/88 (Stjtíð. ESB L 321, 1.12.2008, bls. 14). 
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5) Í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 223/2009 (3) er kveðið á um ramma fyrir þróun, gerð og miðlun 

evrópskra hagskýrslna, sem er byggður á sameiginlegum meginreglum um hagskýrslur. Í henni er komið á fót 

gæðaviðmiðunum og vísað til þarfarinnar á að lágmarka svarbyrði svarenda könnunarinnar og lagt af mörkum til 

almennari markmiða um að draga úr stjórnsýsluálagi. 

6) Setja ætti fram margþætta hagskýrsluáætlun um bú fyrir næsta áratug til að kveða á um ramma fyrir samræmdar, 

sambærilegar og samfelldar hagskýrslur. Þessar hagskýrslur ættu að beinast að þörfum fyrir stefnumótun. 

7) Í stefnuáætlun um landbúnaðarskýrslur fyrir 2020 og áfram, sem nefnd um evrópska hagskýrslukerfið setti fram í 

nóvember 2015, er gert ráð fyrir samþykkt tveggja rammareglugerða sem ná yfir alla þætti landbúnaðarskýrslna, að 

undanskildum hagreikningum landbúnaðarins. Reglugerð þessi er önnur þessara rammareglugerða. 

8) Til samhæfingar og sambærileika upplýsinga um framleiðsluhorfur á bújörðum og til að uppfylla núverandi þarfir hins 

almenna skipulags sameiginlega markaðarins, einkum ávaxta- og víngeirans, ætti að fella reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 1337/2011 (4) inn í skipulagsupplýsingar á stigi bújarða frá 2013 og áfram og kemur þessi reglugerð í 

stað hennar. Því er nauðsynlegt að fella þá reglugerð úr gildi. 

9) Samanburðarhæfar hagtölur frá öllum aðildarríkjum um framleiðsluskipan á bújörðum eru mikilvægar til að ákvarða 

þróun sameiginlegrar landbúnaðarstefnu. Því ber að nota staðlaða flokkun og breytur fyrir könnunaratriði, að því leyti 

sem það er hægt. 

10) Hagskýrslugagnaskrár um bújarðir greiða fyrir að kjarnagögn og gagnaeiningar verði settar í töfluþversnið og heimila 

þannig að hægt sé að sækja upplýsingar á grunni breyta á borð við kynferði stjórnanda bújarðar, aldur hans, skipulag 

eignarhalds og stærð bújarðarinnar og upptöku ráðstafana í umhverfismálum. Aðgreining niðurstaðna verður möguleg 

fyrir viðmiðanir í kjarnagögnum og fyrir samsetningu viðmiðana. 

11) Söfnun upplýsinga um fæðingarár, árið þegar viðkomandi var flokkaður sem stjórnandi bújarðar og kyn gæti látið í té 

gögn fyrir þróun aðgerða að því er varðar kynslóðaskipti og kyntengda þætti. 

12) Talning á bújörðum ætti að fara fram í Sambandinu eigi sjaldnar en á tíu ára fresti meðal annars í þeim tilgangi að 

uppfæra grundvallarskrár um bújarðir og aðrar upplýsingar sem krafist er fyrir lagskiptingu úrtaka. Síðasta talning fór 

fram 2009 til 2010. 

13) Aðildarríki þar sem tímabil gagnasöfnunar fyrir könnunina viðmiðunarárið 2020 skarast við vinnuna sem áætluð var 

fyrir 10 ára manntalið ættu að geta fært búskaparkönnunina fram um ár til að forðast mikið álag sem hlytist af því að 

framkvæma tvær meiriháttar gagnasafnanir á sama tíma. 

14) Koma ætti á fót viðmiðunarmörkum til þess að forðast að setja óþarfa byrðar á bújarðir og innlend stjórnvöld. Til að 

geta greint skipan evrópsks landbúnaðar á tilhlýðilegan hátt ættu hagskýrslurnar að taka til 98% hagnýts 

landbúnaðarsvæðis og búfénaðar á búum. Þetta þýðir að viðmiðunarmörkin sem skráð eru í þessari reglugerð eru of há í 

sumum aðildarríkjum. Bújarðirnar sem þó eru undir þessum viðmiðunarmörkum eru svo litlar að nægjanlegt er að afla 

úrtaka gagna einu sinni á hverjum áratug til að greiða fyrir mati á skipan þeirra og áhrifum á framleiðslu, og leiða 

þannig til lækkunar kostnaðar og álags en gera jafnframt kleift að hanna skilvirka stefnuaðgerð til að styðja og viðhalda 

skipan lítilla bújarða. 

15) Svæði sem notuð eru til landbúnaðarframleiðslu ættu að falla undir samþættar hagskýrslur um landbúnað, þ.m.t. gildir 

það um landnotkun tveggja eða fleiri bújarða með sameiginleg réttindi.  

  

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 223/2009 frá 11. mars 2009 um evrópskar hagskýrslur og niðurfellingu reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB, KBE) nr. 1101/2008 um afhendingu gagna sem eru háð trúnaðarkvöðum í hagskýrslum til Hagstofu 

Evrópubandalaganna, reglugerðar ráðsins (EB) nr. 322/97 um hagskýrslur Bandalagsins og ákvörðunar ráðsins 89/382/EBE, KBE um að 

koma á fót hagskýrsluáætlunarnefnd Evrópubandalaganna (Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2009, bls. 164). 

(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1337/2011 frá 13. desember 2011 um evrópskar hagskýrslur um fjölærar nytjaplöntur og 

um niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 357/79 og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/109/EB (Stjtíð. ESB L 347, 

30.12.2011, bls. 7). 
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16) Nauðsynlegt er að taka við upplýsingum um tengsl bújarðar við fyrirtækjasamstæðu þegar einingar hennar lúta stjórn 

móðurfélags. 

17) Hagstofur aðildarríkja og önnur innlend yfirvöld ættu að hafa aðgang að stjórnsýslugögnum að því marki sem gögn 

þessi eru nauðsynleg hvað varðar þróun, framleiðslu og miðlun evrópskra hagskýrslna, í samræmi við 17. gr. a 

reglugerðar (EB) nr. 223/2009, í því skyni að draga úr svarbyrði. 

18) Aðildarríki eða ábyrg innlend yfirvöld ættu að leitast við að nútímavæða leiðir við gagnasöfnum um bújarðir eins mikið 

og hægt er. Hvetja ætti til notkunar á stafrænum lausnum í því skyni. 

19) Úthluta ætti breytum sem safnað verður til mismunandi söfnunarhópa (kjarnagögn og einingar) með mismunandi tíðni 

eða eins og dæmigert er, eða hvorttveggja, að því er varðar sveigjanleika evrópskra landbúnaðarskýrslukerfisins og til 

einföldunar og nútímavæðingar landbúnaðarskýrslna. 

20) Heimilt er að lækka svarbyrði og kostnað frekar með því að endurnýta gögn frá árinu beint á undan viðmiðunarári eða 

næst á eftir því. Þetta yrði sérstaklega viðeigandi um þætti þar sem engra meiriháttar breytinga er að vænta á milli ára. 

21) Aðildarríkin ættu að hafa heimild til að nota tölfræðilegar kannanir, opinberar skrár og aðrar heimildir, aðferðir eða 

nýstárlegar aðferðir, þ.m.t. vísindalegar grundvallaðar og vel skjalfestar aðferðir á borð við tilreikning, áætlun og 

líkanagerð, að því er varðar sveigjanleika og til að draga úr byrði á svarendur, hagstofur aðildarríkja og önnur innlend 

yfirvöld. 

22) Bæta ætti söfnun upplýsinga um næringarefni og vatnsnotkun og aðferðir við landbúnaðarframleiðslu sem beitt er á 

bújarðir í því skyni að setja fram viðbótarhagskýrslur fyrir þróun umhverfisstefnu í landbúnaði og bæta gæði 

umhverfisvísa í landbúnaði. 

23) Nota ætti þema hagskýrslueininga í samræmi við III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/2/EB (5) 

fyrir landkóðun bújarða. 

24) Framkvæmdastjórnin skal virða trúnað gagna sem send eru í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 223/2009. Tryggja ætti 

nauðsynlega vernd trúnaðargagna, m.a. með því að takmarka notkun mæliþátta á staðsetningum við svæðisgreiningar 

upplýsinga og með viðeigandi samsöfnun gagna þegar hagskýrslur eru gefnar út. Af þessum sökum ætti að þróa 

samhæfða nálgun við vernd trúnaðarkvaðar og gæðaþátta varðandi miðlun gagna um leið og sýnd er viðleitni til að gera 

rafrænan aðgang að opinberum hagskýrslum bæði auðveldan og notendavænan. 

25) Öll vinnsla persónuupplýsinga samkvæmt þessari reglugerð fellur undir reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2016/679 (6) og ákvæði sem samþykkt hafa verið í samræmi við þá reglugerð og/eða reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 45/2001 (7), eftir því sem við á. 

26) Með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1893/2006 (8) er komið á fót atvinnugreinaflokkun Evrópu-

sambandsins sem um getur í þessari reglugerð að því er varðar skilgreiningu á viðeigandi þýði bújarða. 

27) Skilgreina ætti svæðiseiningar í samræmi við flokkun hagskýrslusvæða (NUTS) í samræmi við reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (EB) nr. 1059/2003 (9).  

  

(5) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/2/EB frá 14. mars 2007 um að koma á grunngerð fyrir landupplýsingar í Evrópubandalaginu 

(INSPIRE) (Stjtíð. ESB L 108, 25.4.2007, bls.1). 

(6) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679 frá 27. apríl 2016 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga 

og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga og niðurfellingu tilskipunar 95/46/EB (almenna persónuverndarreglugerðin) (Stjtíð. ESB L 119, 

4.5.2016, bls. 1). 

(7) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 45/2001 frá 18. desember 2000 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónu-

upplýsinga, sem stofnanir og aðilar Bandalagsins hafa unnið, og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (Stjtíð. EB L 8, 12.1.2001, bls. 1). 

(8) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1893/2006 frá 20. desember 2006 um stofnun atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna 

(NACE, 2. endursk.) og um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3037/90, sem og tilteknum EB-reglugerðum um sérstök 

hagskýrslusvið (Stjtíð. ESB L 393, 30.12.2006, bls. 1). 

(9) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1059/2003 frá 26. maí 2003 um að taka upp sameiginlega flokkun hagskýrslusvæða (NUTS) 

(Stjtíð. ESB L 154, 21.6.2003, bls. 1). 
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28) Krefjast ætti fjármögnunar bæði frá aðildarríkjunum og Sambandinu í nokkur ár í því skyni að framkvæma gagnasöfnunina. 

