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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 43,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(1 ) og

ut fra følgende betraktninger:

Akvakultur er en sektor innen fiskerinæringen som er i hurtig
utvikling, og som kan supplere de begrensede forsyningene fra
tradisjonelle fiskerier.

Akvakulturproduksjonen må overvåkes og om nødvendig
kontrolleres for å sikre tilfredsstillende markedsforhold.

Akvakultursektorens virkning på regionutvikling og miljø
medfører et stadig større behov for statistikk for å overvåke
utviklingen i sektoren.

Gjennomføringen av Fellesskapets strukturpolitikk på fiskeri-
området krever også statistikk over produksjonen i akva-
kultursektoren.

Målene for de foreslåtte tiltakene kan nås bare innen rammen av
en fellesskapsrettsakt som gjør det mulig for Kommisjonen å
samordne den nødvendige harmoniseringen av statistiske
opplysninger på fellesskapsplan, mens det først og fremst er
medlemsstatenes ansvar å samle inn statistiske opplysninger om
akvakulturproduksjonen og stille til rådighet den infrastruktur
som er nødvendig for å bearbeide slik statistikk og overvåke dens
pålitelighet.

Den særlige metoden for utarbeiding av relevant fellesskaps-
statistikk over akvakulturproduksjonen som er utviklet ved hjelp
av eksisterende nasjonal statistikk utarbeidet for å oppfylle
aktuelle nasjonale og internasjonale forpliktelser, forutsetter et
svært nært samarbeid mellom Kommisjonen og medlemsstatene

innen rammen av Den faste komité for landbruksstatistikk nedsatt
ved beslutning 72/279/EØF(2) -

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Alminnelige bestemmelser

Hver medlemsstat skal hvert år innberette til Kommisjonen
statistiske opplysninger om akvakulturproduksjonen i alle
vanntyper i medlemsstaten.

Artikkel 2

Innberetning av opplysninger

Medlemsstatene skal innberette opplysningene nevnt i artikkel
1 i den form som er angitt i vedlegg I, innen ni måneder etter
utløpet av det kalenderåret opplysningene vedrører. Dette gjelder
også opplysninger medlemsstatene har erklært som fortrolige i
henhold til nasjonal lovgivning eller praksis som gjelder fortrolig
behandling av statistiske opplysninger, jf. rådsforordning
(Euratom, EØF) nr. 1588/90 av 11. juni 1990 om oversendelse av
fortrolige statistiske opplysninger til De europeiske fellesskaps
statistikkontor(3 ).

Opplysningene kan innberettes på datamedium eller på annen
måte enn som angitt i vedlegg I, idet formatet avtales mellom
medlemsstaten og Kommisjonen [De europeiske fellesskaps
statistikkontor (Eurostat)].

Med forbehold for de tiltak som er nødvendige for å sikre fortrolig
behandling av statistiske opplysninger, skal Kommisjonen
(Eurostat) stille opplysningene innberettet i samsvar med denne
forordning til rådighet for medlemsstatene.

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 108 av 1.5.1996, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 17/98 av 6. mars 1998 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) Uttalelse avgitt 27. mars 1996 (ennå ikke offentliggjort i EFT).

(2) EFT nr. L 179 av 7.8.1972, s. 1.

(3) EFT nr. L 151 av 15.6.1990, s. 1.

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 788/96

av 22. april 1996

om medlemsstatenes innberetning av statistiske opplysninger om
akvakulturproduksjon(*)
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Artikkel 3

Definisjoner

Definisjonene som skal brukes ved innberetning av opplysninger,
er oppført i vedlegg II. Dersom nasjonal praksis eller nasjonale
administrative rutiner ikke tillater streng anvendelse av disse
definisjonene, skal medlemsstatene underrette Kommisjonen
(Eurostat) om de definisjoner som er brukt.

Artikkel 4

Innsamling av opplysninger

Medlemsstaten kan bruke stikkprøveundersøkelser eller andre
relevante kilder for å framskaffe opplysninger om
hovedelementene i akvakulturproduksjonen, mens de øvrige
elementer kan anslås skjønnsmessig.

En medlemsstat som har en årlig produksjon på under 1 000
tonn, kan innberette anslag over den samlede produksjonen.

Med hensyn til artene nevnt i vedlegg III skal medlemsstaten
angi disse særskilt. Produksjon av arter som hver for seg ikke
overstiger 1 000 tonn, og som ikke utgjør mer enn 10 % av vekten
av den samlede akvakulturproduksjonen, kan imidlertid fastsettes
skjønnsmessig og samlet.

Artikkel 5

Overgangsperiode og unntak

1. Dersom en medlemsstat ikke er i stand til å oppfylle kravene
i denne forordning, kan Kommisjonen fastsette en
overgangsperiode på høyst tre år regnet fra denne forordnings
ikrafttredelsesdato; ved utløpet av denne perioden skal
forordningen være fullstendig gjennomført.

