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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2018/1091 

av 18. juli 2018 

om integrert jordbruksstatistikk og om oppheving av forordning (EF) nr. 1166/2008 og (EU) nr. 1337/2011(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 338, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(1) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1166/2008(2) fastsettes en ramme for europeisk statistikk over strukturen 

til jordbruksbedrifter fram til 2016. Den nevnte forordningen bør derfor oppheves. 

2) Programmet for europeiske undersøkelser om strukturen til jordbruksbedrifter, som er gjennomført i Unionen siden 

1966, bør videreføres for å kartlegge tendenser innenfor strukturen til jordbruksbedrifter på unionsplan og for å gi det 

statistiske kunnskapsgrunnlaget som er nødvendig for utformingen, gjennomføringen, overvåkingen, vurderingen og 

gjennomgåelsen av tilhørende politikker, særlig den felles jordbrukspolitikken, herunder tiltak for utvikling av 

landdistriktene, miljøpolitikken, politikken for tilpasning til og begrensning av klimaendringer og arealbrukspolitikken i 

Unionen samt visse mål for bærekraftig utvikling. Et slikt kunnskapsgrunnlag er også nødvendig for å kunne vurdere 

hvordan politikken på disse områdene påvirker den kvinnelige arbeidsstyrken i jordbruksbedrifter. 

3) Et av målene med innsamling av statistiske opplysninger, særlig med hensyn til strukturen til jordbruksbedrifter, bør 

være å understøtte beslutningsprosessen med oppdatert informasjon med henblikk på framtidige reformer av den felles 

jordbrukspolitikken. 

4) Etter en internasjonal evaluering av jordbruksstatistikk etablerte FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) en 

global strategi for å forbedre jordbruksstatistikk og statistikk over landdistrikter, og denne ble godkjent av FNs 

statistikkomité (UNSC) i 2010. Europeisk jordbruksstatistikk bør, der det er relevant, følge anbefalingene fra den 

globale strategien for å forbedre jordbruksstatistikk og statistikk over landdistrikter, samt anbefalingene fra FAOs 

globale program for jordbrukstelling 2020.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 200 av 7.8.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 327/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 14 av 

5.3.2020, s. 96. 

(1) Europaparlamentets holdning av 3. juli 2018 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 16. juli 2018. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1166/2008 av 19. november 2008 om undersøkelser om strukturen til driftsenheter i 

landbruket og en undersøkelse om produksjonsmetoder innenfor landbruket, og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 571/88 

(EUT L 321 av 1.12.2008, s. 14). 
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5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009(1) fastsetter en ramme for utvikling, utarbeiding og formidling 

av europeisk statistikk basert på felles statistikkprinsipper. Den fastsetter kvalitetskriterier og viser til behovet for å 

begrense svarbyrden for oppgavegiverne og bidra til å nå det mer overordnede målet om å redusere de administrative 

byrdene. 

6) Det bør opprettes et flerdimensjonalt program for statistikk over jordbruksbedrifter for det neste tiåret for å skape en 

ramme for harmonisert, sammenliknbar og ensartet statistikk. Denne statistikken bør være innrettet mot politiske behov. 

7) I henhold til strategien for jordbruksstatistikk for 2020 og videre, utarbeidet av Komiteen for det europeiske 

statistikksystem (ESS-komiteen) i november 2015, skal det vedtas to rammeforordninger som dekker alle aspekter av 

jordbruksstatistikken, med unntak av jordbruksregnskaper. Denne forordningen er den ene av disse ramme-

forordningene. 

8) For å oppnå harmonisering av opplysningene om strukturen til jordbruksbedrifter og muliggjøre sammenligning, og for 

å imøtekomme dagens behov innenfor den felles markedsordningen, særlig frukt- og vinsektoren, bør europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 1337/2011(2) integreres med de strukturelle opplysningene på nivået for jordbruksbedrifter 

fra og med 2023 og erstattes av denne forordningen. Det er derfor nødvendig å oppheve den nevnte forordningen. 

9) Sammenlignbar statistikk fra alle medlemsstatene over strukturen til jordbruksbedrifter er viktig for å bestemme 

utviklingen av den felles jordbrukspolitikken. Derfor bør det, i den grad det er mulig, brukes standardklassifiseringer og 

felles definisjoner i forbindelse med variabler. 

10) De statistiske opplysningene om jordbruksbedrifter gjør det mulig å krysstabulere kjernedata og moduldata, slik at 

opplysninger kan hentes ut på grunnlag av variabler som for eksempel bedriftlederens kjønn og alder, bedriftens 

eierstruktur og størrelse samt iverksatte miljøtiltak. En oppdeling av resultatene vil være mulig for kriteriene som inngår 

i kjernedataene, samt for kombinasjoner av kriterier. 

11) Innsamlingen av opplysninger om lederens fødselsår, kjønn og hvilket år lederen ble klassifisert som jordbruks-

bedriftens leder, vil kunne gi informasjon som kan brukes til utarbeiding av tiltak knyttet til generasjonsskifte og 

kjønnsrelaterte aspekter. 

12) Det bør gjennomføres en telling av jordbruksbedriftene i Unionen minst hvert tiende år, blant annet for å oppdatere 

basisregistrene for jordbruksbedrifter og de andre opplysningene som er nødvendige for stratifisering av utvalgene. Siste 

telling ble gjennomført i 2009/2010. 

13) I medlemsstater der periodene med feltarbeid for undersøkelsen for referanseåret 2020 sammenfaller med arbeidet som 

er planlagt for den tiårlige folketellingen, bør jordbruksundersøkelsen kunne framskyndes ett år for å unngå den svært 

krevende oppgaven det er å skulle gjennomføre to store datainnsamlinger samtidig. 