Því ætti að setja ákvæði um styrk frá Sambandinu til að styðja þá áætlun fyrir milligöngu Ábyrgðarsjóðs evrópsks 

landbúnaðar samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1306/2013 (10). 

29) Í þessari reglugerð er mælt fyrir um fjárhagsramma sem gildir meðan viðeigandi fjárhagsrammi til margra ára varir og á að 

vera helsta viðmiðunarfjárhæðin fyrir Evrópuþingið og ráðið við árlega fjárlagagerð, í skilningi 17. liðar samstarfssamnings 

frá 2. desember 2013 milli Evrópuþingsins, ráðsins og framkvæmdastjórnarinnar um aga í stjórn fjármála, samstarf við 

fjárlagagerð og trausta fjármálastjórnun (11). Í reglugerð þessari er kveðið á um að komið verði á fót fjárhagsáætlun fyrir 

frekari gagnasafnanir í tengslum við næsta fjárhagsramma til margra ára. 

30) Endurskoða ætti efnahagslega þætti þessarar reglugerðar fyrir tímabilið eftir 2020 og taka tillit til nýs fjárhagsramma til 

margra ára og annarra viðeigandi breytinga á fjármögnunarleiðum Sambandsins. Á grundvelli þeirrar endurskoðunar 

ætti framkvæmdastjórnin að velta fyrir sér hvort leggja ætti fram viðeigandi breytingar við þessa reglugerð. 

31) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiði þessarar reglugerðar, þ.e. að koma á kerfisbundinni samantekt á 

evrópskum hagskýrslum um bújarðir í Sambandinu, og því verður betur náð á vettvangi Sambandsins vegna samræmis 

og samanburðarhæfis er Sambandinu heimilt að samþykkja ráðstafanir í samræmi við nálægðarregluna eins og kveðið er 

á um í 5. gr. sáttmálans um Evrópusambandið. 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 þessu markmiði. 

32) Í reglugerð (EB) nr. 223/2009 er kveðið á um viðmiðunarramma fyrir evrópskar hagskýrslur og er þess krafist að 

aðildarríkin hlíti tölfræðilegum meginreglum og gæðaviðmiðunum sem tilgreind eru í þeirri reglugerð. Gæðaskýrslur 

eru undirstaða fyrir mat á gæðum evrópskra hagskýrsla og þess að bæta þær og miðla. Nefndin um evrópska 

hagskýrslukerfið hefur stutt staðal evrópska hagskýrslukerfisins varðandi skipulag gæðaskýrslna í samræmi við 12. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 223/2009. Staðall evrópska hagskýrslukerfisins ætti að stuðla að samhæfingu gæðaskýrslugjafar 

samkvæmt þessari reglugerð. 

33) Mat á áhrifum hefur farið fram í samræmi við meginregluna um trausta fjármálastjórnun til að í áætluninni sé lögð 

áhersla í hagskýrsluáætluninni sem komið er á fót með þessari reglugerð um þörfina á skilvirkni við að ná markmiðum 

hennar og til að tekið sé tillit fjárhagslegra takmarkana hennar frá og með hönnunarfasanum. 

34) Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir framkvæmd þessarar reglugerðar ætti að fela framkvæmdastjórninni að fara með 

framkvæmd að því er varðar að tilgreina lýsingar á breytum sem skráðar eru í þessar reglugerð og tæknilega þætti gagna 

sem verða afhent og koma þannig á fót lýsingum á breytum og öðrum nytsömum ráðstöfunum við söfnun sérstakra gagna 

eins og mælt er fyrir um í þessari reglugerð og einnig að setja fram nytsamar ráðstafanir fyrir gæðaskýrslurnar og um efni 

þeirra. Þessu valdi ætti að beita í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 182/2011 (12). Framkvæmda-

stjórnin ætti að taka tillit til þátta á borð við kostnað og stjórnsýsluálag á bújarðir og aðildarríki þegar hún beitir þessu valdi. 

35) Framselja ætti til framkvæmdastjórnarinnar vald til að samþykkja gerðir í samræmi við 290. gr. sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins að því er varðar breytingar á ítarlegum efnisatriðum sem skráð eru í þessari reglugerð og við þá bætt 

viðeigandi gagnaeiningum með því að tilgreina upplýsingarnar sem veittar voru á sértækum grunni, eins og sett er fram í 

þessari reglugerð, til að taka tillit til nýlega tilkominna gagnaþarfa sem einkum koma til af nýrri þróun í landbúnaði, 

endurskoðaðri löggjöf og breyttri forgangsröðun við stefnumótun. Framselja ætti framkvæmdastjórninni heimildina til að 

samþykkja gerðir í samræmi við 290. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins að því er varðar breytingu á 

breytum sem skráðar eru í þessari reglugerð til að kveða á um samhæfi og greiða fyrir notkun annarra gagnagjafa. 

Framkvæmdastjórnin ætti að taka tillit til þátta á borð við kostnað og stjórnsýsluálag á bújarðir og aðildarríki þegar hún 

  

(10) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1306/2013 frá 17. desember 2013 um fjármögnun, stjórnun og eftirlit með sameiginlegu 

landbúnaðarstefnunni og um niðurfellingu á reglugerðum ráðsins (EBE) nr. 352/78, (EB) nr. 165/94, (EB) nr. 2799/98, (EB) nr. 814/2000, 

(EB) nr. 1290/2005 og (EB) nr. 485/2008 (Stjtíð. ESB L 347, 20.12.2013, bls. 549). 

(11) Stjtíð. ESB C 373, 20.12.2013, bls. 1. 

(12) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 182/2011 frá 16. febrúar 2011 um reglur og almennar meginreglur varðandi tilhögun 

eftirlits aðildarríkjanna með framkvæmdastjórninni þegar hún beitir framkvæmdarvaldi sínu (Stjtíð. ESB L 55, 28.2.2011, bls. 13). 
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beitir þessu valdi. Einkum er mikilvægt að framkvæmdastjórnin efni til viðeigandi samráðs meðan á undirbúningsvinnu 

hennar stendur, þ.m.t. við sérfræðinga, og að þetta samráð fari fram í samræmi við meginreglurnar sem mælt er fyrir um í 

stofnanasamstarfssamningnum frá 13. apríl 2016 um betri lagasetningu (13). Einkum fá Evrópuþingið og ráðið öll skjöl á 

sama tíma og sérfræðingar aðildarríkja, og sérfræðingar þeirra hafa kerfisbundinn aðgang að fundum sérfræðingahópa 

framkvæmdastjórnarinnar sem vinna að undirbúningi framseldra gerða í því skyni að tryggja jafna þátttöku við undirbúning 

framseldra gerða. 

36) Evrópska persónuverndarstofnunin var höfð með í ráðum og samþykkti álit hinn 20. nóvember 2017 (14). 

37) Samráð hefur verið haft við nefndina um evrópska hagskýrslukerfið. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Efni 

Reglugerð þessi kemur á fót ramma fyrir evrópskar hagskýrslur varðandi bújarðir og kveður á um samþættingu upplýsinga um 

skipulag þar að lútandi um framleiðsluaðferðir, ráðstafanir í dreifbýlisþróun, umhverfisþætti í landbúnaði og aðrar tengdar 

upplýsingar. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

a) „bú“ eða „bújörð“: sérstök eining, bæði tæknilega og efnahagslega, sem býr við sérstaka stjórnun og stundar efnahagslega 

starfsemi í landbúnaði í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1893/2006 og tilheyrir hópum A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5 

eða fellur undir „viðhald í góðu landbúnaðar- og umhverfisástandi“ í hópi A.01.6. innan efnahagssvæðis Sambandsins, 

annaðhvort sem aðal- eða aukastarfsemi. Varðandi starfsemi í hópi A.01.49 telst einungis með starfsemin „Ræktun og 

undaneldi hálftaminna eða annarra lifandi dýra“ (að undanskilinni ræktun á skordýrum) og „Býrækt og framleiðsla hunangs og 

bývax“, 

b) „bú á sameiginlegu landi“: landeining þar sem almenn réttindi gilda og sem ein eða fleiri bújarðir nota til landbúnaðar-

framleiðslu en er ekki skipt milli þeirra, 

c) „svæði“: svæðisbundin eining í flokkun hagskýrslusvæða (NUTS), skilgreint í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1059/2003, 

d) „búfjáreining“: stöðluð mælieining sem greiðir fyrir samsöfnun ýmissa flokka búfjár til að hægt sé að bera þá saman; 

reiknistuðlar til að koma á fót búfjáreiningum fyrir einstaka búfjárflokka eru skráðir í I. viðauka, 

e) „hagnýtt landbúnaðarsvæði“ (e. UAA): landsvæði sem notað er til búskapar, þ.m.t. akurland, fastagraslendi, land undir 

fjölærar nytjaplöntur og annað land sem notað er til landbúnaðar, 

f) „viðmiðunarár“: almanaksár sem viðmiðunartímabilin vísa til, 

g) „matjurtagarður“: svæði sem notuð eru til matvælaframleiðslu og ætluð eru til eigin neyslu, 

h) „eining“: eitt eða fleiri gagnasöfn sem skipulögð eru í því skyni að ná yfir efnisatriði, 

i) „efnisatriði“: innihald upplýsinga sem safna á um hagskýrslueiningar, hvert atriði nær yfir nokkur ítarleg efnisatriði, 

j) „ítarlegt efnisatriði“: ítarlegt inntak upplýsinga sem verður safnað um hagskýrslueiningar sem varða tiltekið efnisatriði, 

hvert ítarlegt efnisatriði nær yfir nokkrar breytur, 

k) „breyta“: einkenni eininga sem fylgst er með og gætu tekið á sig margs konar gildi.  

  

(13) Stjtíð. ESB L123, 12.5.2016, bls. 1. 

(14) Stjtíð. ESB C 14, 16.1.2018, bls. 6. 
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3. gr. 

Umfang 

1. Gögnin sem krafist er í þessari reglugerð skulu ná yfir 98% af heildarumfangi hagnýts landbúnaðarsvæðis (að 

undanskildum matjurtagörðum) og 98% búfjáreininga hvers aðildarríkis. 

2. Til að uppfylla þessi skilyrði skulu aðildarríki láta í té gögn sem standa fyrir bújarðir og sameiginlegt landsvæði í 

landbúnaðareiningum sem uppfylla að minnsta kosti ein af þeim efnislegu viðmiðunarmörkum sem skráð eru í II. viðauka að 

því er varðar stærð landbúnaðarlands eða fjölda búfjáreininga. 