I løpet av overgangsperioden kan det gjøres midlertidige unntak
som fritar en medlemsstat fra å anvende denne forordning.
Kommisjonen skal underrette alle medlemsstatene om de nærmere
enkeltheter i forbindelse med slike unntak.

2. Dersom det forhold at en bestemt sektor innen akvakultur-
næringen er tatt med, for de nasjonale myndigheter skulle føre til
vanskeligheter som ikke står i forhold til sektorens betydning i
den berørte medlemsstat, kan det etter framgangsmåten i artikkel 7
gjøres unntak som gir medlemsstaten tillatelse til å utelate
opplysninger om vedkommende sektor fra de nasjonale
opplysningene som innberettes.

3. Unntak etter nr. 2 kan gjelde i høyst tre år, men de kan
forlenges med ytterligere perioder på tre år. Ved anmodning om
forlengelse skal medlemsstaten underrette Kommisjonen om
resultatene av en stikkprøveundersøkelse som viser hvilke
problemer som er oppstått ved anvendelsen av denne forordning.
Anmodningen blir deretter behandlet etter framgangsmåten i
artikkel 7.

Artikkel 6

Komité

De nærmere regler for gjennomføringen av denne forordning,
herunder endringer i formatet for overføring av opplysningene
oppført i vedlegg I, definisjonene oppført i vedlegg II og listen
over arter oppført i vedlegg III, skal fastsettes av Kommisjonen
etter samråd med Den faste komité for landbruksstatistikk i
samsvar med framgangsmåten i artikkel 7.

Artikkel 7

Framgangsmåte

1. Når det vises til framgangsmåten fastsatt i denne artikkel,
skal lederen forelegge saken for Den faste komité for
landbruksstatistikk, heretter kalt «komiteen», enten på eget
initiativ eller på anmodning fra en medlemsstats representant.

2. Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen et
utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg om
utkastet innen en frist som lederen kan fastsette etter hvor mye
saken haster. Uttalelsen skal avgis med det flertall som er fastsatt
i traktatens artikkel 148 nr. 2 for beslutninger som Rådet skal
treffe etter forslag fra Kommisjonen. Ved avstemning i komiteen
skal stemmer avgitt av medlemsstatenes representanter ha vekt
som fastsatt i nevnte artikkel. Lederen skal ikke avgi stemme.

3. Kommisjonen skal vedta tiltak som skal iverksettes
umiddelbart. Dersom tiltakene ikke er i samsvar med komiteens
uttalelse, skal Kommisjonen omgående underrette Rådet om dem.
I dette tilfellet

— skal Kommisjonen utsette iverksettingen av tiltakene den
har vedtatt, i to måneder regnet fra den dagen underretningen
blir gitt,

— kan Rådet med kvalifisert flertall treffe en annen beslutning
innen fristen fastsatt i første strekpunkt.
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Artikkel 8

Sluttbestemmelser

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Den får anvendelse fra 1. januar 1996.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 22. april 1996.

For Rådet

W. LUCHETTI

Formann
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VEDLEGG I

Mengde fisk, skalldyr, bløtdyr og alger produsert ved akvakultur

(tonn
levende
vekt)

                             Sjøvann(3)

Arter(1) Ferskvann(2) Brakkvann(3) Sjøvann(3) I alt(2) I alt(2)

Fisk

Skalldyr

Bløtdyr

Tang og tare(4)

(1) Artene angis enkeltvis i samsvar med artikkel 4. Vedlegg III inneholder en veiledende liste over arter som kan produseres
innen rammen av akvakultur.

(2) Obligatorisk innberetning av opplysninger.

(3) Frivillig innberetning av opplysninger.

(4) Våt vekt.
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VEDLEGG II

Definisjoner

I denne forordning menes med:

— akvakultur, oppdrett av vannorganismer, herunder fisk, bløtdyr, skalldyr og vannplanter. Oppdrett
innebærer en form for inngrep i vekstprosessen med sikte på å øke produksjonen, f.eks. regelmessig
utsetting, fôring og beskyttelse mot rovdyr. Oppdrett innebærer også at bestanden som oppdrettes,
eies av enkeltpersoner eller foretak, eventuelt at den omfattes av et kontraktsmessig forhold. For
statistiske formål regnes vannorganismer høstet av en fysisk eller juridisk person som har eid dem
i oppvekstperioden, som akvakulturprodukter. Vannorganismer som med eller uten eventuell tillatelse
utnyttes av allmennheten som fellesressurser, er derimot å anse som fiskefangster,

— ferskvann, vann fra elver, bekker, innsjøer, dammer, bassenger el.l., der vannet har et konstant,
ubetydelig saltinnhold,