14) For å unngå å legge en unødig byrde på jordbruksbedriftene og de nasjonale forvaltningene bør det fastsettes terskler. I 

en korrekt analyse av strukturen i det europeiske jordbruket skal statistikken omfatte 98 % av jordbruksarealet i drift og 

av husdyrbestanden til jordbruksbedriftene. I enkelte medlemsstater innebærer dette at tersklene oppført i denne 

forordningen er for høye. Jordbruksbedriftene som ligger under disse tersklene, er imidlertid så små at en innsamling av 

et utvalg opplysninger én gang per tiår, er tilstrekkelig til å kunne vurdere deres struktur og innvirkningen på 

produksjonen, noe som fører til lavere kostnader og redusert byrde, samtidig som det fortsatt er mulig å utforme 

effektive politiske tiltak for å støtte og opprettholde små jordbruksstrukturer. 

15) Arealer brukt til jordbruksproduksjon bør inngå i den integrerte jordbruksstatistikken, herunder arealer brukt av to eller 

flere jordbruksbedrifter med felles rettigheter.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009 av 11. mars 2009 om europeisk statistikk og om oppheving av europaparlaments- 

og rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om oversending av fortrolige statistiske opplysninger til De europeiske fellesskaps 

statistikkontor, rådsforordning (EF) nr. 322/97 om fellesskapsstatistikker og rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom om nedsettelse av en 

komité for De europeiske fellesskaps statistiske program (EUT L 87 av 31.3.2009, s. 164). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1337/2011 av 13. desember 2011 om europeisk statistikk over permanente vekster og om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 357/79 og europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/109/EF (EUT L 347 av 30.12.2011, s. 7). 
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16) Det er nødvendig å motta informasjon om tilknytningen en jordbruksbedrift har til en foretaksgruppe der foretakene 

kontrolleres av et morforetak. 

17) For å redusere byrden for oppgavegiverne bør de nasjonale statistikkontorene og andre nasjonale myndigheter ha tilgang 

til administrative data i samsvar med artikkel 17a i forordning (EF) nr. 223/2009, i den utstrekning denne informasjonen 

er nødvendig for utvikling, utarbeiding og formidling av europeisk statistikk. 

18) Medlemsstatene eller ansvarlige nasjonale myndigheter bør, i den grad det er mulig, bestrebe seg på å modernisere 

metodene for innsamling av opplysninger om jordbruksbedrifter. Bruk av digitale løsninger bør fremmes på dette 

området. 

19) Med henblikk på fleksibiliteten i det europeiske jordbruksstatistikksystemet og for å forenkle og modernisere 

jordbruksstatistikken bør variablene som skal samles inn, deles inn i ulike innsamlingsgrupper (kjernedata og moduler) 

som varierer med hensyn til hyppighet og/eller representativitet. 

20) Svarbyrden og kostnadene kan reduseres ytterligere ved å gjenbruke opplysninger fra året før eller året etter 

referanseåret. Dette er særlig relevant for forhold der det ikke forventes noen større endringer fra det ene året til det 

neste. 

21) Med henblikk på fleksibilitet og for å redusere byrden for oppgavegiverne, de nasjonale statistikkontorene og andre 

nasjonale myndigheter bør medlemsstatene kunne benytte statistiske undersøkelser, administrative registre og andre 

kilder, metoder eller nyskapende tiltak, herunder vitenskapelig baserte og veldokumenterte metoder som imputering, 

estimering og modellberegning. 

22) Innsamling av opplysninger om bruk av næringsstoffer og vann og om produksjonsmetoder anvendt på 

jordbruksbedrifter bør forbedres for å skaffe til veie ytterligere statistikk som kan brukes til å utvikle en miljøvennlig 

jordbrukspolitikk, og for å forbedre kvaliteten på miljøindikatorene for jordbruket. 

23) For geokoding av jordbruksbedrifter bør temaet «Statistiske enheter» i samsvar med vedlegg III til europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2007/2/EF(1) brukes. 

24) Kommisjonen skal ivareta de oversendte opplysningenes fortrolighet i samsvar med forordning (EF) nr. 223/2009. Det 

bør sikres et nødvendig vern av fortrolige opplysninger, blant annet ved å begrense bruken av beliggenhetsparametere til 

romlig analyse av informasjon og ved hensiktsmessig aggregering når statistikken offentliggjøres. Derfor bør det 

utvikles en harmonisert tilnærming til vern av fortrolige opplysninger og kvalitetsmessige aspekter ved formidling av 

opplysninger, samtidig som det jobbes for å gjøre onlinetilgangen til offisiell statistikk enkel og brukervennlig. 

25) All behandling av personopplysninger i henhold til denne forordningen er omfattet av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/679(2) og bestemmelser vedtatt i henhold til den nevnte forordningen og/eller 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(3), etter hva som er relevant. 

26) Ved Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006(4) ble det innført en standard for næringsgruppering i 

Unionen, som det henvises til i denne forordningen for å definere den relevante populasjonen av jordbruksbedrifter. 

27) I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1059/2003(5) bør regionale enheter defineres i samsvar med 

nomenklaturen over regionale statistikkenheter (NUTS).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om opprettelse av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det 

europeiske fellesskap (INSPIRE) (EUT L 108 av 25.4.2007, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) 

(EUT L 119 av 4.5.2016, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006 av 20. desember 2006 om innføring av en standard for næringsgruppering NACE 

Revisjon 2, og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger innenfor særlige statistikkområder (EUT L 393 

av 30.12.2006, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1059/2003 av 26. mai 2003 om innføring av en felles nomenklatur over regionale 

statistikkenheter (NUTS) (EUT L 154 av 21.6.2003, s. 1). 
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28) Det bør kreves finansiering fra både medlemsstatene og Unionen over flere år for å gjennomføre innsamlingen av 

opplysninger. Det bør derfor fastsettes bestemmelser om et unionstilskudd til dette programmet gjennom Det europeiske 

garantifond for landbruket i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1306/2013(1). 