3. Þrátt fyrir þetta er aðildarríkjum heimilt, með fyrirvara um fyrirframsamþykki framkvæmdastjórnarinnar (Hagstofu 

Evrópusambandsins), að koma á fót hærri efnislegum eða samsvarandi efnahagslegum viðmiðunarmörkum til að minnka 

rammann þegar ramminn sem tilgreindur er í 2. mgr. stendur fyrir yfir 98% af innlendri landbúnaðarframleiðslu sem mæld er út 

frá meðalframleiðslu í samræmi við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1198/2014 (15), svo fremi 98% 

heildarumfangs hagnýts landsbúnaðarsvæðis (að undanskildum matjurtagörðum) og 98% af búfjáreiningum aðildarríkja sé náð. 

4. Þegar ramminn sem tilgreindur er skv. 2. mgr. þessarar greinar nær ekki yfir 98% umfangs hagnýts landbúnaðarsvæðis og 

98% búfjáreininga skulu aðildarríki víkka rammann í samræmi við 6. gr. með því að koma á lægri viðmiðunarmörkun en þeim 

sem um getur í 2. mgr. þessarar greinar, eða með því að koma á viðbótar viðmiðunarmörkum eða hvoru tveggja. 

4. gr. 

Gagnagjafar og aðferðir 

1. Aðildarríki skulu nota eina af eftirfarandi heimildum eða aðferðum til að komast yfir gögnin sem um getur í þessari 

reglugerð, að því tilskildu að upplýsingar heimili samantekt hagskýrslna sem uppfylla gæðakröfurnar sem mælt er fyrir um í 

11. gr.: 

a) tölfræðilegar kannanir, 

b) stjórnsýslugagnagjafar sem tilgreindir eru í 2. mgr. þessarar greinar, 

c) aðrar heimildir, aðferðir eða nýstárlegar aðferðir. 

2. Aðildarríkjum er heimilt að nota upplýsingar frá samþættu stjórnunar- og eftirlitskerfi (IACS) sem komið var á með reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1307/2013 (16), kerfi fyrir auðkenningu og skráningu nautgripa sem komið var á með 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1760/2000 (17) og kerfi fyrir auðkenningu og skráningu sauðfjár eða geita sem komið 

var á fót með reglugerð ráðsins (EB) nr. 21/2004 (18), skrá yfir vínekrur sem framkvæmd er í samræmi við 145. gr. reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1308/2013 (19) og skrárnar yfir lífrænan búskap sem settar eru fram samkvæmt reglugerð 

ráðsins (EB) nr. 834/2007 (20). Aðildarríkjum er einnig heimilt að nota stjórnsýsluheimildir sem tengjast sértækum ráðstöfnunum í 

dreifbýlisþróun. 

3. Aðildarríki sem ákveða að nota heimildir, aðferðir eða nýstárlegar aðferðir sem um getur í c-lið 1. mgr. skulu upplýsa 

framkvæmdastjórnina (Hagstofu Evrópusambandsins) árið á undan viðmiðunarárinu og láta í té upplýsingar sem varða gæði 

gagna úr þeirri heimild, aðferða eða nýstárlegra aðferða, og gagnasöfnunaraðferðir sem notaðar verða.  

  

(15) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1198/2014 frá 1. ágúst 2014, um viðbætur við reglugerð ráðsins (EB) 

nr. 1217/2009 um að koma upp kerfi til söfnunar bókhaldsgagna um tekjur og rekstur bújarða í Evrópusambandinu (Stjtíð. ESB L 321, 

7.11.2014, bls. 2). 

(16) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1307/2013 frá 17. desember 2013 um að koma á reglum um beingreiðslur til bænda 

samkvæmt stuðningskerfum innan ramma sameiginlegu landbúnaðarstefnunnar og um niðurfellingu reglugerðar ráðsins (EB) nr. 637/2008 

og reglugerðar ráðsins (EB) nr. 73/2009 (Stjtíð. ESB L 347, 20.12.2013, bls. 608). 

(17) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1760/2000 frá 17. júlí 2000 um að koma á kerfi fyrir auðkenningu og skráningu nautgripa 

og um merkingar nautakjöts og nautakjötsafurða og niðurfellingu reglugerðar ráðsins (EB) nr. 820/97 (Stjtíð. EB L 204, 11.8.2000, bls. 1). 

(18) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 21/2004 frá 17. desember 2003 um að koma á kerfi fyrir auðkenningu og skráningu sauðfjár og geita og 

breytingu á reglugerð (EB) nr. 1782/2003 og tilskipunum 92/102/EBE og 64/432/EBE (Stjtíð. ESB L 5, 9.1.2004, bls. 8). 

(19) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1308/2013 frá 17. desember 2013 um sameiginlegt markaðskerfi fyrir landbúnaðarafurðir 

og um niðurfellingu á reglugerðum ráðsins (EBE) nr. 922/72, (EBE) nr. 234/79, (EB) nr. 1037/2001 og (EB) nr. 1234/2007 (Stjtíð.  

ESB L 347, 20.12.2013, bls. 671). 

(20) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 834/2007 frá 28. júní 2007 um lífræna framleiðslu og merkingu lífrænna vara og um niðurfellingu á reglugerð 

(EBE) nr. 2092/91 (Stjtíð. ESB L 189, 20.7.2007, bls. 1). 



30.1.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 5/591 

 

4. Innlend yfirvöld sem bera ábyrgð á að uppfylla kröfur þessarar reglugerðar skulu hafa rétt til aðgangs að og notkunar á 

gögnum, án tafar og endurgjaldslaust, þ.m.t. einstaka gögnum um bújarðir og persónuupplýsingar um eigendur þeirra sem geymdar 

eru í opinberum skrám sem safnað er á innlendu yfirráðasvæði þeirra skv. 17. gr. a reglugerðar (EB) nr. 223/2009. Innlend yfirvöld 

og eigendur opinberra skráa skulu koma á fót nauðsynlegu samstarfsfyrirkomulagi. 

5. gr. 

Kjarnaskipulagsgögn 

1. Aðildarríki skulu safna og láta í té kjarnaskipulagsgögn („kjarnagögn“) sem varða bújarðirnar, sem um getur í 2. og  

3. mgr. 3. gr., fyrir viðmiðunarárin 2020, 2023 og 2026, eins og skráð er í III. viðauka. Kjarnagagnasöfnunin fyrir 

viðmiðunarárið 2020 skal framkvæma eins og talningu. 

2. Framkvæma má kjarnagagnasöfnunina fyrir viðmiðunarárin 2023 og 2026 með úrtökum. Í því tilviki skulu aðildarríki 

tryggja að vegnar niðurstöður kannana séu tölfræðilega dæmigerðar fyrir bújörð innan hvers svæðis og að þær uppfylli 

nákvæmniskröfur sem settar eru fram í V. viðauka. 

3. Þegar breyta sem skráð er í III. viðauka hefur lágt eða ekkert algengi í aðildarríki má undanskilja hana frá gagnasöfn-

uninni með fyrirvara um að hlutaðeigandi aðildarríki afhendi framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópusambandsins) 

upplýsingar sem réttlæta á viðeigandi hátt undanþágu þess á almanaksárinu á undan viðmiðunarárinu. 

4. Framkvæmdastjórnin skal hafa heimild til að samþykkja framkvæmdargerðir sem tilgreina lýsingar á breytum sem skráðar 

eru í III. viðauka. 

Samþykkja skal framkvæmdargerðir þessar í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 17. gr. eigi síðar 

en 28. febrúar 2019 fyrir viðmiðunarárið 2020, eigi síðan er 31. desember 2021 fyrir viðmiðunarárið 2023 og eigi síðar en 

31. desember 2014 fyrir viðmiðunarárið 2026. 

5. Framkvæmdastjórnin hefur heimild til að samþykkja framseldar gerðir í samræmi við 16. gr. varðandi lagfæringar á 

breytunum sem skráðar eru í III. viðauka þegar nauðsyn krefur að því er varðar samræmingu við gagnagjafana sem tilgreindir 

eru í 2. mgr. 4. gr. fyrir árin 2023 og 2026. Framkvæmdastjórnin skal, þegar hún beitir valdi sínu, tryggja að slíkar framseldar 

gerðir komi aðeins í stað breytanna sem skráðar eru í III. viðauka og ekki er lengur hægt að leiða frá tilteknum 

gagnagjöfum. Þegar breytum er skipt út skal framkvæmdastjórnin tryggja að leiða megi nýju breyturnar frá gagnagjöfunum sem 

tilgreindir eru í 2. mgr. 4. gr. Hún skal enn fremur tryggja að slíkar framseldar gerðir séu rökstuddar á viðeigandi hátt og leggi 

hvorki umtalsverðar viðbótarbyrðar eða kostnað á aðildarríkin né svarendur. 

6. Samþykkja skal þessar framseldu gerðir eigi síðar en 30. september 2021 fyrir viðmiðunarárið 2023 og eigi síðar en 

30. september 2024 fyrir viðmiðunarárið 2026. 

6. gr. 

Útvíkkun ramma 

1. Aðildarríki sem útvíkka rammann í samræmi við 4. mgr. 3. gr. skulu afhenda kjarnagögn um bújarðir sem eru taldar með í 

þeirri útvíkkun ramma fyrir viðmiðunarárið 2020 og ná yfir upplýsingar sem tilgreindar eru í III. viðauka. 

2. Framkvæma má gagnasöfnunina um bújarðir í útvíkkaða rammanum með úrtökum. Í því tilviki skulu aðildarríkin tryggja 

að vegnar niðurstöður kannana séu tölfræðilega dæmigerðar fyrir bújarðir innan hvers svæðis og að þær uppfylli 

nákvæmniskröfur sem settar eru fram í V. viðauka. 

7. gr. 

Gagnaeining 

1. Aðildarríki skulu safna og láta í té einingarnar um efnisatriði og ítarleg efnisatriði sem skráðar eru í IV. viðauka fyrir 

eftirfarandi viðmiðunarár: 

a) Einingin „Vinnuafl og önnur tekjuskapandi starfsemi“ fyrir 2020, 2023 og 2026, 

b) Einingin „Dreifbýlisþróun“ fyrir 2020, 2023 og 2026,  
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c) Einingin „Gripahýsing og meðhöndlun húsdýraáburðar“ fyrir 2020 og 2026, 

d) Einingin „Áveita“ fyrir 2023, 

e) Einingin „Jarðvegsstjórnunarhættir“ fyrir 2023, 

f) Einingin „Vélbúnaður og tæki“ fyrir 2023, 

g) Einingin „Aldingarður“ fyrir 2023, 

h) Einingin „Vínekra“ fyrir 2026. 

