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RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2467/96

av 17. desember 1996

om endring av forordning (EØF) nr. 571/88 om tilrettelegging av Fellesskapets
undersøkelser om strukturen til driftsenheter i jordbruket(*)

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(1),

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2) og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til rådsforordning (EØF) nr. 571/88 av 29. februar
1988 om tilrettelegging av Fellesskapets undersøkelser om
strukturen til driftsenheter i jordbruket i tidsrommet 1988-1997(3)
skal det i tidsrommet 1988-1997 gjennomføres fire
fellesskapsundersøkelser om strukturen til driftsenheter i
jordbruket. Dette undersøkelsesprogrammet knytter seg til rekken
av fellesskapsundersøkelser om strukturen til driftsenheter i
jordbruket som ble igangsatt i 1966/1967. Videre skal det i henhold
til ovennevnte forordning opprettes en Eurofarm-databank til
lagring, behandling og formidling av undersøkelsesresultatene.

Endringer i strukturen til driftsenheter i jordbruket er en viktig
faktor for utviklingen i den felles jordbrukspolit ikk.
Undersøkelsene om strukturen til driftsenheter i jordbruket bør
derfor fortsette også etter 1997 på grunnlag av et tilsvarende
undersøkelsesprogram. Listen over de kjennetegn som er
nødvendige for undersøkelsen, bør ajourføres løpende for å sikre
at gjeldende kjennetegn fortsatt er fullt ut berettigede, og at det
tas hensyn til nye behov som måtte oppstå.

Forordning (EØF) nr. 571/88 har vist seg å være i samsvar med
disse målsettingene. Det er derfor nødvendig å forlenge
gyldighetstiden for denne forordning med ti år, dvs. for
tidsrommet 1998-2007.

I forbindelse med reformen av den felles jordbrukspolitikk, men
også for at målene for regionpolitikken skal kunne nås, er det et

stadig økende behov for strukturstatistikker som er svært detaljerte
på regionalt plan. Det er derfor nødvendig å organisere og
gjennomføre undersøkelser om strukturen til driftsenheter slik at
det kan utarbeides undersøkelsesresultater på et lavere nivå enn
undersøkelsesdistrikter. Undersøkelseskostnadene vil bli høyere,
og det vil være nødvendig å øke fellesskapsbidraget til dekning av
kostnadene til basisundersøkelsen i 1999/2000.

For å gjennomføre undersøkelsene om strukturen til driftsenheter
må medlemsstatene og Fellesskapet avsette betydelige
budsjettmidler over flere år, og en stor del av disse midlene vil bli
benyttet til å dekke fellesskapsinstitusjonenes informasjonsbehov.
Det bør derfor fortsatt avsettes tilstrekkelige midler på
Fellesskapets budsjett til et fellesskapsbidrag til gjennomføringen
av undersøkelsene og til kostnadene i forbindelse med behandling
og formidling av undersøkelsesresultatene gjennom Eurofarm-
systemet.

For gjennomføringen av denne forordning og særlig Eurofarm-
prosjektet skal de primærdata som sendes til De europeiske
fellesskaps statistiske kontor, behandles i samsvar med
bestemmelsene i rådsforordning (Euratom, EØF) nr. 1588/90 av
11. juni 1990 om oversendelse av fortrolige statistiske
opplysninger til De europeiske fellesskaps statistikkontor(4).

Det er i henhold til punkt 2 i Europaparlamentets, Rådets og
Kommisjonens erklæring av 6. mars 1995 inntatt et finansielt
referansebeløp i denne forordning for programmets samlede
løpetid, uten at dette berører budsjettmyndighetens myndighet
som definert i traktaten.

Med sikte på en vellykket gjennomføring av ovennevnte
undersøkelser bør det fortsatt være et nært samarbeid mellom
medlemsstatene og Kommisjonen basert på gjensidig tillit, særlig
innen Den faste komité for landbruksstatistikk, nedsatt ved
beslutning 72/279/EØF(5) �

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EØF) nr. 571/88 gjøres følgende endringer:

1. I tittelen utgår «i tidsrommet 1988-1997».

______________________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 335 av 24.12.1996, s. 3, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 13/1999 av 29. januar 1999 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. C 293 av 5.10.1996, s. 38.