— annet vann, vann som har et ikke ubetydelig saltinnhold året rundt. Saltinnholdet kan være konstant
høyt (f.eks. sjøvann), eller det kan variere over tid (f.eks. på grunn av tidevann eller årstider),

— sjøvann, vann der saltinnholdet er høyt og ikke varierer i betydelig grad,

— brakkvann, vann der saltinnholdet er merkbart, men ikke på et konstant høyt nivå. Saltinnholdet
kan variere i betydelig grad avhengig av tilførselen av ferskvann eller sjøvann,

— akvakulturproduksjon, produksjon beregnet på konsum som innebærer bruk av ekstensive eller
intensive kulturmetoder, herunder produksjon av vannplanter til industrielle formål. Yngel eller
produkter som fortsatt skal brukes i akvakultur, inngår ikke. Produksjonen skal angis i tonn levende
vekt for animalske produkter og i våt vekt for vannplanter.
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VEDLEGG III

Akvakulturprodukter som det skal innberettes statistiske opplysninger om

Norsk navn Engelsk navn Vitenskapelig navn Bokstav-
kode

FISK

Gresskarpe Grass carp (White amur) Ctenopharyngodon idella FCG
Karpe Common carp Cyprinus carpio FCP
Gjedde Northern pike Esox lucius FPI

Bighead carp Hypophthalmichthyes nobilis BIC
Silver carp Hypophthalmichthys molitrix SVC

Andre ferskvannsfisker Freshwater fishes n.e.i. Osteichthyes FRF
Annen mort Roaches Rutilus spp. FRX
Suter Tench Tinca tinca FTE

Tilapias n.e.i. Oreochromis spp. TLP
North African catfish Clarius gariepinus CLZ
Black bullhead Ictalurus melas ITM

Malle Wels (Som) catfish Siluris glanis SOM
Stør Sturgeons n.e.i. Acipenseridae STU
Ål European eel Anguilla anguilla ELE
Annen sik Whitefishes n.e.i. Coregonus n.e.i. WHF
Coho salmon Coho (= Silver salmon) Oncorhynchus kisutch COH
Regnbueørret Rainbow trout Oncorhynchus mykiss TRR
Annen stillehavslaks Pacific salmons n.e.i. Oncorhynchus spp. ORC
Laks Atlantic salmon Salmo salar SAL
Annen ørret Trouts n.e.i. Salmo spp. TRO
Sjøørret Sea trout Salmo trutta TRS
Røye Arctic char Salvelinus alpinus ACH
Bekkerøye Brook trout Salvelinus fontinalis SVF
Annen røye Chars n.e.i. Salvelinus spp. CHR
Piggvar Turbot Psetta maxima TUR
Tunge Common sole Solea vulgaris SOL
Torsk Atlantic cod Gadus morhua COD
Havabbor Seabass Dicentrarchus labrax BSS
Annen havkaruss Porgies, seabreams n.e.i. Sparidae SBX
Gilthead seabream Gilthead seabream Sparus auratus SBG

Flathead grey mullet Mugil cephalus MUF
Annen multe Mullets n.e.i. Mugilidae MUL

Greater amberjack Seriola dumerili AMB
Makrellstørje Northern bluefin tuna Thunnus thynnus BFT

SKALLDYR

Ferskvannskreps Crayfishes Astacus spp., Cambarus spp. AYS
Giant river prawn Macrobrachium rosenbergii PRF
Kuruma prawn Penaeus japonicus KUP
Red swamp crawfish Procambarus clarkii RCW

Edderkoppkrabbe Spinous spider crab Maja squinado SCR
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Langust Palinurid spiny
lobsters n.e.i. Palinurus spp. CRW

Strandreke Common prawn Palaemon serratus CPR
Giant tiger prawn Penaeus monodon GIT
Signal crayfish Pacifastacus leninsculus PCL

BLØTDYR

Pacific cupped oyster Crassostrea gigas OYG
Cupped oyster Crassostrea spp. OYC

Østers European flat oyster Ostrea edulis OYF
Blåskjell Blue mussel Mytilus edulis MUS

Mediterranean mussel Mytilus galloprovincialis MSM
Harpeskjell Queen scallop Chlamys opercularis QSC
Kamskjell Common scallop Pecten maximus SCE

Common cockle Cardium edule COC
Grooved carpet shell Ruditapes decussatus CTG
Japanese (Manilla) clam Ruditapes philippinarum CLJ
Carpet shells n.e.i. Tapes spp. TPS
Venus clams Veneridae CLV
Common cuttlefish Sepia officinalis CTC
Hard clam Mercenaria mercenaria CLH

ALGER
Wakame n.e.i. Undaria spp. UDS

n.e.i. = not elsewhere indicated

Norsk navn Engelsk navn Vitenskapelig navn Bokstav-
kode