2. Umfang þessarar gagnasöfnunar skal innihalda bújarðirnar sem um getur í 2. og 3. mgr. 3. gr. 

3. Framkvæma má gagnasöfnun eininga með úrtökum bújarða. Í því tilviki skulu aðildarríkin tryggja að vegnar niðurstöður 

kannana séu tölfræðilega dæmigerðar fyrir bújarðir innan hvers svæðis og að þær uppfylli nákvæmniskröfur sem settar eru fram 

í V. viðauka. 

4. Safna skal einingunum úr hlutaúrtökum bújarða sem kjarnagögnum er safnað frá. Einingarnar skulu endurspegla stöðuna á 

viðmiðunarárinu en geta grundvallast á árunum beint fyrir eða eftir viðmiðunarárið fyrir einingarnar sem um getur í f-, g- og  

h-lið 1. mgr. þessarar greinar. Í öllum tilvikum skulu kjarnagögn sem skráð eru í III. viðauka fylgja hverri skrá þar sem látnar 

eru í té upplýsingar um einingar. 

5. Aðildarríki, sem eru með a.m.k. 1000 hektara af einstaka plöntum sem um getur samkvæmt ítarlegum efnisatriðum í 

einingunni „Aldingarður“ í IV. viðauka og framleiða að öllu eða mestu leyti fyrir markað, skulu framkvæma einunguna 

„Aldingarður“ fyrir þá tilteknu plöntu. 

6. Aðildarríki, sem eru með a.m.k. 1000 hektara af vínekrum sem gróðursettar eru með vínviði með vínþrúgum og framleiða 

að öllu eða mestu leyti fyrir markað, skulu framkvæma eininguna „Vínekra“. 

7. Aðildarríki með minna en 2% áveitusvæði á hagnýtu landbúnaðarsvæði og með engin svæði á 2. stigi NUTS með að 

minnsta kosti 5% hagnýts landbúnaðarsvæðis skulu fá undanþágu frá því að framkvæma eininguna „Áveita“. 

8. Aðildarríkin skulu upplýsa framkvæmdastjórnina (Hagstofu Evrópusambandsins) um tilvik sem um getur í 5., 6. og  

7. mgr. fyrir lok júní á árinu á undan hlutaðeigandi viðmiðunarári. 

9. Þegar breyta hefur lágt eða ekkert algengi í aðildarríki má undanskilja þá breytu frá gagnasöfnuninni með fyrirvara um að 

framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins) fái í hendur upplýsingar sem rökstyðja á viðeigandi hátt undanþágu þess á 

almanaksárinu á undan viðmiðunarárinu. 

8. gr. 

Tækniforskrift varðandi gagnaeininguna 

1. Framkvæmdastjórninni er heimilt að samþykkja framkvæmdargerð sem tilgreinir eftirfarandi tækniatriði um gögnin sem 

afhent verða fyrir hverja einingu og samsvarandi efnisatriði og ítarlegt efnisatriði sem skráð er í IV. viðauka: 

a) skrá yfir breytur, 

b) lýsingar á breytum. 

Samþykkja skal framkvæmdargerðir þessar í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 17. gr. eigi síðar 

en 28. febrúar 2019 fyrir viðmiðunarárið 2020, eigi síðan er 31. desember 2021 fyrir viðmiðunarárið 2023 og eigi síðar en 

31. desember 2024 fyrir viðmiðunarárið 2026. 

2. Framkvæmdastjórnin skal tryggja að heildarfjöldi kjarna- og einingabreyta verði ekki hærri en 300 breytur árið 2020, 470 

árið 2023 og 350 árið 2026, þegar samþykktar verða framkvæmdargerðir sem tilgreina skrár yfir breytur í samræmi við 1. mgr. 

3. Framkvæmdastjórninni er heimilt að samþykkja framseldar gerðir í samræmi við 16. gr. um breytingar á ítarlegum 

efnisatriðum sem skráð eru í IV. viðauka fyrir árin 2023 og 2026. Framkvæmdastjórnin skal tryggja að þessar framseldu gerðir auki 

ekki verulega byrðina sem er lögð á með fjölda breyta þegar hún beitir valdi sínu. Einkum skal framkvæmdastjórnin tryggja að 
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framseldar gerðir sem leiða ekki til fjölgunar breyta sem um getur í 2. mgr. þessarar greinar og að hámark 20% ítarlegra efnisatriða, 

sem skráð eru í IV. viðauka, sé breytt með framseldum gerðum fyrir hverja einingu. Þó má engu að síður breyta einu ítarlegu 

efnisatriði ef 20% er minna en eitt ítarlegt efnisatriði. 

4. Samþykkja skal þessar framseldu gerðir eigi síðar en 30. september 2021 fyrir viðmiðunarárið 2023 og eigi síðar en 

30. september 2024 fyrir viðmiðunarárið 2026. 

5. Framkvæmdargerðirnar sem um getur í 1. og 2. mgr. og framseldu gerðirnar sem um getur í 3. mgr. skulu ekki leggja á 

umtalsverðan aukakostnað sem leiðir til óhóflegra og óréttmætra byrða á bújarðir og á aðildarríki. 

9. gr. 

Sérstök gögn 

1. Framkvæmdastjórnin hefur heimild til að samþykkja framseldar gerðir í samræmi við 16. gr. og bæta við gagnamengis-

eininguna sem sett er fram í IV. viðauka, ef söfnun viðbótarupplýsinga er talin nauðsynleg. Þessar framseldu gerðir skulu 

tilgreina: 

a) efnisatriði og ítarleg efnisatriði sem láta á í té í sérstöku einingunni og ástæður slíkra viðbótar hagskýrsluþarfa, 

b) viðmiðunarárið. 

2. Framkvæmdastjórnin hefur heimild til að samþykkja framseldar gerðir sem um getur í 1. mgr. og byrja á viðmiðunarárinu 

2023 og á þriggja ára fresti. Hún skal ekki leggja til sérstakar einingar fyrir viðmiðunarárin þegar gagnasöfnun fer fram sem 

talning. 

3. Framkvæmdastjórninni er heimilt að samþykkja framkvæmdargerðir til að láta í té: 

a) skrá yfir breytur sem eru ekki fleiri en 20 breytur og senda á til framkvæmdastjórnarinnar (Hagstofu Evrópusambandsins) 

og samsvarandi mælieiningar, 

b) lýsingar á breytum, 

c) nákvæmniskröfur, 

d) viðmiðunartímabil, 

e) sendingardaga. 

Samþykkja skal þessar framkvæmdargerðir í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 17. gr. eigi síðar 

en 12 mánuðum fyrir upphaf viðmiðunarársins. 

4. Framseldu gerðirnar sem um getur í 1. mgr. þessarar greinar og framkvæmdargerðirnar sem um getur í 3. mgr. skulu ekki 

leggja á umtalsverðan aukakostnað sem leiðir til óhóflegra og óréttmætra byrða á bújarðir og á aðildarríki. 

10. gr. 

Viðmiðunartímabil 

Upplýsingar sem safnað er skulu vísa til einstaks viðmiðunarárs, sem er sameiginlegt öllum aðildarríkjum, með því að vísa til 

aðstæðna innan ákveðins tímaramma eða dagsetningar eins og hér segir: 

a) Fyrir landbreytur skal notkun lands vísa til viðmiðunarársins. Sé um að ræða skiptiræktun frá sömu landspildu skal 

landnotkun vísa til uppskeru á landi á viðmiðunarárinu, óháð því hvenær sáð er í landið. 

b) Fyrir breytur um áveitu og jarðvegsstjórnunarhætti er viðmiðunartímabilið 12 mánaða tímabil sem lýkur innan 

viðmiðunarársins og skal hvert aðildarríki koma því á fót með það í huga að ná yfir tengd framleiðsluferli.  
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c) Fyrir breytur um búfé, gripahýsingu og meðhöndlun húsdýraáburðar skal hvert aðildarríki koma á viðmiðunardegi innan 

viðmiðunarársins. Breyturnar um meðhöndlun húsdýraáburðar skulu vísa til 12 mánaða tímabils sem felur í sér þá 

dagsetningu. 

d) Fyrir breytur um vinnuafl skal hvert aðildarríki koma á 12 mánaða viðmiðunartímabili sem lýkur á viðmiðunardegi innan 

viðmiðunarársins. 

e) Fyrir breytur um ráðstafanir í dreifbýlisþróun sem framkvæmdar eru hvað varðar einstakar bújarðir skal viðmiðunar-

tímabilið vera þriggja ára tímabil sem lýkur 31. desember á viðmiðunarárinu. 

f) Fyrir allar aðrar breytur skal hvert aðildarríki koma á sameiginlegum viðmiðunardegi innan viðmiðunarársins. 

11. gr. 

Gæði 

1. Aðildarríki skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja gæði gagna og lýsigagna sem þau afhenda. 

2. Í þessari reglugerð gilda gæðaviðmiðanirnar eins og þær eru skilgreindar í 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 223/2009. 

3. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins) skal meta gæði sendra gagna og lýsigagna. 

4. Þess vegna skulu aðildarríki senda gæðaskýrslu sem lýsir hagskýrsluferli framkvæmdastjórnarinnar (Hagstofu 

Evrópusambandsins) fyrir hvert viðmiðunarár sem fellur undir þessa reglugerð og einkum: 

a) lýsigögn sem lýsa aðferðafræðinni sem notuð er og hvernig tækniforskriftir náðust með vísun í þær sem mælt er fyrir um í 

þessari reglugerð, 

b) upplýsingar um reglufylgni við lágmarkskröfur fyrir notaða úrtaksramma, þ.m.t. við þróun og uppfærslu á þeim, eins og 

mælt er fyrir um í þessari reglugerð. 

Framkvæmdastjórninni er heimilt að samþykkja framkvæmdargerðir þar sem hagnýtar ráðstafanir um gæðaskýrslur og innihald 

þeirra er sett fram. Samþykkja skal þessar framkvæmdargerðir í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í  

2. mgr. 17. gr. og ekki leggja umtalsverðar viðbótarbyrðar eða kostnað á aðildarríkin. 

5. Aðildarríki skulu tilkynna framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópusambandsins) eins fljótt og auðið er um viðkomandi 

upplýsingar eða breytingar að því er varðar framkvæmd þessarar reglugerðar sem gæti haft áhrif á gæði afhentra gagna. 

6. Aðildarríkin skulu, að beiðni framkvæmdastjórnarinnar (Hagstofu Evrópusambandsins), veita að auki allar nánari 

útlistanir sem nauðsynlegar eru til að meta gæði tölfræðilegra upplýsinga. 

12. gr. 