29) Denne forordningen fastsetter for hele den relevante flerårige finansielle rammes varighet en finansieringsramme som 

skal utgjøre det primære referansebeløpet for Europaparlamentet og Rådet under den årlige budsjettbehandlingen, slik 

det er definert i punkt 17 i den tverrinstitusjonelle avtalen av 2. desember 2013 mellom Europaparlamentet, Rådet og 

Kommisjonen om samarbeid om budsjettdisiplin, om samarbeid på budsjettområdet og om forsvarlig økonomisk 

forvaltning(2). Denne forordningen inneholder en bestemmelse om fastsettelse av budsjettet for ytterligere innsamlinger 

av opplysninger i forbindelse med den neste flerårige finansielle rammen. 

30) De økonomiske aspektene ved denne forordningen bør gjennomgås for perioden etter 2020, idet det tas hensyn til den 

nye flerårige finansielle rammen og andre relevante endringer av Unionens instrumenter. På grunnlag av denne 

gjennomgåelsen bør Kommisjonen vurdere å foreslå relevante endringer av denne forordningen. 

31) Ettersom målet for denne forordningen, som er en systematisk utarbeiding av europeisk statistikk over jordbruks-

bedrifter i Unionen, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av konsekvens og 

sammenlignbarhet bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i 

artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i den nevnte 

artikkelen går denne forordningen ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 

32) Forordning (EF) nr. 223/2009 fastsetter en referanseramme for europeisk statistikk og pålegger medlemsstatene å 

overholde statistikkprinsippene og kvalitetskriteriene angitt i den nevnte forordningen. Kvalitetsrapporter er avgjørende 

for å vurdere, forbedre og informere om kvaliteten på europeisk statistikk. ESS-komiteen har godkjent en ESS-standard 

for strukturen til kvalitetsrapporter i samsvar med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 223/2009. Denne ESS-standarden bør 

bidra til harmonisering av kvalitetsrapporteringen i henhold til denne forordningen. 

33) Det er foretatt en konsekvensvurdering i samsvar med prinsippet om forsvarlig økonomistyring, slik at 

statistikkprogrammet som opprettes ved denne forordningen, er innrettet mot behovet for effektiv oppnåelse av målene, 

og slik at det allerede under utarbeidingsfasen tas hensyn til budsjettbegrensninger. 

34) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av denne forordningen bør Kommisjonen gis gjennomførings-

myndighet når det gjelder fastsettelse av beskrivelsene av variablene oppført i denne forordningen og de tekniske 

elementene i opplysningene som skal gis, fastsettelse av beskrivelsene av variablene og andre praktiske ordninger for 

innsamling av ad hoc-data som angitt i denne forordningen, samt fastsettelse av de praktiske ordningene for og 

innholdet i kvalitetsrapportene. Denne myndigheten bør utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 182/2011(3). Under utøvelsen av denne myndigheten bør Kommisjonen ta hensyn til aspekter som kostnader og 

administrative byrder for jordbruksbedrifter og for medlemsstater. 

35) For å ta hensyn til nye behov for opplysninger, hovedsakelig som følge av ny utvikling innenfor jordbruket, endret 

lovgivning og endrede politiske prioriteringer, bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) delegeres til Kommisjonen når det gjelder endring av de 

detaljerte emnene oppført i denne forordningen og utfylling av de relevante moduldataene, ved å spesifisere hvilke 

opplysninger som i henhold til denne forordningen skal gis på ad hoc-basis. For å sikre kompatibilitet og tilrettelegge 

for bruk av andre datakilder bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV delegeres til 

Kommisjonen når det gjelder endring av variablene oppført i denne forordningen. Under utøvelsen av denne 

myndigheten bør Kommisjonen ta hensyn til aspekter som kostnader og administrative byrder for jordbruksbedrifter og 

for medlemsstater. Det er særlig viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under sitt forberedende arbeid, 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1306/2013 av 17. desember 2013 om finansiering, forvaltning og overvåking av den felles 

landbrukspolitikk og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) 

nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 549). 

(2) EUT C 373 av 20.12.2013, s. 1. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for 

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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herunder på ekspertnivå, og at disse samrådene gjennomføres i samsvar med prinsippene fastsatt i den tverrinsti-

tusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming(1). For å sikre lik deltakelse i utarbeidingen av 

delegerte rettsakter får Europaparlamentet og Rådet alle dokumenter samtidig som medlemsstatenes sakkyndige, og 

deres sakkyndige har systematisk adgang til møter i Kommisjonens ekspertgrupper der det arbeides med å forberede 

delegerte rettsakter. 

36) EUs datatilsyn er blitt rådspurt og vedtok en uttalelse 20. november 2017(2). 

37) ESS-komiteen er blitt rådspurt. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordningen fastsetter en ramme for europeisk statistikk på nivået for jordbruksbedrifter og inneholder bestemmelser 

om integrering av opplysninger om struktur med opplysninger om produksjonsmetoder, tiltak for utvikling av landdistriktene, 

jordbruksbaserte miljøaspekter og annen tilknyttet informasjon. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

a) «jordbruksbedrift» en teknisk-økonomisk enhet som er under én ledelse, og som driver økonomisk virksomhet innenfor 

jordbruket i samsvar med forordning (EF) nr. 1893/2006 under næringshovedgruppe A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5 

eller under «bevaring av jordbruksareal i god jordbruks- og miljømessig stand» i næringshovedgruppe A.01.6 på Unionens 

økonomiske territorium, enten som hovedaktivitet eller som sekundær aktivitet. Med hensyn til virksomhet i klasse A.01.49 

er det bare virksomhetene «avl og oppdrett av halvtamme dyr eller andre levende dyr» (med unntak av oppdrett av insekter) 

og «biavl og produksjon av honning og bivoks» som er omfattet, 

b) «jordbruksenhet for fellesjord» en arealenhet som er omfattet av felles rettigheter, og som benyttes av to eller flere 

jordbruksbedrifter til jordbruksproduksjon, men som ikke er fordelt mellom dem, 

c) «region» den regionale enheten i nomenklaturen over regionale statistikkenheter (NUTS), fastsatt i samsvar med forordning 

(EF) nr. 1059/2003, 

d) «dyreenhet» en standard målenhet som gjør det mulig å aggregere de ulike dyrekategoriene slik at de kan sammenlignes. 