(2) EFT nr. C 347 av 18.11.1996.

(3) EFT nr. L 56 av 2.3.1988, s. 1. Forordningen sist endret ved
kommisjonsvedtak 96/170/EF (EFT nr. L 47 av 24.2.1996, s. 23).

_____________________

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

(5) EFT nr. L 179 av 7.8.1972, s. 1.
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2. I betraktningene gjøres følgende endringer:

a) i femte betraktning utgår «i tidsrommet 1993-1997»,

b) niende betraktning skal lyde:

« Ved fastsettelse av de nærmere regler for
Fellesskapets telling i 1989/90 og 1999/2000, må det
i størst mulig grad tas hensyn til henstillingene fra
FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO)
om å gjennomføre verdensomspennende
jordbrukstellinger rundt 1990 og rundt 2000.».

3. I artikkel 1 endres «1988 og 1997» til «1988 og 2007».

4. Artikkel 2 skal lyde:

«Artikkel 2

1. I samsvar med FAOs henstillinger om verdens-
omspennende jordbrukstellinger skal medlemsstatene
henholdsvis mellom 1. desember 1988 og 1. mars 1991 og
mellom 1. desember 1998 og 1. mars 2001 gjennomføre en
basisundersøkelse i én eller flere etapper i form av en
fullstendig telling (fullstendig undersøkelse) av alle
driftsenheter i jordbruket. Undersøkelsene skal dekke
avlingsåret for avlingen som skal høstes henholdsvis i 1989
eller 1990 og i 1999 eller 2000.

Innen rammen av basisundersøkelsen i 1989/1990 kan
medlemsstatene for visse kjennetegn likevel benytte
utvalgsundersøkelser med tilfeldig utvalg, heretter kalt
«utvalgsundersøkelser», dersom resultatene av disse
undersøkelsene ekstrapoleres.

2. Medlemsstatene kan imidlertid forskyve
gjennomføringen av basisundersøkelsen i 1989/1990 i tid
med høyst tolv måneder; i så fall skal de gjennomføre en
utvalgsundersøkelse som dekker ett av avlingsårene 1989
eller 1990.».

5. I artikkel 3 gjøres følgende endringer:

a) i  første punktum ti lføyes «mellomliggende
undersøkelser» i  parentes etter «Følgende
undersøkelser»,

b) ny bokstav d), e) og f) skal lyde:

«d) mellom 1. desember 2002 og 1. mars 2004 for
avlingsåret for avlingen som skal høstes i 2003
(strukturundersøkelsen 2003),

e) mellom 1. desember 2004 og 1. mars 2006 for
avlingsåret for avlingen som skal høstes i 2005
(strukturundersøkelsen 2005),

f) mellom 1. desember 2006 og 1. mars 2008 for
avlingsåret for avlingen som skal høstes i 2007
(strukturundersøkelsen 2007).».

6. Artikkel 4 skal lyde:

«Artikkel 4

Medlemsstater som utfører utvalgsundersøkelser, skal treffe
de tiltak som er nødvendige for å skaffe til veie pålitelige
resultater for de forskjellige aggregeringsnivåer som kreves,
dvs.:

� regionene nevnt i artikkel 8,

� distriktene nevnt i  artikkel 8 (bare for
basisundersøkelsene),

� «målområder» i henhold til forordning (EØF)
nr. 2052/88(1) og kommisjonsvedtak 94/197/EF(2)
(bare for basisundersøkelsen i 1999/2000),

og i den utstrekning følgende territoriale enheter har
betydning lokalt:

� «mindre gunstige jordbruksområder» som definert i
artikkel 3 i direktiv 75/268/EØF(3) og «fjellområder»
som definert i nr. 3 i samme artikkel,

� viktige driftsformer som definert i  vedtak
85/377/EØF(4),

� særskilte driftsformer som definert i samme vedtak.