Afhending og afhendingarfrestur á gögnum og lýsigögnum 

1. Aðildarríki skulu, fyrir viðmiðunarárið 2020, afhenda framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópusambandsins) fullgild 

kjarnagögn og gagnaeiningar og gæðaskýrslu innan 15 mánaða frá lokum viðmiðunarársins. 

2. Aðildarríki skulu, fyrir viðmiðunarárin 2023 og 2026, afhenda framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópusambandsins) 

fullgild kjarnagögn og gagnaeiningar innan 12 mánaða frá lokum viðmiðunarársins. 

3. Gögnin, sem send eru framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópusambandsins), skulu vera um einstök bú. Tengja skal 

gagnaeiningar og sérstök gögn við kjarnagögn sem skráð eru í III. viðauka við einstaka bújarðir fyrir sama viðmiðunarár. 

Skrárnar sem látnar eru í té skulu fela í sér framreikningarþætti og upplýsingar um lagskiptingu. 

4. Aðildarríki skulu afhenda gögn og lýsigögn og nota til þess tækniforskriftina sem framkvæmdastjórnin (Hagstofa 

Evrópusambandsins) tilgreinir. Gögn og lýsigögn skulu send framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópusambandsins) fyrir 

milligöngu miðlægrar gagnagrunnsþjónustu.  
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13. gr. 

Framlag Sambandsins 

1. Sambandið skal láta í té styrki til hagstofa aðildarríkja og annarra innlendra yfirvalda sem um getur í 2. mgr. 5. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 223/2009 vegna framkvæmdar á þessari reglugerð til að: 

a) þróa eða framkvæma gagnakröfur, eða hvort tveggja, 

b) þróa aðferðafræði til að nútímavæða hagskýrslukerfi sem miða að meiri gæðum og lægri kostnaði og draga úr 

stjórnsýsluálagi við framleiðslu samþættra hagskýrslna um landbúnað og nota til þess heimildir og aðferðir sem um getur í 

4. gr. 

2. Aðildarríki skulu taka við styrkjum frá Sambandinu til að greiða upp í kostnað við gagnasöfnun sem tilgreindur er í 5.,  

6. og 7. gr. sem eru innan gildissviðs fjárhagsrammans sem tilgreindur er í 14. gr. 

3. Fjárframlag Sambandsins sem um getur í 2. mgr. skal ekki vera hærra en 75% af aðstoðarhæfum kostnaði, með fyrirvara 

um hámarksfjárhæð sem tilgreind er í 4. og 5. mgr. 

4. Fjárframlag Sambandsins skal vera takmarkað við hámarksfjárhæðirnar sem tilgreindar eru, fyrir samanlagðan kostnað af 

söfnun kjarnagagna og gagnaeininga fyrir árið 2020, hér að neðan: 

a) 50 000 evrur fyrir Lúxemborg og Möltu, hvort um sig, 

b) 1 000 000 evrur fyrir Austurríki, Króatíu, Írland og Litáen, hvert um sig, 

c) 2 000 000 evrur fyrir Búlgaríu, Þýskaland, Ungverjaland, Portúgal og Bretland, hvert um sig, 

d) 3 000 000 evrur fyrir Grikkland, Spán og Frakkland, hvert um sig, 

e) 4 000 000 evrur fyrir Ítalíu, Pólland og Rúmeníu, hvert um sig og 

f) 300 000 evrur fyrir öll önnur aðildarríki, hvert um sig. 

5. Lækka skal hámarksfjárhæðina, sem tilgreind er í 4. mgr. fyrir söfnun kjarnagagna og gagnaeiningar árið 2023 og 2026, 

um 50% með fyrirvara um ákvæði samkvæmt fjárhagsramma til margra ára fyrir tímabil eftir 2020. 

6. Sambandið skal veita styrki til hagstofa aðildarríkjanna og annarra innlendra yfirvalda til að safna sérstökum gögnum sem 

tilgreind eru í 9. gr., og um getur í 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 223/2009 til að greiða upp í kostnað við framkvæmd 

sérstöku gagnasöfnunarinnar. Fjárframlag Sambandsins má ekki fara yfir 90% af aðstoðarhæfum kostnaði. 

7. Ábyrgðarsjóður evrópsks landbúnaðar skal greiða fjárframlag Sambandsins fyrir styrkina sem um getur í 2. mgr. þessarar 

greinar samkvæmt d-lið 2. mgr. 4. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1306/2013. 

14. gr. 

Fjárhagsrammi 

1. Fjárhagsrammi Sambandsins til að framkvæma gagnasöfnunaráætlunina fyrir viðmiðunarárið 2020, þ.m.t. nauðsynlegar 

fjárveitingar til stjórnunar, viðhalds og þróunar gagnagrunnskerfa sem notuð eru innan framkvæmdastjórnarinnar til að vinna 

gögnin sem aðildarríkin afhenda samkvæmt þessari reglugerð, skal vera 40 000 000 evrur fyrir tímabilið 2018–2020 og skal 

felast í fjárhagsrammanum fyrir árin 2014–2020. 

2. Í kjölfar gildistökudags fjárhagsramma til margra ára eftir 2020 skal Evrópuþingið og ráðið festa fjárhæðina fyrir tímabilið 

eftir 2020 að tillögu framkvæmdastjórnarinnar. 

15. gr. 

Verndun fjárhagslegra hagsmuna Sambandsins 

1. Framkvæmdastjórnin skal gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja vernd hagsmuna Sambandsins þegar gripið er til 

aðgerða, sem fjármagnaðar eru samkvæmt þessari reglugerð, með því að beita aðgerðum til að fyrirbyggja svik, spillingu og 

hvers konar annað ólöglegt athæfi, með því að beita stöðugu og skilvirku eftirliti og ef í ljós koma misfellur, með því að 

endurheimta fjárhæðir sem hafa verið ranglega greiddar og, eftir því sem við á, með fjárhagslegum og stjórnsýslulegum 

viðurlögum sem eru skilvirk, í réttu hlutfalli við brot og letjandi.  
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2. Framkvæmdastjórnin eða fulltrúar hennar og Endurskoðunarrétturinn skulu hafa heimild til að láta fara fram endurskoðun, 

á grundvelli skjala og vettvangseftirlits, hjá öllum styrkþegum, verktökum, undirverktökum og þriðju aðilum sem hafa, beint 

eða óbeint, fengið fjárstyrk Sambandsins samkvæmt áætlun þessari. 

3. Evrópuskrifstofan um aðgerðir gegn svikum getur framkvæmt athuganir, þ.m.t. eftirlit og athuganir um hlutaðeigandi 

rekstraraðila beint eða óbeint á vettvangi, með slíkri fjármögnun, í samræmi við verklagsreglur sem mælt er fyrir um í reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB, KBE) nr. 883/2013 (21) og reglugerð ráðsins (KBE, EB) nr. 2185/96 (22), til að ganga úr 

skugga um hvort um svik, spillingu eða annað ólöglegt athæfi hafi verið að ræða sem hefur áhrif á fjárhagslega hagsmuni 

Sambandsins í tengslum við styrksamning, styrkákvörðun eða samning sem er fjármagnaður beint eða óbeint samkvæmt ramma 

þessar reglugerðar. 

4. Samstarfssamningar við þriðju lönd og alþjóðastofnanir og styrksamningar og styrkákvarðanir sem leiða af framkvæmd 

þessarar reglugerðar, skulu veita framkvæmdastjórninni, Endurskoðunarréttinum og Evrópuskrifstofunni um aðgerðir gegn 

svikum skýra heimild til að framkvæma slíkar endurskoðanir, vettvangseftirlit og athuganir. 

5. Þegar framkvæmd aðgerðar er útvistuð eða öðrum veitt umboð þar að lútandi, að fullu eða að hluta til, eða þegar gera þarf 

innkaupasamning eða láta í té fjárstyrk til þriðja aðila skal samningur, styrktarsamningur eða ákvörðun um styrk innihalda 

skuldbindingu verktakans eða styrkþegans til að krefja hlutaðeigandi þriðju aðila um skilmerkilegt samþykki á yfirvaldi 

framkvæmdastjórnarinnar, endurskoðunarréttarins og Evrópuskrifstofunnar um aðgerðir gegn svikum gagnvart hlutaðeigandi 

þriðju aðilum. 

6. Ákvæði 4. og 5. mgr. gilda með fyrirvara um ákvæði 1., 2. og 3. mgr. 

16. gr. 

Beiting framsals 

1. Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja framseldar gerðir, sbr. þó skilyrðin sem mælt er fyrir um í þessari 

grein. 

2. Fela skal framkvæmdastjórninni vald til að samþykkja framseldar gerðir sem um getur í 5. gr. (6. mgr.), 8. gr. (3. mgr.) og 

9. gr. (1. mgr.) í fimm ár frá 27. ágúst 2018. Framkvæmdastjórnin skal taka saman skýrslu um framsal valds, eigi síðar en níu 

mánuðum fyrir lok fimm ára tímabilsins. Framlengja skal valdaframsalið með þegjandi samkomulagi um jafnlangan tíma, nema 

Evrópuþingið eða ráðið andmæli þeirri framlengingu eigi síðar en þremur mánuðum fyrir lok hvers tímabils. 

3. Evrópuþinginu eða ráðinu er hvenær sem er heimilt að afturkalla framsal valds sem um getur í 5. gr. (6. mgr.), 8. gr.  

(3. mgr.) og í 9. gr. (1. mgr.). Með ákvörðun um afturköllun skal bundinn endir á framsal valdsins sem tilgreint er í þeirri 

ákvörðun. Ákvörðunin öðlast gildi daginn eftir birtingu hennar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins eða síðar, eftir því sem 

tilgreint er í henni. Hún skal ekki hafa áhrif á lögmæti framseldra gerða sem þegar eru í gildi. 

4. Framkvæmdastjórnin skal, áður en framseld gerð er samþykkt, hafa samráð við sérfræðinga sem hvert aðildarríki hefur 

tilnefnt í samræmi við meginreglurnar sem mælt er fyrir um í samstarfssamningnum milli stofnana frá 13. apríl 2016 um betri 

lagasetningu. 

5. Um leið og framkvæmdastjórnin samþykkir framselda gerð skal hún þegar í stað tilkynna það Evrópuþinginu og ráðinu. 

6. Framseld gerð, sem er samþykkt skv. 5. gr. (6. mgr.), 8. gr. (3. mgr.) og 9. gr. (1. mgr.), skal því aðeins öðlast gildi að 

Evrópuþingið eða ráðið hafi ekki haft uppi nein andmæli innan tveggja mánaða frá tilkynningu um gerðina til Evrópuþingsins 

og ráðsins eða ef bæði Evrópuþingið og ráðið hafa upplýst framkvæmdastjórnina, áður en fresturinn er liðinn, um þá fyrirætlan 

sína að hreyfa ekki andmælum. Þetta tímabil skal framlengt um tvo mánuði að frumkvæði Evrópuþingsins eða ráðsins. 

