
Nr. 77/1260 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1264/2014 

av 26. november 2014 

om endring av forordning (EU) nr. 408/2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1185/2009 om statistikk over pesticider med hensyn til overføringsformatet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1185/2009 av 25. november 2009 om statistikk over 

pesticider(1), særlig artikkel 5 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 1185/2009 ble det fastsatt en ramme for utarbeiding av sammenlignbar europeisk statistikk over 

salg og bruk av pesticider til landbruksformål. 

2) I samsvar med artikkel 3 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1185/2009 bør medlemsstatene overføre de statistiske opplysningene 

i elektronisk form og i samsvar med et egnet teknisk format som skal vedtas av Kommisjonen. 

3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 408/2011(2) inneholder ikke bestemmelser om overføringsformatet for statistikk over 

bruk av pesticider som skal oversendes i 2015, og bør derfor endres. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I kommisjonsforordning (EF) nr. 408/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 1 og 2 skal lyde: 

«Artikkel 1 

 Medlemsstatene skal overføre statistiske opplysninger om pesticider nevnt i vedlegg I og II til forordning (EF)  

nr. 1185/2009 ved bruk av SDMX-datastrukturdefinisjoner. Opplysningene skal oversendes til Kommisjonen (Eurostat) 

gjennom den sentrale dataportalen eller gjøres tilgjengelige for Kommisjonen (Eurostat) elektronisk. 

Artikkel 2 

 Datastrukturen for overføring til Kommisjonen (Eurostat) av opplysninger om omsetning av pesticider, skal være som 

angitt i vedlegg I. 

 Datastrukturen for overføring til Kommisjonen (Eurostat) av opplysninger om bruk av pesticider til landbruksformål, skal 

være som angitt i vedlegg II.» 

2)  Vedlegget til forordning (EU) nr. 408/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 341 av 27.11.2014, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 127/2015 av 30. april 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 85. 

(1) EUT L 324 av 10.12.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 408/2011 av 27. april 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1185/2009 

om statistikk over pesticider med hensyn til overføringsformatet (EUT L 108 av 28.4.2011, s. 21). 

2019/EØS/77/81 



26.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 77/1261 

 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 26. november 2014. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG I 

Struktur for statistiske opplysninger om omsetning av pesticider 

Overføringsfilene skal ha følgende datastruktur: 

Nummer Felt Merknader 

1 Stat F.eks. Frankrike 

2 År Referanseår for opplysningene (f.eks. 2010) 

3 Hovedgruppe Koder angitt i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 1185/2009 

4 Produktkategorier  

5 Kjemisk klasse  

6 Virksomt stoff  

7 Observasjonsverdi (mengden som er solgt) I kilo stoffer 

8 For felt 3,4, 5 og 6, fortrolighetsmarkeringen Markering 

VEDLEGG II 

Struktur for statistiske opplysninger om bruk av pesticider til landbruksformål 

Overføringsfilene skal ha følgende datastruktur: 

Nummer Felt Merknader 

1 Stat F.eks. Frankrike 

2 År Referanseår for opplysningene (f.eks. 2010) 

3 Avling Inndeling etter enkeltavling 

4 Virksomt stoff Koder angitt i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 1185/2009 

5 Observasjonsverdi: mengde stoff brukt på avlingen I kilo stoffer 

6 Observasjonsverdi: område av avlingen behandlet med 

dette stoffet 

I hektar 

7 Fortrolighetsmarkering Markering 

 