Medlemsstatene skal treffe nødvendige tiltak for å sikre at
stikkprøvene tas på en slik måte at det er mulig å benytte
én enkelt faktor per driftsenhet ved ekstrapolering av de
opplysningene som er innsamlet ved stikkprøver.
_____________________
(1) EFT nr. L 185 av 15.7.1988, s. 9. Forordningen sist

endret ved forordning (EF) nr. 3193/94 (EFT
nr. L 337 av 24.12.1994, s. 11).

(2) EFT nr. L 96 av 14.4.1994, s. 1.
(3) EFT nr. L 128 av 19.5.1975, s. 1. Direktivet sist endret

ved tiltredelsesakten av 1994.
(4) EFT nr. L 220 av 17.8.1985, s. 1. Vedtaket sist endret

ved kommisjonsvedtak 96/393/EF (EFT nr. L 163 av
2.7.1996, s. 45).».

7. I artikkel 8 gjøres følgende endringer:

a) i nr. 1 endres «1993-1997» til «1993-2007»,

b) etter nr. 1 skal nytt nr. 2 og 3 lyde:
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«2. Ved utarbeiding av listen over kjennetegn for
basisundersøkelsen i 1999/2000 kan medlemsstatene
på anmodning og på grunnlag av egnet dokumentasjon
bemyndiges av Kommisjonen etter framgangsmåten
fastsatt i artikkel 15 til å benytte vilkårlige utvalgs-
undersøkelser i forbindelse med visse kjennetegn.

Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 15 kan
medlemsstatene også på anmodning og på grunnlag av
egnet dokumentasjon samt innen rammen av
utarbeidingen av listen over kjennetegn for
undersøkelsen bemyndiges til å benytte allerede
eksisterende opplysninger for visse kjennetegn fra
basisundersøkelsen i 1997 som stammer fra andre
kilder enn statistiske undersøkelser.

3. Ved basisundersøkelsen i 1999/2000 er den
geografiske beliggenheten til hver enkelt driftsenhet
definert ved en kode som tillater aggregering i
territoriale enheter på et lavere nivå enn
undersøkelsesdistrikter eller minst i målområder.»,

7. I artikkel 8 gjøres følgende endringer:

a) i nr. 1 endres «1993-1997» til «1993-2007»,

b) etter nr. 1 skal nytt nr. 2 og 3 lyde:

«2. Ved utarbeiding av listen over kjennetegn for
basisundersøkelsen i 1999/2000 kan medlemsstatene på
anmodning og på grunnlag av egnet dokumentasjon
bemyndiges av Kommisjonen etter framgangsmåten fastsatt
i artikkel 15 til å benytte vilkårlige utvalgsundersøkelser i
forbindelse med visse kjennetegn.

Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 15 kan medlems-
statene også på anmodning og på grunnlag av egnet
dokumentasjon samt innen rammen av utarbeidingen av
listen over kjennetegn for undersøkelsen bemyndiges til å
benytte allerede eksisterende opplysninger for visse
kjennetegn fra basisundersøkelsen i 1997 som stammer fra
andre kilder enn statistiske undersøkelser.

3. Ved basisundersøkelsen i 1999/2000 er den geografiske
beliggenheten til hver enkelt driftsenhet definert ved en
kode som tillater aggregering i territoriale enheter på et lavere
nivå enn undersøkelsesdistrikter eller minst i målområder.»,

c) tidligere nr. 2 blir nr. 4 og skal lyde:

«4. Definisjonene av kjennetegnene samt avgrensningen
og kodene for regionene, undersøkelsesdistriktene og andre
regionale enheter skal fastsettes etter framgangsmåten i
artikkel 15.»

d) tidligere nr. 3 blir nr. 5,

e) fotnote 1, 2 og 3 utgår.

8. Artikkel 10 skal lyde:

«Artikkel 10

Medlemsstatene skal i form av primærdata per driftsenhet
oversende De europeiske fellesskaps statistiske kontor
opplysningene som er nevnt i artikkel 8 nr. 1, og som er
innsamlet ved tellingene og utvalgsundersøkelsene i samsvar
med framgangsmåten beskrevet i vedlegg II, heretter kalt
«Eurofarm-prosjektet».