  

(21) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB, KBE) nr. 883/2013 frá 11. september 2013 um rannsóknir Evrópuskrifstofunnar um aðgerðir 

gegn svikum (OLAF) og um niðurfellingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1073/1999 og reglugerð ráðsins (KBE) 

nr. 1074/1999 (Stjtíð. ESB L 248, 18.9.2013, bls. 1). 

(22) Reglugerð ráðsins (KBE, EB) nr. 2185/96 frá 11. nóvember 1996 um vettvangseftirlit og athuganir sem framkvæmdastjórnin framkvæmir 

til þess að vernda fjárhagslega hagsmuni Evrópubandalaganna gegn svikum og öðrum brotum (Stjtíð. EB L 292, 15.11.1996, bls. 2). 
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17. gr. 

Nefndarmeðferð 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndarinnar um evrópska hagkerfið sem komið var á fót með reglugerð (EB) 

nr. 223/2009. Þessi nefnd skal vera nefnd í skilningi reglugerðar (ESB) nr. 182/2011. 

2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gildir 5. gr. reglugerðar (ESB) nr. 182/2011. 

18. gr. 

Skýrsla framkvæmdastjórnarinnar 

Framkvæmdastjórnin skal, að höfðu samráði við nefndina um evrópska hagskýrslukerfið, leggja fyrir Evrópuþingið og ráðið 

skýrslu um framkvæmd og árangur markmiða þessarar reglugerðar fyrir 31. desember 2024. 

19. gr. 

Undanþágur 

Viðmiðanirnar fyrir árið 2019 skulu, þrátt fyrir 5. gr., 6. gr. (1. mgr.), 7. gr. (a-, b- og c-lið 1. mgr.), 8. gr. (2. mgr.), 12. gr.  

(1. mgr.), 13. gr. (4. mgr.) og 14. gr. (1. mgr.) V. viðauka, koma í stað viðmiðana fyrir árið 2020 fyrir Grikkland og Portúgal, ef 

nauðsyn krefur. 

20. gr. 

Niðurfelling 

1. Reglugerð (ESB) nr. 1337/2011 er felld úr gildi frá og með 1. janúar 2022. 

2. Reglugerð (EB) nr. 1166/2008 er felld úr gildi frá og með 1. janúar 2019. 

3. Litið skal á tilvísanir í niðurfelldu reglugerðirnar sem tilvísanir í þessa reglugerð. 

21. 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. júlí 2018. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, 

A. Tajani 

forseti. 

Fyrir hönd ráðsins, 

J. BOGNER-STRAUSS 

forseti. 

 _____  
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I. VIÐAUKI 

Reiknistuðlar búfjáreininga 

Dýrategund Einkenni dýrs Reiknistuðull 

Nautgripir Undir eins árs aldri 0,400 

Eins árs en yngri en tveggja ára 0,700 

Naut, tveggja ára og eldri 1,000 

Kvígur, tveggja ára og eldri 0,800 

Mjólkurkýr 1,000 

Kýr aðrar en mjólkurkýr 0,800 

Sauðfé og geitur 0,100 

Svín Grísir, minni lífþyngd en 20 kg 0,027 

Gyltur til undaneldis með 50 kg lífþyngd og meiri 0,500 

Önnur svín 0,300 

Alifuglar Holdakjúklingar 0,007 

Varphænur 0,014 

Aðrir alifuglar  

Kalkúnar 0,030 

Endur 0,010 

Gæsir 0,020 

Strútar 0,350 

Aðrir alifuglar ót. a. 0,001 

Kanínur, kvendýr til undaneldis 0,020 
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II. VIÐAUKI 

Skrá yfir efnisleg viðmiðunarmörk (1) 

Liður Viðmiðunarmörk 

Hagnýtt landbúnaðarsvæði (UAA) 5 ha 

Akurland 2 ha 

Kartöflur 0,5 ha 

Nýtt grænmeti og jarðarber 0,5 ha 

Ilmjurtir, lækningajurtir og matjurtir, blóm og skrautjurtir, fræ og ungplöntur, gróðrarstöðvar 0,2 ha 

Ávaxtatré, ber, hnetutré, sítrusávaxtatré, aðrar fjölærar nytjaplöntur að undanskildum gróðrar-

stöðvum, vínekrur og ólífutré 

0,3 ha 

Vínekrur 0,1 ha 

Ólífutré 0,3 ha 

Gróðurhús 100 m2 

Ræktaðir ætisveppir 100 m2 

Búfé 1,7 búfjáreiningar 

(1) Viðmiðunarmörkin gilda um hóp skráðra liða. 
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III. VIÐAUKI 

Kjarnaskipulagsgögn Breytur 

Almennar breytur Einingar eða flokkar verðgilda 

Upplýsingar um könnun  

– Kennimerki búrekstrareiningar Auðkennismerki búrekstrareiningar 

Staðsetning búrekstrareiningarinnar  

– Landfræðileg staðsetning Reitakóði hagskýrslueininganets grunn-

gerðar landupplýsinga í Evrópubandalaginu 

(INSPIRE) til samevrópskrar notkunar. 

– Flokkun hagskýrslusvæða, svæði 3 (NUTS 3) Kóði flokkunar hagskýrslusvæða (NUTS 3) 

– Bújörðin er með svæði sem eru tiltekin með náttúrulegar takmarkanir 

samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 1305/2013. 

L/M/O/N (1) 

Lögformleg staða búrekstrareiningar  

– Lagaleg og efnahagsleg ábyrgð búrekstrareiningar er í umsjá:  

– Einstaklings sem er eini eigandi bújarðarinnar með sjálfstæðan rekstur já/nei 

– – Ef já, er eigandinn einnig bústjóri já/nei 

– – – Ef svarið er nei, er bústjóri í fjölskyldu eiganda? já/nei 

– – – – Ef svarið er já, er bústjóri maki eiganda? já/nei 

– Sameiginlegt eignarhald já/nei 

– Tveir eða fleiri einstaklinga sem eru samstarfsaðilar ef eignarhald bújarða 

er í eigu eignarhaldsfélags 

já/nei 

– Lögaðili já/nei 

– – Ef já, er bújörðin hluti af fyrirtækjasamstæðu? já/nei 

– Er bújörðin á sameiginlegu landi? já/nei 

– Eigandinn er haghafi stuðnings ESB vegna lands eða dýra á bújörðinni og 

fellur því undir samþætt stjórnunar- og eftirlitskerfi 

já/nei 

 Eigandinn er ungur bóndi eða nýr aðili í búskap sem hefur fengið 

fjárstuðning af þeim sökum samkvæmt sameiginlegu landbúnaðarstefnunni 

á síðustu þremur árum. 

já/nei 

Bústjóri bújarðar  

– Fæðingarár ár 

– Kyn karl eða kona 
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Almennar breytur Einingar eða flokkar verðgilda 

– Bústörf á bújörð (önnur en heimilisstörf) Flokkur ársverka (2) 

 Árið þegar bústjóri bújarðar var flokkaður sem slíkur ár 

– Búfræðimenntun bústjóra þjálfunarkóðar 

– Starfsþjálfun á síðustu 12 mánuðum já/nei 

Tegund ábúðar á hagnýttu landbúnaðarsvæði (í tengslum við eiganda)  

– Búskapur á eigin landi ha 

– Búskapur á leigðu landi ha 

– Samvinnubúskapur eða annars konar ábúð ha 

– Sameiginlegt land ha 

Lífrænn búskapur já/nei 

– Hagnýtt landbúnaðarsvæði á bújörðinni í heild sinni þar sem lífrænum 

framleiðsluaðferðum er beitt og þær vottaðar í samræmi við innlendar 

reglur eða reglur Evrópusambandsins 

ha 

– Hagnýtt landbúnaðarsvæði á bújörðinni í heild sinni þar sem verið er að 

hverfa til lífrænna framleiðsluaðferða sem votta skal samkvæmt innlendum 

reglum eða reglum Evrópusambandsins 

ha 

 Þátttaka í öðrum umhverfisvottuðum áætlunum já/nei 

(1) L–svæði: önnur svæði en fjalllendi með umtalsverðar náttúrulegar takmarkanir; M–svæði: harðbýl fjallasvæði; O–svæði: önnur svæði með 

tilteknar takmarkanir; N-svæði: hefðbundin svæði (ekki harðbýl landbúnaðarsvæði). Síðar má breyta þessari flokkun í ljósi þróunar 

sameiginlegu landbúnaðarstefnunnar. 

(2) Ársverk, hundraðshlutaflokkur 2: (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75–< 100), (100). 

 

Landsbreytur Heildarmeginsvæði 

þar sem lífrænn búskapur er 

vottaður og/eða á 

aðlögunartímabili 

Hagnýtt landbúnaðarsvæði (UAA) ha ha 

– Akurland ha ha 

– – Kornjurtir til kornframleiðslu (þ.m.t. sáðkorn) ha ha 

– – – Hveiti og spelt ha ha 

– – – Harðhveiti ha ha 

– – – Rúgur og vetrarkornblöndur (meslín) ha  

– – – Bygg ha  

– – – Hafrar og vorkornblöndur (kornblanda, önnur en meslín) ha  

– – – Maískorn og maískólfablanda ha  
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Landsbreytur Heildarmeginsvæði 

þar sem lífrænn búskapur er 

vottaður og/eða á 

aðlögunartímabili 

– – – Rúghveiti ha  

– – – Dúrra ha  

– – – Aðrar kornvörur, ót. a. (bókhveiti, hirsi, kanarífræ, 

o.s.frv.) 

ha  

– – – Hrísgrjón ha  

– – Þurrkaðar belgjurtir og prótínjurtir til kornframleiðslu (þ.m.t. 

fræ og blöndur úr korni og belgjurtum) 

ha ha 

– – – Fóðurertur, baunir og sætar úlfabaunir ha  

– – Rótarávextir ha ha 

– – – Kartöflur (þ.m.t. útsæðiskartöflur) ha ha 

– – – Sykurrófur (þó ekki fræ) ha ha 

– – – Aðrir rótarávextir ót. a. ha  

– – Iðnaðarplöntur ha ha 

– – – Olíufræ ha ha 

– – – – Repjufræ og arfanæpufræ ha  

– – – – Sólblómafræ ha  

– – – – Soja ha ha 

– – – – Hörfræ (olíuhör) ha  

– – – – Önnur uppskera olíufræja, ót. a. ha  

– – – Trefjaplöntur ha  

– – – – Spunalín ha  

– – – – Hampur ha  

– – – – Baðmull ha  

– – – – Aðrar trefjaplöntur, ót. a. ha  

– – – Tóbak ha  

– – – Humlar ha  

– – – Ilmjurtir, lækningajurtir og matjurtir ha  

– – – Orkuplöntur ót. a. ha  

– – – Aðrar iðnaðarplöntur, ót. a. ha  
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Landsbreytur Heildarmeginsvæði 