Koeffisientene for fastsettelse av dyreenheter for enkeltkategoriene av dyr er oppført i vedlegg I, 

e) «jordbruksareal i drift» det landarealet som brukes til jordbruk, herunder åkerland, permanent gressmark, flerårige vekster 

og annet jordbruksareal i drift, 

f) «referanseår» det kalenderåret som referanseperiodene viser til, 

g) «kjøkkenhage» arealer brukt til produksjon av mat til eget forbruk, 

h) «modul» ett eller flere datasett organisert for å dekke visse emner, 

i) «emne» innholdet i opplysningene som skal samles inn om de statistiske enhetene, der hvert emne omfatter en rekke 

detaljerte emner, 

j) «detaljert emne» det detaljerte innholdet i opplysningene som skal samles inn om de statistiske enhetene knyttet til et 

bestemt emne, der hvert detaljerte emne omfatter en rekke variabler, 

k) «variabel» et kjennetegn ved en enhet som observeres, og som kan anta mer enn én verdi av et sett med verdier.  

  

(1) EUT L 123 av 12.5.2016, s. 1. 

(2) EUT C 14 av 16.1.2018, s. 6. 
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Artikkel 3 

Dekning 

1. Opplysningene som kreves i henhold til denne forordningen, skal omfatte 98 % av det samlede jordbruksarealet i drift 

(unntatt kjøkkenhager) og 98 % av dyreenhetene i hver medlemsstat. 

2. For å oppfylle disse kravene skal medlemsstatene framlegge opplysninger som er representative for jordbruksbedriftene 

og jordbruksenhetene for fellesjord som oppfyller minst én av de fysiske tersklene oppført i vedlegg II med hensyn til størrelsen 

på jordbruksarealet eller antallet dyreenheter. 

3. Som unntak fra dette kan medlemsstatene, dersom rammen angitt i nr. 2 representerer mer enn 98 % av den nasjonale 

jordbruksproduksjonen målt som standardresultat i samsvar med delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1198/2014(1), med 

forbehold for forhåndsgodkjenning fra Kommisjonen (Eurostat), fastsette høyere fysiske eller tilsvarende økonomiske terskler 

for å redusere rammen, så lenge det oppnås en dekning på 98 % av det samlede jordbruksarealet i drift (unntatt kjøkkenhager) 

og 98 % av dyreenhetene i medlemsstatene. 

4. Dersom rammen angitt i nr. 2 i denne artikkelen ikke representerer 98 % av jordbruksarealet i drift og 98 % av 

dyreenhetene, skal medlemsstatene utvide rammen i samsvar med artikkel 6 ved å fastsette lavere terskler enn dem som er 

nevnt i nr. 2 i denne artikkelen, og/eller ved å fastsette ytterligere terskler. 

Artikkel 4 

Datakilder og metoder 

1. For å innhente opplysningene nevnt i denne forordningen skal medlemsstatene bruke én eller flere av følgende kilder eller 

metoder, forutsatt at informasjonen gjør det mulig å utarbeide statistikk som oppfyller kvalitetskravene fastsatt i artikkel 11: 

a) Statistiske undersøkelser. 

b) De administrative datakildene angitt i nr. 2 i denne artikkelen. 

c) Andre kilder, metoder eller nyskapende tiltak. 

2. Medlemsstatene kan bruke opplysninger fra det integrerte forvaltnings- og kontrollsystemet (IACS) opprettet ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1307/2013(2), systemet for identifikasjon og registrering av storfe opprettet ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1760/2000(3), systemet for identifikasjon og registrering av sauer og geiter 

opprettet ved rådsforordning (EF) nr. 21/2004(4), vingårdsregisteret gjennomført i samsvar med artikkel 145 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013(5) og registrene for økologisk jordbruk opprettet i henhold til 

rådsforordning (EF) nr. 834/2007(6). Medlemsstatene kan også bruke administrative kilder tilknyttet særlige tiltak for utvikling 

av landdistriktene. 

3. Medlemsstater som velger å bruke andre kilder, metoder eller nyskapende tiltak nevnt i nr. 1 bokstav c), skal underrette 

Kommisjonen (Eurostat) i året før referanseåret og framlegge nærmere opplysninger om kvaliteten på dataene fra kildene, 

metodene eller de nyskapende tiltakene og om datainnsamlingsmetodene som skal brukes.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1198/2014 av 1. august 2014 om utfylling av rådsforordning (EF) nr. 1217/2009 om opprettelse 

av et nett for innsamling av regnskapsdata om inntekt og næringsvirksomhet for driftsenheter i landbruket i Den europeiske union 

(EUT L 321 av 7.11.2014, s. 2). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1307/2013 av 17. desember 2013 om fastsettelse av regler for direkte betalinger til 

gårdbrukere i henhold til støtteordninger innenfor rammen av den felles landbrukspolitikk, og om oppheving av rådsforordning (EF)  

nr. 637/2008 og rådsforordning (EF) nr. 73/2009 (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 608). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1760/2000 av 17. juli 2000 om opprettelse av et system for identifikasjon og registrering av 

storfe og om merking av storfekjøtt og storfekjøttprodukter og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 820/97 (EFT L 204 av 11.8.2000, 

s. 1). 

(4) Rådsforordning (EF) nr. 21/2004 av 17. desember 2003 om opprettelse av et system for identifikasjon og registrering av sauer og geiter og 

om endring av forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF (EUT L 5 av 9.1.2004, s. 8). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 av 17. desember 2013 om opprettelse av en felles markedsordning for 

landbruksvarer og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT 

L 347 av 20.12.2013, s. 671). 