Medlemsstatene skal sørge for at de opplysninger som
oversendes i Eurofarm-standardformat, er fullstendige og
sannsynlige, ved å anvende de felles kontrollregler som
Eurostat har fastsatt i nært samarbeid med medlemsstatenes
vedkommende myndigheter; de skal også anvende
kontrolltabellene nevnt i punkt 9 i vedlegg II for å kontrollere
primærdataene.».

9. I artikkel 14 nr. 1 gjøres følgende endringer:

a) i første punktum erstattes «i forbindelse med
gjennomføring av basisundersøkelsen og under-
søkelsene fastsatt i artikkel 3» med «I forbindelse med
gjennomføringen av undersøkelsene fastsatt i artikkel
2 og 3»,

b) det fastsettes følgende maksimumsbeløp per
undersøkelse for medlemsstatene Østerrike, Finland
og Sverige:

«� 600 000 ECU for Sverige,
� 700 000 ECU for Finland,
� 1 400 000 ECU for Østerrike.»,

c) følgende ledd innsettes som annet ledd:

«For de medlemsstater som i 1999/2000 gjennomfører
en fullstendig telling (fullstendig undersøkelse) av alle
driftsenheter i jordbruket som omfatter alle nødvendige
kjennetegn, skal ovennevnte beløp økes med 50 %.»,

d) det tidligere annet ledd blir tredje ledd og skal lyde:

«De årl ige bevilgninger skal godkjennes av
budsjettmyndigheten innen rammen av de finansielle
overslag.».

10. Artikkel 14 nr. 2 skal lyde:

«2. Det høyeste årlige finansielle referansebeløp til
utvikling, videreføring, nødvendige tilpasninger og
administrasjon av Eurofarm-prosjektet, herunder formidling
av resultatene, er på:
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� 480 000 ECU for 1989,
� 440 000 ECU for 1990,
� 240 000 ECU for 1991,
� 80 000 ECU for 1992-1998,
� 700 000 ECU for 1999 og 2000,
� 550 000 ECU for 2001-2010.

De årlige bevilgninger skal godkjennes av bud-
sjettmyndigheten innen rammen av de finansielle overslag.».

11. I artikkel 15 nr. 2 endres «med et flertall på 54 stemmer» til
«med et flertall på 62 stemmer».

12. I vedlegg II til forordning (EØF) nr. 571/88 gjøres følgende
endringer:

a) i nr. 2 skal første strekpunkt lyde:

«� Banken for primærdata (BDI), som skal
inneholde primærdata som ikke må kunne
identifiseres direkte, om alle driftsenheter (i
forbindelse med basisundersøkelser) eller om
alle driftsenheter eller et representativt utvalg
av de driftsenheter som inngår i en undersøkelse
(i  forbindelse med mellomliggende
undersøkelser), og som er tilstrekkelig til å
gjennomføre en analyse på det geografiske nivå
som er nevnt i forordningens artikkel 4,»,

b) i nr. 3 erstattes «unntatt Tyskland» med «unntatt når
det gjelder primærdata fra undersøkelser gjennomført
i Tyskland i tidsrommet 1988-1997»,

c) nr. 6 skal lyde:

«6. Som unntak skal Tyskland ikke oversende
primærdata, men resultater i tabellform i samsvar
med tabellprogrammet BDT nevnt i nr. 2. Dette
unntaket er begrenset til undersøkelser i
tidsrommet 1988-1997.

Tyskland forplikter seg til å samle disse
primærdataene på magnetbånd i ett enkelt
databehandlingssenter innen tolv måneder etter
at innsamlingen av data i marken er avsluttet.»,

d) nr. 16 skal lyde:

«16. De europeiske fellesskaps statistiske kontor og
medlemsstatene skal på sine respektive
ansvarsområder og i samsvar med forordning
(Euratom, EØF) nr. 1588/90 utarbeide hurtige
samrådsrutiner med henblikk på

� å garantere at de opplysninger som
utarbeides på grunnlag av primærdata, er
fortrolige og statistisk sett pålitelige,

� å underrette medlemsstatene om hvordan
disse primærdata skal anvendes.».

Artikkel 2

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

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

Utferdiget i Brussel, 17. desember 1996.

For Rådet

I. YATES

Formann

___________