þar sem lífrænn búskapur er 

vottaður og/eða á 

aðlögunartímabili 

– – Plöntur sem eru uppskornar á akurlandi áður en þær verða 

fullþroska 

ha ha 

– – – Skammæ grös og beitarjurtir ha ha 

– – – Belgjurtir sem eru uppskornar áður en þær verða 

fullþroska 

ha ha 

– – – Grænfóðurmaís ha  

– – – Aðrar kornjurtir sem eru uppskornar áður en þær verða 

fullþroska (þó ekki grænfóðurmaís) 

ha  

– – – Aðrar plöntur sem eru uppskornar á akurlandi áður en 

þær verða fullþroska, ót.a. 

ha  

– – Ferskt grænmeti (þ.m.t. melónur) og jarðarber ha ha 

– – – Ferskt grænmeti (þ.m.t. melónur) og jarðarber sem 

vaxa í skiptirækt með nytjaplöntum í garðyrkju 

(garðyrkja í atvinnuskyni) 

ha  

– – – Ferskt grænmeti (þ.m.t. melónur) og jarðarber sem 

vaxa í skiptirækt með öðrum jurtum en nytjaplöntum í 

garðyrkju (opið ræktunarland) 

ha  

– – Blóm og skrautjurtir (þó ekki í gróðrarstöðvum) ha  

– – Fræ og ungplöntur ha ha 

– – Aðrar akurplöntur á akurlandi, ót. a. ha  

– – Hvíldarland ha  

– Fastagraslendi ha ha 

– – Beitiland og engi, þó ekki rýrt beitiland ha ha 

– – Rýrt beitiland ha ha 

– – Fastagraslendi sem ekki er lengur notað í framleiðsluskyni og 

fellur undir reglur um greiðslur styrkja 

ha  

– Land undir fjölærar nytjaplöntur (þ.m.t. ungar og niðurlagðar 

plantekrur um stundarsakir, að undanskildum svæðum þar sem 

aðeins er framleitt til eigin neyslu) 

ha ha 

– – Ávextir, ber og hnetur (þó ekki sítrusávextir, þrúgur og 

jarðarber) 

ha ha 

– – – Kjarnaávextir ha  

– – – Steinaldin ha  

– – – Ávextir frá heittempruðum beltum og svæðum með 

hitabeltisloftslag 

ha  

– – – Ber (þó ekki jarðarber) ha  

– – – Hnetur ha  



Nr. 5/604 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 30.1.2020 

 

Landsbreytur Heildarmeginsvæði 

þar sem lífrænn búskapur er 

vottaður og/eða á 

aðlögunartímabili 

– – Sítrusávextir ha ha 

– – Þrúgur ha  

– – – Þrúgur fyrir víngerð ha ha 

– – – – Þrúgur fyrir víngerð með verndaðri uppruna-

táknun (VUT) 

ha  

– – – – Þrúgur fyrir víngerð með verndaðri, landfræðilegri 

merkingu (VLM): 

ha  

– – – – Þrúgur fyrir önnur vín, ót. a. (án VUT/VLM) ha  

– – – Þrúgur til átu ha  

– – – Þrúgur til framleiðslu rúsína ha  

– – Ólífur ha ha 

– – Gróðrarstöðvar ha  

– – Aðrar fjölærar nytjaplöntur, þ.m.t. aðrar fjölærar nytjaplöntur til 

manneldis 

ha  

– – – Jólatré ha  

– Matjurtagarðar ha  

Annað landbúnaðarland ha  

– Landbúnaðarland sem ekki er hagnýtt ha  

– Skóglendi ha  

– – Stuttur skiptiræktunartími ha  

– Annað land (með byggingum, bæjarhlöðum, vegum, tjörnum og 

öðrum landsvæðum án framleiðslu) 

ha  

Sérstök búsvæði   

– Ræktaðir ætisveppir ha  

Hagnýtt landbúnaðarsvæði undir gleri eða háu aðgengilegu skýli ha  

– Grænmeti, þ.m.t. melónur og jarðarber, undir gleri eða háu 

aðgengilegu skýli 

ha ha 

– Blóm og skrautjurtir (þó ekki í gróðrarstöðvum), undir gleri eða háu 

aðgengilegu skýli 

ha  

– Önnur ræktun á akurlandi undir gleri eða háu aðgengilegu skýli ha  

– Varanleg ræktun undir gleri eða háu aðgengilegu) skýli ha  

– Annað hagnýtt landbúnaðarsvæði undir gleri eða háu aðgengilegu 

skýli, ót. a. 

ha  
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Landsbreytur Heildarmeginsvæði 

þar sem lífrænn búskapur er 

vottaður og/eða á 

aðlögunartímabili 

Áveita á ræktuðu landi utanhúss   

– Heildaráveitusvæði ha  

 

Breytur búfénaðar Heildarfjöldi dýra 

þar sem lífrænn búskapur er 

vottaður og/eða á 

aðlögunartímabili 

Nautgripir  haus 

– Nautgripir yngri en ársgamlir haus  

– Nautgripir eldri en eins árs og yngri en tveggja ára haus  

– – Naut eldri en eins árs og yngri en tveggja ára haus  

– – Kvígur, eldri en eins árs og yngri en tveggja ára haus  

– Naut tveggja ára og eldri haus  

– Kvígur tveggja ára og eldri haus  

– – Kvígur tveggja ára og eldri haus  

– – Kýr haus  

– – – Mjólkurkýr haus haus 

– – – Kýr aðrar en mjólkurkýr haus haus 

– – – Buffalakýr haus já/nei 

Sauðfé og geitur   

– Sauðfé (á öllum aldri) haus haus 

– – Kvendýr til undaneldis haus  

– – Annað sauðfé haus  

– Geitur (á öllum aldri) haus haus 

– – Kvendýr til undaneldis haus  

– – Aðrar geitur haus  

Svín  haus 

– Grísir, minni lífþyngd en 20 kg haus  

– Gyltur til undaneldis með 50 kg lífþyngd og meiri haus  

– Önnur svín haus  



Nr. 5/606 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 30.1.2020 

 

Breytur búfénaðar Heildarfjöldi dýra 

þar sem lífrænn búskapur er 

vottaður og/eða á 

aðlögunartímabili 

Alifuglar  haus 

– Holdakjúklingar haus haus 

– Varphænur haus haus 

– Aðrir alifuglar haus  

– – Kalkúnar haus  

– – Endur haus  

– – Gæsir haus  

– – Strútar haus  

– – Aðrir alifuglar ót. a. haus  

Kanínur   

– Kvendýr til undaneldis haus  

Býflugur býkúpur  

Hjartardýr já/nei  

Loðdýr já/nei  

Búfé ót. a. já/nei  
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IV. VIÐAUKI 

Efnisatriði og ítarleg efnisatriði innan gagnaeininga 

Eining Atriði Ítarleg efnisatriði 

Vinnuafl og önnur 

tekjuskapandi starfsemi 

Bústjórnun Eigandi 

Vinnuaflsnotkun 

Jafnt hlutfall kynjanna 

Öryggisráðstafanir, þ.m.t. öryggisáætlun fyrir býli 

Vinnuafl fjölskyldu Vinnuaflsnotkun 

Fjöldi einstaklinga sem taka þátt 

Jafnt hlutfall kynjanna 

Vinnuafl sem ekki tekur til fjölskyl-

dumeðlima 

Vinnuaflsnotkun 

Fjöldi starfsmanna 

Jafnt hlutfall kynjanna 

Óreglulegt vinnuafl sem starfar á býlinu 

Vinnuaflsnotkun í verktöku 

 Önnur tekjuskapandi starfsemi sem 

tengist bújörðinni beint 

Tegund starfsemi 

Mikilvægi fyrir bújörðina 

Vinnuaflsnotkun 

 Önnur tekjuskapandi starfsemi sem 

tengist bújörðinni ekki beint 

Vinnuaflsnotkun 

Dreifbýlisþróun Bújarðir sem styðjast við ráðstafanir í 

dreifbýlisþróun 

Ráðgjafa-, bústjórnunar og afleysingarþjónusta 

Landbúnaðar- og fyrirtækjaþróun 

Gæðakerfi fyrir landbúnaðarafurðir og matvæli 

Fjárfestingar í efnislegum eignum 

Að koma að nýju á framleiðslugetu í landbúnaði þar sem 

tjón hefur orðið af völdum náttúruhamfara og hamfara 

og að taka upp viðeigandi forvarnir 

Fjárfestingar í þróun skógarsvæða og bættum lífvænleika 

skóga 

Greiðslur fyrir umhverfis- og loftslagsvænan landbúnað 

Lífrænn búskapur 

Greiðslur sem tengjast Evrópuneti verndarsvæða og 

rammatilskipun um vatn 
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Eining Atriði Ítarleg efnisatriði 

  Greiðslur til svæða með náttúrulegar takmarkanir eða 

aðrar sértækar takmarkanir 

Velferð dýra 

Áhættustýring 

Gripahýsing og 

meðhöndlun 

húsdýraáburðar 

Gripahýsing Nautgripahýsing 

Svínahýsing 

Hýsing varphæna 

Notkun næringarefna og húsdýraá-

burðar á býlinu 

Hagnýtt landbúnaðarsvæði sem borið er á 

Húsdýraáburður sem er fluttur frá og til bújarðar 

Lífrænn áburður og annar áburður úr úrgangi en hús-

dýraáburður 

Tækni við dreifingu húsdýraáburðar Upptökutími á hverja dreifingartegund 

Búnaður fyrir húsdýraáburð Geymsluaðstaða og rými fyrir húsdýraáburð 

Vökvun Vökvunarhættir Aðgengileiki vökvunar 

Vökvunaraðferðir 

Vatnslindir til vökvunar 

Tæknibreytur fyrir vökvunarbúnaðinn 

Vökvaðar nytjaplöntur á 12 mánaða 

tímabili 

Kornjurtir til kornframleiðslu 

Þurrar belgjurtir og prótínjurtir til framleiðslu á korni 

Rótarávextir 

Iðnaðarplöntur 

Plöntur sem eru skornar á akurlandi áður en þær verða 

fullþroska 

Aðrar nytjaplöntur á akurlandi 

Fastagraslendi 

Land undir fjölærar nytjaplöntur 

Jarðvegsstjórnunarhættir Jarðvegsstjórnunarhættir á landi 

utanhúss 

Jarðvinnsluaðferðir 

Þekjandi jarðlag á akurlandi 

Skiptiræktun á akurlandi 

Vistfræðilegt áherslusvæði 
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Eining Atriði Ítarleg efnisatriði 