(6) Rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter og om oppheving av 

forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1). 
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4. Nasjonale myndigheter med ansvar for å oppfylle kravene i denne forordningen, skal ha tilgang til og rett til å benytte 

informasjon raskt og kostnadsfritt, herunder primærdata om jordbruksbedrifter og personopplysninger om bedriftenes 

innehavere som finnes i administrative registre som er opprettet på deres nasjonale territorium i henhold til artikkel 17a i 

forordning (EF) nr. 223/2009. De nasjonale myndighetene og eierne av de administrative registrene skal opprette nødvendige 

samarbeidsordninger. 

Artikkel 5 

Kjernestrukturdata 

1. Medlemsstatene skal for referanseårene 2020, 2023 og 2026 samle inn og framlegge kjernestrukturdata («kjernedata»), 

som oppført i vedlegg III, for jordbruksbedriftene nevnt i artikkel 3 nr. 2 og 3. Innsamlingen av kjernedata for referanseåret 

2020 skal utføres som en telling. 

2. Innsamlingene av kjernedata for referanseårene 2023 og 2026 kan gjennomføres på grunnlag av utvalg. I så fall skal 

medlemsstatene sørge for at de veide resultatene er statistisk representative for jordbruksbedriftene i hver region, og at de er 

utformet slik at de oppfyller presisjonskravene fastsatt i vedlegg V. 

3. Dersom en variabel oppført i vedlegg III har lav eller ingen utbredelse i en medlemsstat, kan variabelen utelates fra 

datainnsamlingen, forutsatt at den berørte medlemsstaten i kalenderåret før referanseåret framlegger informasjon for 

Kommisjonen (Eurostat) som behørig begrunner hvorfor den er utelatt. 

4. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta gjennomføringsrettsakter som fastsetter beskrivelser av variablene oppført i 

vedlegg III. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 17 nr. 2 senest 28. februar 2019 for 

referanseåret 2020, senest 31. desember 2021 for referanseåret 2023 og senest 31. desember 2024 for referanseåret 2026. 

5. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 16 med hensyn til endringer av 

variablene oppført i vedlegg III når det er nødvendig for harmonisering med datakildene angitt i artikkel 4 nr. 2 for årene 2023 

og 2026. I utøvelsen av sin myndighet skal Kommisjonen sikre at slike delegerte rettsakter bare erstatter variabler oppført i 

vedlegg III som ikke lenger kan utledes fra de angitte datakildene. Ved erstatning skal Kommisjonen sikre at de nye variablene 

kan utledes fra datakildene angitt i artikkel 4 nr. 2. Den skal videre sikre at slike delegerte rettsakter er behørig begrunnet og 

ikke medfører en betydelig tilleggsbyrde eller betydelige tilleggskostnader for medlemsstatene eller oppgavegiverne. 

6. Disse delegerte rettsaktene skal vedtas senest 30. september 2021 for referanseåret 2023 og senest 30. september 2024 for 

referanseåret 2026. 

Artikkel 6 

Utvidelse av rammen 

1. Medlemsstater som utvider rammen i samsvar med artikkel 3 nr. 4, skal for referanseåret 2020 framlegge kjernedata om 

jordbruksbedriftene som inngår i den nevnte rammeutvidelsen, med opplysningene angitt i vedlegg III. 

2. Innsamlingen av opplysninger om bedriftene i rammeutvidelsen kan gjennomføres på grunnlag av utvalg. I så fall skal 

medlemsstatene sørge for at de veide resultatene er statistisk representative for jordbruksbedriftene i hver region, og at de er 

utformet slik at de oppfyller presisjonskravene fastsatt i vedlegg V. 

Artikkel 7 

Moduldata 

1. Medlemsstatene skal samle inn og framlegge moduler om emnene og de detaljerte emnene oppført i vedlegg IV for 

følgende referanseår: 

a) Modulen om arbeidskraft og andre inntektsbringende aktiviteter for 2020, 2023 og 2026. 

b) Modulen om utvikling av landdistriktene for 2020, 2023 og 2026.  
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c) Modulen om husdyrbygninger og håndtering av husdyrgjødsel for 2020 og 2026. 

d) Modulen om vanning for 2023. 

e) Modulen om jorddyrkingsmetoder for 2023. 

f) Modulen om maskiner og utstyr for 2023. 

g) Modulen om frukthager for 2023. 

h) Modulen om vingårder for 2026. 

2. Disse datainnsamlingene skal omfatte jordbruksbedriftene nevnt i artikkel 3 nr. 2 og 3. 

3. Innsamlingen av moduldata kan gjennomføres på grunnlag av utvalg av jordbruksbedrifter. I så fall skal medlemsstatene 

sørge for at de veide resultatene er statistisk representative for jordbruksbedriftene i hver region, og at de er utformet slik at de 

oppfyller presisjonskravene fastsatt i vedlegg V. 

4. Modulene skal samles inn fra delutvalg av jordbruksbedriftene som kjernedata samles inn for. Modulene skal gjenspeile 

situasjonen i referanseåret, men kan bygge på året før eller året etter referanseåret for modulene nevnt i nr. 1 bokstav f), g) og h) 

i denne artikkelen. I alle tilfeller skal hver post med opplysninger om moduler ledsages av kjernedataene oppført i vedlegg III. 

5. Medlemsstater med minst 1 000 hektar med en av vekstene som er nevnt under de detaljerte emnene i modulen om 

frukthager i vedlegg IV, og som utelukkende eller hovedsakelig produserer for markedet, skal gjennomføre modulen om 

frukthager for den aktuelle veksten. 

6. Medlemsstater med minst 1 000 hektar vingårder som er beplantet med vinstokker med druer til vinproduksjon, og som 

utelukkende eller hovedsakelig produserer for markedet, skal gjennomføre modulen om vingårder. 

7. Medlemsstater med mindre enn 2 % vanningsbart areal av jordbruksarealet i drift, uten regioner på NUTS 2-nivå med 

minst 5 % vanningsbart areal av jordbruksarealet i drift, skal unntas fra å gjennomføre modulen om vanning. 

8. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen (Eurostat) om tilfellene nevnt i nr. 5, 6 og 7 innen utgangen av juni året før 

det respektive referanseåret. 

9. Dersom en variabel har lav eller ingen utbredelse i en medlemsstat, kan variabelen utelates fra datainnsamlingen, forutsatt 

at det i kalenderåret før referanseåret framlegges informasjon for Kommisjonen (Eurostat) som behørig begrunner hvorfor den 

er utelatt. 

Artikkel 8 

Tekniske spesifikasjoner for moduldata 

1. Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter som fastsetter følgende tekniske spesifikasjoner for opplysningene som 

skal innberettes for hver modul og det tilknyttede emnet og detaljerte emnet oppført i vedlegg IV: 

a) Listen over variabler. 

b) Beskrivelser av variablene. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 17 nr. 2 senest 28. februar 2019 for 

referanseåret 2020, senest 31. desember 2021 for referanseåret 2023 og senest 31. desember 2024 for referanseåret 2026. 

2. Når Kommisjonen vedtar gjennomføringsrettsaktene som fastsetter listen over variabler i samsvar med nr. 1, skal den 

sikre at det samlede antall kjerne- og modulvariabler ikke overstiger 300 variabler i 2020, 470 variabler i 2023 og 350 variabler 

i 2026. 

3. For årene 2023 og 2026 gis Kommisjonen myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 16 når det 

gjelder endringer av de detaljerte emnene oppført i vedlegg IV. Når Kommisjonen utøver sin myndighet, skal den sikre at 
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slike delegerte rettsakter ikke i vesentlig grad øker den byrden som antallet variabler innebærer. Særlig skal Kommisjonen 

sørge for at de delegerte rettsaktene ikke medfører en økning i antallet variabler nevnt i nr. 2 i denne artikkelen, og at høyst  

20 % av de detaljerte emnene oppført i vedlegg IV endres for hver modul gjennom delegerte rettsakter. Dersom 20 % utgjør 

mindre enn ett detaljert emne, kan imidlertid ett detaljert emne endres. 

4. Disse delegerte rettsaktene skal vedtas senest 30. september 2021 for referanseåret 2023 og senest 30. september 2024 for 

referanseåret 2026. 

5. Gjennomføringsrettsaktene nevnt i nr. 1 og 2 og de delegerte rettsaktene nevnt i nr. 3 skal ikke medføre vesentlige 

tilleggskostnader som innebærer en uforholdsmessig og urimelig byrde for jordbruksbedriftene og for medlemsstatene. 

Artikkel 9 

Ad hoc-data 

1. Kommisjonen gis i samsvar med artikkel 16 myndighet til å vedta delegerte rettsakter som utfyller moduldataene angitt i 

vedlegg IV, dersom innsamling av ytterligere opplysninger anses som nødvendig. Disse delegerte rettsaktene skal inneholde 

nærmere opplysninger om følgende: 

a) Emnene og de detaljerte emnene som skal inngå i ad hoc-modulen, og årsakene til behovet for slik ytterligere statistikk. 

b) Referanseåret. 

2. Kommisjonen gis myndighet til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i nr. 1 fra og med referanseåret 2023 og deretter 

med tre års mellomrom. Den skal ikke foreslå ad hoc-moduler for referanseår hvor datainnsamlingen gjennomføres som en 

telling. 

3. Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter som fastsetter 

a) en liste over variablene som skal oversendes Kommisjonen (Eurostat), med høyst 20 variabler og de tilhørende 

målenhetene, 

b) beskrivelser av variablene, 

c) presisjonskravene, 

d) referanseperiodene, 

e) oversendingsdatoene. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 17 nr. 2 senest  

12 måneder før referanseårets start. 

4. De delegerte rettsaktene nevnt i nr. 1 i denne artikkelen og gjennomføringsrettsaktene nevnt i nr. 3 i denne artikkelen skal 

ikke medføre vesentlige tilleggskostnader som innebærer en uforholdsmessig og urimelig byrde for jordbruksbedriftene og for 

medlemsstatene. 

Artikkel 10 

Referanseperiode 

De innsamlede opplysningene skal gjelde ett enkelt referanseår som er felles for alle medlemsstater, og skal vise til situasjonen i 

en bestemt periode eller på en bestemt dato som følger: 

a) For variabler som gjelder jordbruksjord skal arealbruk vise til referanseåret. Når det gjelder vekster som dyrkes etter 

hverandre på samme stykke jord, skal arealbruk vise til en vekst som høstes i referanseåret, uavhengig av når den ble sådd. 

b) For variabler som gjelder vanning og jorddyrkingsmetoder, er referanseperioden en tolvmånedersperiode som slutter i 

referanseåret, og som skal fastsettes av hver enkelt medlemsstat for å dekke de tilhørende produksjonssyklusene.  
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c) For variabler som gjelder husdyr, husdyrbygninger og håndtering av husdyrgjødsel, skal det av hver medlemsstat fastsettes 

en felles referansedag i referanseåret. Variablene som gjelder håndtering av husdyrgjødsel, skal vise til en 

tolvmånedersperiode som omfatter den nevnte datoen. 

d) For variabler som gjelder arbeidskraft, skal det av hver medlemsstat fastsettes en referanseperiode på tolv måneder som 

slutter på en referansedag i referanseåret. 

e) For variabler som gjelder tiltak for utvikling av landdistriktene som gjennomføres i de enkelte jordbruksbedriftene, skal 

referanseperioden være den treårsperioden som slutter 31. desember i referanseåret. 

f) For alle andre variabler skal hver medlemsstat fastsette en felles referansedag i referanseåret. 

Artikkel 11 

Kvalitet 

1. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre kvaliteten på oversendte data og metadata. 

2. I denne forordningen får kvalitetskriteriene fastsatt i artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 223/2009 anvendelse. 

3. Kommisjonen (Eurostat) skal vurdere kvaliteten på oversendte data og metadata. 

4. For dette formålet skal medlemsstatene for hvert referanseår som omfattes av denne forordningen, oversende 

Kommisjonen (Eurostat) en kvalitetsrapport som beskriver den statistiske prosessen, og særlig 

a) metadata som beskriver metoden som brukes, og hvordan de tekniske spesifikasjonene er oppfylt, med henvisning til 

spesifikasjonene fastsatt ved denne forordningen, 

b) opplysninger om overholdelse av minstekravene til utvalgsgrunnlaget som er brukt, herunder ved utarbeidingen og 

oppdateringen av dette grunnlaget, som fastsatt i denne forordningen. 

Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter som fastsetter nærmere ordninger for og innholdet i kvalitetsrapportene. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 17 nr. 2 og skal ikke 

medføre en betydelig tilleggsbyrde eller betydelige tilleggskostnader for medlemsstatene. 

5. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen (Eurostat) snarest mulig om eventuelle relevante opplysninger eller 

endringer med hensyn til gjennomføringen av denne forordningen som kan påvirke kvaliteten på oversendte data. 

6. På anmodning fra Kommisjonen (Eurostat) skal medlemsstatene framlegge ytterligere presiseringer som kreves for å 

vurdere kvaliteten på de statistiske opplysningene. 

Artikkel 12 

Oversending av data og metadata samt frister 

1. For referanseåret 2020 skal medlemsstatene oversende Kommisjonen (Eurostat) validerte kjernedata og moduldata samt 

en kvalitetsrapport innen 15 måneder etter referanseårets slutt. 

2. For referanseårene 2023 og 2026 skal medlemsstatene oversende Kommisjonen (Eurostat) validerte kjernedata og 

moduldata samt en kvalitetsrapport innen 12 måneder etter referanseårets slutt. 

3. Dataene som oversendes Kommisjonen (Eurostat), skal gjelde på nivået for jordbruksbedrifter. Moduldata og ad hoc-data 

skal knyttes til kjernedataene i vedlegg III på nivået for jordbruksbedrifter for samme referanseår. De oversendte postene skal 

omfatte ekstrapoleringsfaktorer og opplysninger om stratifisering. 

4. Medlemsstatene skal oversende data og metadata i et teknisk format fastsatt av Kommisjonen (Eurostat). Dataene og 

metadataene skal oversendes Kommisjonen (Eurostat) gjennom den sentrale dataportalen.  
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Artikkel 13 

Unionsbidrag 

1. Ved gjennomføringen av denne forordningen skal Unionen gi tilskudd til de nasjonale statistikkontorer og andre nasjonale 

myndigheter nevnt i artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 223/2009 til følgende formål: 

a) Utvikling og/eller gjennomføring av opplysningskrav. 

b) Utvikling av metoder for modernisering av statistikksystemer med henblikk på å forbedre kvaliteten eller redusere 

kostnadene og den administrative byrden forbundet med utarbeiding av integrert jordbruksstatistikk ved hjelp av kildene og 

metodene nevnt i artikkel 4. 

2. Medlemsstatene skal motta tilskudd fra Unionen til dekning av kostnadene ved datainnsamlingen som er angitt i artikkel 

5, 6 og 7, innenfor virkeområdet for finansieringsrammen angitt i artikkel 14. 

3. Unionens økonomiske bidrag nevnt i nr. 2 skal ikke overstige 75 % av de støtteberettigede kostnadene, med forbehold for 

maksimumsbeløpene angitt i nr. 4 og 5. 

4. For de samlede kostnadene for innsamling av kjernedata og moduldata for 2020 skal Unionens økonomiske bidrag være 

begrenset til maksimumsbeløpene angitt nedenfor: 

a) 50 000 euro hver for Luxembourg og Malta. 

b) 1 000 000 euro hver for Østerrike, Kroatia, Irland og Litauen. 

c) 2 000 000 euro hver for Bulgaria, Tyskland, Ungarn, Portugal og Det forente kongerike. 

d) 3 000 000 euro hver for Hellas, Spania og Frankrike. 

e) 4 000 000 euro hver for Italia, Polen og Romania. 

f) 300 000 euro hver for alle andre medlemsstater. 

5. For innsamling av kjernedata og moduldata for 2023 og 2026 skal maksimumsbeløpene angitt i nr. 4 reduseres med 50 %, 

med forbehold for bestemmelsene i den flerårige finansielle rammen for perioden etter 2020. 

6. For innsamling av ad hoc-dataene angitt i artikkel 9 skal Unionen gi tilskudd til de nasjonale statistikkontorer og andre 

nasjonale myndigheter nevnt i artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 223/2009 for å bidra til å dekke kostnadene for innsamling 

av ad hoc-data. Unionens økonomiske bidrag skal ikke overstige 90 % av de støtteberettigede kostnadene. 

7. Unionens økonomiske bidrag til tilskuddene nevnt i nr. 2 i denne artikkelen skal finansieres av Det europeiske garantifond 

for landbruket i henhold til artikkel 4 nr. 2 bokstav d) i forordning (EU) nr. 1306/2013. 

Artikkel 14 

Finansieringsramme 

1. Unionens finansieringsramme for gjennomføringen av programmet for datainnsamling for referanseåret 2020, herunder de 

nødvendige bevilgningene til forvaltning, vedlikehold og utvikling av databasesystemene som brukes i Kommisjonen til å 

behandle de opplysningene som medlemsstatene framlegger i henhold til denne forordningen, skal være 40 000 000 euro for 

perioden 2018–2020, som inngår i den flerårige finansielle rammen for 2014–2020. 

2. Etter datoen for ikrafttredelse av den flerårige finansielle rammen etter 2020, skal beløpet for perioden etter 2020 

fastsettes av Europaparlamentet og Rådet etter forslag fra Kommisjonen. 