Vélar og tæki Vélbúnaður Netþjónusta 

Grundvallarvélbúnaður 

Nákvæmnisrækt 

Vélbúnaður fyrir hirðingu og fóðrun dýra 

Geymsla fyrir landbúnaðarafurðir 

Búnaður Búnaður sem notaður er til framleiðslu á endurnýjanlegri 

orku á bújörðum 

Aldingarður Kjarnaávextir Epli: Svæði eftir aldri plantekra 

Epli: Svæði eftir þéttleika trjáa 

Perur: Svæði eftir aldri plantekra 

Perur: Svæði eftir þéttleika trjáa 

Steinaldin Ferskjur: Svæði eftir aldri plantekra 

Ferskjur: Svæði eftir þéttleika trjáa 

Nektarínur: Svæði eftir aldri plantekra 

Nektarínur: Svæði eftir þéttleika trjáa 

Apríkósur: Svæði eftir aldri plantekra 

Apríkósur: Svæði eftir þéttleika trjáa 

Sítrusávextir Appelsínur: Svæði eftir aldri plantekra 

Appelsínur: Svæði eftir þéttleika trjáa 

Litlir sítrusávextir: Svæði eftir aldri plantekra 

Litlir sítrusávextir: Svæði eftir þéttleika trjáa 

Sítrónur: Svæði eftir aldri plantekra 

Sítrónur: Svæði eftir þéttleika trjáa 

Ólífur Svæði eftir aldri plantekra 

 Svæði eftir þéttleika trjáa 

Þrúgur til átu og rúsínur Þrúgur til átu: Svæði eftir aldri plantekra 

 Þrúgur til átu: Svæði eftir þéttleika vínviðar 
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V. VIÐAUKI 

Nákvæmniskröfur 

Kjarnagögn (fyrir árin 2023 og 2026) og gagnaeiningar skulu vera tölfræðilega dæmigerðar fyrir viðeigandi þýði bújarða eins 

og þær eru skilgreindar í nákvæmnitöflunni hér að neðan á stigi svæða á 2. stigi NUTS með tilliti til stærðar og tegundar 

bújarða, í samræmi við reglugerð ráðsins (EB) nr. 1217/2009 (1), framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 1198/2014 og framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/220 (2). 

Nákvæmniskröfur gilda um breyturnar í töflunni hér að neðan. 

Gögnin í útvíkkaða rammanum fyrir árið 2020 skulu vera tölfræðilega dæmigerð fyrir viðeigandi þýði á stigi svæða á 2. stigi 

NUTS eins og þau eru skilgreind í nákvæmnistöflunni hér að neðan. 

Jafnframt gilda nákvæmniskröfurnar, sem eru skilgreindar í töflunni, um öll svæðin á 2. stigi NUTS með að minnsta kosti: 

— 5 000 bújarðir í viðeigandi þýði fyrir einingarnar „aldingarður“ og „vínekrur“, 

— 10 000 bújarðir í viðeigandi þýði fyrir kjarnagögn, allar aðrar einingar og fyrir gögn í útvíkkaða rammanum. 

Nákvæmniskröfurnar fyrir svæðin á 2. stigi NUTS með færri bújarðir eru skilgreindar í töflunni og gilda um tengd svæði á  

1. stigi NUTS með að minnsta kosti: 

— 500 bújarðir í viðeigandi þýði fyrir einingarnar „aldingarður“ og „vínekrur“, 

— 1 000 bújarðir í viðeigandi þýði fyrir kjarnagögn, allar aðrar einingar og gögn í útvíkkaða rammanum. 

Krafist er innlendrar samkvæmni að hámarki 5% hlutfallslegrar staðalskekkju fyrir breytur um einingar „aldingarðs“ og 

„vínekru“ sem ekki eru með neina gildandi nákvæmniskröfu fyrir svæði í NUTS 2 og NUTS 1. 

Krafist er innlendrar samkvæmni að hámarki 7,5% hlutfallslegrar staðalskekkju fyrir allar breytur annarra eininga með enga 

gildandi nákvæmniskröfu fyrir svæði í NUTS 2 og NUTS 1 fyrir ákveðna breytu. 

Nákvæmnitafla 

Viðeigandi þýði Breytur sem nákvæmniskröfurnar gilda um Tíðni í viðeigandi þýði 
Hlutfallsleg 

staðalskekkja 

Kjarnagögn árin 2023 og 2026 og 

Vinnuaflseining og önnur tekjuskapandi eining 

Eins og hún er skilgreind í 5. gr. fyrir 

kjarnagögn og í 7. gr. fyrir „Vinnuafls-

einingu og aðrar tekjuskapandi 

einingar“. 

Landbreytur 

— Kornjurtir til kornframleiðslu (þ.m.t. 

sáðkorn) 

— Olíufræ 

— Plöntur sem eru skornar á akurlandi áður 

en þær verða fullþroska 

— Ferskt grænmeti (þ.m.t. melónur), 

jarðarber, blóm og skrautjurtir (þó ekki í 

gróðrarstöðvum) 

— Fastagraslendi, nema rýrt beitiland 

7,5% eða meira af hagnýtu 

landbúnaðarsvæði á lands-

væðinu 

< 5% 

  

(1) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1217/2009 frá 30. nóvember 2009 um að koma á kerfi til söfnunar bókhaldsgagna um tekjur og rekstur bújarða 

í Evrópubandalaginu (Stjtíð. ESB L. 328, 15.12.2009, bls. 27). 

(2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/220 frá 3. febrúar 2015 þar sem mælt er fyrir um reglur um beitingu 

reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1217/2009 um að koma á kerfi til söfnunar bókhaldsgagna um tekjur og rekstur bújarða í Evrópusambandinu 

(Stjtíð. ESB L 46, 19.2.2015, bls. 1). 
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Viðeigandi þýði Breytur sem nákvæmniskröfurnar gilda um Tíðni í viðeigandi þýði 
Hlutfallsleg 

staðalskekkja 

 — Ávextir, ber, hnetur og sítrusávextir  

(þó ekki þrúgur og jarðarber) 

— Þrúgur 

— Ólífur 

  

Búfjárbreytur 

— Mjólkurkýr 

— Kýr aðrar en mjólkurkýr 

— Aðrir nautgripir (nautgripir yngri en 

eins árs, nautgripir eldri en eins árs en 

yngri en tveggja ára, naut tveggja ára 

og eldri, kvígur tveggja ára og eldri) 

— Gyltur til undaneldis með 50 kg 

lífþyngd og meiri 

— Smágrísir með minni en 20 kg lífþyngd 

og önnur svín 

— Sauðfé og geitur 

— Alifuglar 

7,5% eða fleiri búfjáreiningar á 

landsvæðinu og 5% eða meira 

af breytum í landinu 

< 5% 

Kjarnagögn fyrir útvíkkaða rammann árið 2020 

Eins og hann er skilgreindur í 6. gr. Landbreytur 

— Akurland 

— Fastagraslendi, nema rýrt beitiland 

— Land undir fjölærar nytjaplöntur 

7,5% eða meira af hagnýtu 

landbúnaðarsvæði á lands-

væðinu 

< 7,5% 

Búfjárbreytur 

— Heildarbúfjáreiningar 

5% eða meira af breytum í 

landinu 

< 7,5% 

Eining dreifbýlisþróunar og 

Eining vélar og tækja 

Eins og hún er skilgreind í 7. gr. Landbreytur sem eru fyrir eininguna 

„Vinnuafl og önnur tekjuskapandi 

starfsemi“ 

7,5% eða meira af hagnýtu 

landbúnaðarsvæði á lands-

væðinu 

< 7,5% 

Búfjárbreytur sem eru fyrir eininguna 

„Vinnuafl og önnur tekjuskapandi 

starfsemi“ 

7,5% eða fleiri búfjáreiningar á 

landsvæðinu og 5% eða fleiri 

breytur í landinu 

< 7,5% 

Eining gripahýsingar og meðhöndlun húsdýraáburðar 

Hlutmengi þýðis bújarða sem 

skilgreindar eru í 7. gr. með að 

minnsta kosti einu af eftirfarandi: 

nautgripir, svín, sauðfé, geitur og 

alifuglar 

Búfjárbreytur sem eru fyrir eininguna 

„Vinnuafl og önnur tekjuskapandi 

starfsemi“ 

7,5% eða fleiri búfjáreiningar á 

landsvæðinu og 5% eða fleiri 

breytur í landinu 

< 7,5% 
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Viðeigandi þýði Breytur sem nákvæmniskröfurnar gilda um Tíðni í viðeigandi þýði 
Hlutfallsleg 

staðalskekkja 

Vökvunareining 

Hlutmengi þýðis bújarða sem skilgreint 

er í 7. gr. með áveitusvæði 

Landbreytur 

— Heildaráveitusvæði 

7,5% eða meira af hagnýtu 

landbúnaðarsvæði á lands-

væðinu 

< 7,5% 

Eining jarðvegsstjórnunarhátta 

Hlutmengi þýðis bújarða sem skilgreint 

er í 7. gr. með akurlandi 

Landbreytur 

— Akurland 

7,5% eða meira af hagnýtu 

landbúnaðarsvæði á lands-

væðinu 

< 7,5% 

Eining aldingarðs 

Hlutmengi þýðis bújarðar sem 

skilgreind er í 7. gr. með einni af 

einstökum aldingarðsbreytum sem 

uppfylla viðmiðunarmörkin sem 

tilgreind eru í 5. mgr. 7. gr. 

Aldingarðsbreytur 

— Aldingarðsbreytur hvað varðar epli, 

perur, apríkósur, ferskjur, nektarínur, 

appelsínur, litla sítrusávexti, sítrónur, 

ólífur, þrúgur til átu, þrúgur fyrir rúsínur 

sem uppfylla viðmiðunarmörkin sem 

tilgreind eru í 5. mgr. 7. gr. 

5% eða meira af hagnýtu 

landbúnaðarsvæði á lands-

væðinu 

< 7,5% 

Vínekrueining 

Hlutmengi þýðis bújarða sem skilgreint 

er í 7. gr. með þrúgum fyrir víngerð 

Vínekrubreytur 

— Þrúgur fyrir víngerð 

5% eða meira af hagnýtu 

landbúnaðarsvæði á lands-

væðinu 

< 7,5% 

 