Artikkel 15 

Vern av Unionens økonomiske interesser 

1. Kommisjonen skal treffe egnede tiltak for å sikre at Unionens økonomiske interesser beskyttes ved gjennomføring av 

tiltak som finansieres i henhold til denne forordningen, gjennom forebyggende tiltak mot bedrageri, korrupsjon og annen 

ulovlig virksomhet, gjennom konsekvente og effektive kontroller og, dersom det avdekkes uregelmessigheter, gjennom 

inndrivelse av urettmessig utbetalte beløp og eventuelt gjennom administrative og økonomiske sanksjoner som er 

virkningsfulle, står i forhold til overtredelsen og virker avskrekkende.  
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2. Kommisjonen eller dens representanter og Revisjonsretten skal ha myndighet til å utføre revisjon, basert på dokumenter 

og stedlig kontroll, hos alle tilskuddsmottakere, leverandører, underleverandører og tredjeparter som direkte eller indirekte har 

mottatt unionsmidler gjennom programmet. 

3. Det europeiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF) kan, i samsvar med framgangsmåtene fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 883/2013(1) og rådsforordning (Euratom, EF) nr. 2185/96(2), foreta 

undersøkelser, herunder stedlig kontroll og tilsyn hos markedsdeltakere som direkte eller indirekte berøres av slik finansiering, 

med henblikk på å fastslå hvorvidt det har forekommet bedrageri, korrupsjon eller annen ulovlig virksomhet som påvirker 

Unionens økonomiske interesser i forbindelse med en avtale eller beslutning om tilskudd eller en kontrakt som finansieres 

direkte eller indirekte innenfor rammen av denne forordningen. 

4. Samarbeidsavtaler med tredjestater og internasjonale organisasjoner samt avtaler og beslutninger om tilskudd som følger 

av gjennomføringen av denne forordningen, skal uttrykkelig gi Kommisjonen, Revisjonsretten og OLAF myndighet til å 

gjennomføre slike revisjoner samt stedlig kontroll og tilsyn. 

5. Dersom gjennomføringen av et tiltak helt eller delvis utkontrakteres eller underkontrakteres, eller dersom den krever 

tildeling av en innkjøpskontrakt eller økonomisk støtte til en tredjepart, skal kontrakten, avtalen om tilskudd eller beslutningen 

om tilskudd omfatte leverandørens eller mottakerens forpliktelse til å kreve at en eventuell berørt tredjepart uttrykkelig 

anerkjenner den myndighet som er tillagt Kommisjonen, Revisjonsretten og OLAF. 

6. Nr. 4 og 5 får anvendelse uten å berøre nr. 1, 2 og 3. 

Artikkel 16 

Utøvelse av delegert myndighet 

1. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkelen. 

2. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter nevnt i artikkel 5 nr. 6, artikkel 8 nr. 3 og artikkel 9 nr. 1 skal gis 

Kommisjonen for en periode på fem år fra 27. august 2018. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte 

myndigheten senest ni måneder før utgangen av femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal stilltiende forlenges med 

perioder av samme varighet med mindre Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg slik forlengelse senest tre måneder før 

utgangen av hver periode. 

3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 5 nr. 6, artikkel 8 nr. 3 og artikkel 9 nr. 1 kan når som helst tilbakekalles av 

Europaparlamentet eller Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i 

beslutningen, opphører å gjelde. Beslutningen får anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende, 

eller på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i 

kraft. 

4. Før Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den rådføre seg med sakkyndige utpekt av hver medlemsstat i samsvar 

med prinsippene fastsatt i den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming. 

5. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

6. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 5 nr. 6, artikkel 8 nr. 3 og artikkel 9 nr. 1 skal tre i kraft bare dersom 

verken Europaparlamentet eller Rådet har gjort innsigelse innen en frist på to måneder etter at rettsakten ble meddelt 

Europaparlamentet og Rådet, eller dersom Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av denne fristen begge har underrettet 

Kommisjonen om at de ikke kommer til å gjøre innsigelse. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne fristen 

med to måneder. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 av 11. september 2013 om undersøkelser som foretas av Det europeiske 

kontor for bedrageribekjempelse (OLAF), og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1073/1999 og rådsforordning 

(Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 av 18.9.2013, s. 1). 

(2) Rådsforordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 av 11. november 1996 om kontroll og inspeksjon på stedet som foretas av Kommisjonen for å 

verne De europeiske fellesskaps økonomiske interesser mot bedrageri og andre uregelmessigheter (EFT L 292 av 15.11.1996, s. 2). 
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Artikkel 17 

Komitéprosedyre 

1. Kommisjonen skal bistås av ESS-komiteen nedsatt ved forordning (EF) nr. 223/2009. Den nevnte komitéen skal være en 

komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2. Når det vises til dette nummeret, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Artikkel 18 

Rapport fra Kommisjonen 

Senest 31. desember 2024 skal Kommisjonen, etter samråd med ESS-komiteen, legge fram for Europaparlamentet og Rådet en 

rapport om gjennomføringen og oppnåelsen av målene i denne forordningen. 

Artikkel 19 

Unntak 

Som unntak fra artikkel 5, artikkel 6 nr. 1, artikkel 7 nr. 1 bokstav a), b) og c), artikkel 8 nr. 2, artikkel 12 nr. 1, artikkel 13  

nr. 4, artikkel 14 nr. 1 og vedlegg V skal henvisningene til år 2020 ved behov erstattes med henvisninger til år 2019 for Hellas 

og Portugal. 

Artikkel 20 

Oppheving 

1. Forordning (EU) nr. 1337/2011 oppheves med virkning fra 1. januar 2022. 

2. Forordning (EF) nr. 1166/2008 oppheves med virkning fra 1. januar 2019. 

3. Henvisninger til de opphevede forordningene skal forstås som henvisninger til denne forordningen. 

Artikkel 21 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 18. juli 2018. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

J. BOGNER-STRAUSS 

Formann 

 _____  
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 200 av 7.8.2018, s. 14–29.] 


