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I
(Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma)

REGLAMENTAI

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 762/2008
2008 m. liepos 9 d.
dėl valstybių narių akvakultūros statistikos pateikimo ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 788/96
(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

(5)

Informacija apie sektoriaus struktūrą ir naudojamas
technologijas reikalinga, kad būtų užtikrinta aplinką
tausojanti pramonė.

(6)

Reglamentas (EB) Nr. 788/96 turėtų būti panaikintas.

(7)

Siekiant užtikrinti sklandų perėjimą nuo tvarkos, taikomos
pagal Reglamentą (EB) Nr. 788/96, šiame reglamente
reikėtų numatyti pereinamąjį laikotarpį, kuris truktų iki
trejų metų ir būtų suteikiamas toms valstybėms narėms,
kuriose, norint taikyti šį reglamentą jų nacionalinėms
statistikos sistemoms, reikėtų šias sistemas labai pritaikyti ir
tai galėtų sudaryti didelių praktinių problemų.

(8)

Kadangi šio reglamento tikslo, t. y. sukurti bendrą
sisteminio Bendrijos duomenų apie akvakultūros sektoriaus
statistikos rengimo teisinę sistemą, valstybės narės negali
deramai pasiekti ir kadangi tų tikslų būtų geriau siekti
Bendrijos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo
principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina
nurodytam tikslui pasiekti.

(9)

1997 m. vasario 17 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 322/97
dėl Bendrijos statistikos (3) pateikiamas orientacinis žuvininkystės sektoriaus statistikos pagrindas. Visų pirma jame
reikalaujama laikytis nešališkumo, patikimumo, tinkamumo, ekonomiškumo, statistikos duomenų konfidencialumo ir skaidrumo principų.

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos
285 straipsnio 1 dalį,
atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,
laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (1),
kadangi:

(1)

1996 m. balandžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 788/
96 dėl valstybių narių akvakultūros produkcijos statistikos
pateikimo (2) reikalaujama, kad valstybės narės pateiktų
metinius duomenis apie produkcijos apimtį.

(2)

Padidėjus akvakultūros svarbai bendroje ES žuvininkystės
produkcijoje ir siekiant racionaliai plėtoti ir valdyti
akvakultūros sektorių vadovaujantis Bendra žuvininkystės
politika, reikalingi įvairesni šio sektoriaus duomenys.

(3)

Dėl didėjančios žuvų veislynų ir inkubatorių svarbos
akvakultūrai reikalingi išsamūs duomenys siekiant deramai
stebėti ir valdyti šį sektorių vadovaujantis Bendra žvejybos
politika.

(4)

Informacija apie produkcijos apimtį ir vertę reikalinga, kad
būtų galima tikrinti ir įvertinti akvakultūros produktų rinką.

(1) 2008 m. sausio 31 d. Europos Parlamento nuomonė (dar neskelbta
Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. birželio 23 d. Tarybos
sprendimas.
(2) OL L 108, 1996 5 1, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003
(OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(10) Statistinių duomenų rinkimas ir pateikimas yra būtina

tinkamo Bendros žuvininkystės politikos valdymo priemonė.
(3) OL L 52, 1997 2 22, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.
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(11) Šio reglamento įgyvendinimui būtinos priemonės turėtų

būti patvirtintos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos
sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi
jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (1).
(12) Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus priimti šio

reglamento priedų techninius pakeitimus. Kadangi šios
priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti
neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant
naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.
(13) Komisijai turėtų padėti Žemės ūkio statistikos nuolatinis

komitetas, įsteigtas Tarybos sprendimu 72/279/EEB (2),
PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2008 8 13

skaičiaus, nepažeidžiant 4 dalies. Gali būti apskaičiuota likusioji
visos produkcijos dalis. Siekiant apskaičiuoti daugiau kaip 10 %
visos produkcijos, pagal 8 straipsnyje nustatytas sąlygas galima
pateikti prašymą dėl leidžiančių nukrypti nuostatų.
2. Dėl kitų šaltinių nei tyrimai naudojimo atliekamas ex-post tų
šaltinių statistinės kokybės vertinimas.
3. Valstybė narė, kurios visa metinė produkcija yra mažesnė nei
1 000 tonų, gali pateikti apibendrintus visos produkcijos
vertinimo duomenis.
4. Valstybės narės identifikuoja produkciją pagal rūšis. Vis dėlto
tų rūšių produkcija, kuri atskirai paėmus neviršija 500 tonų ir
nesudaro daugiau kaip 5 % produkcijos apimties valstybėje
narėje svorio, gali būti apskaičiuota ir sujungta į visumą. Gali būti
apskaičiuotas tų rūšių produkcijos skaičius žuvų veislynuose ir
inkubatoriuose.

Valstybių narių pareigos

4 straipsnis

Valstybės narės pateikia Komisijai statistinius duomenis apie visą
akvakultūros veiklą, vykdomą jų teritorijoje esančiuose gėluosiuose ir sūriuose vandenyse.

Duomenys

2 straipsnis
Sąvokų apibrėžtys

Duomenys apima ataskaitinius kalendorinius metus ir susideda
iš:
a)

kiekvienos akvakultūros rūšies metinės produkcijos (apimties ir vieneto vertės);

b)

gamtoje sugautos akvakultūros metinio papildymo (apimties ir vieneto vertės);

c)

žuvų veislynų ir inkubatorių metinės produkcijos;

d)

akvakultūros sektoriaus struktūros.

1. Šiame reglamente taikomos tokios sąvokų apibrėžtys:
a)

Bendrijos statistiniai duomenys – kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 322/97 2 straipsnyje;

b)

akvakultūra – kaip apibrėžta 2006 m. liepos 27 d. Tarybos
reglamento (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės
fondo (3) 3 straipsnio d punkte;

c)

gamtoje sugauta akvakultūra – pavyzdžių rinkimas gamtoje
ir vėlesnis jų panaudojimas akvakultūroje;

d)

produkcija – pirminio akvakultūros pardavimo kiekis,
įskaitant parduodamą žuvų veislynų ir inkubatorių produkciją.

2. Visos kitos šiame reglamente naudojamos sąvokų apibrėžtys
pateikiamos I priede.
3 straipsnis
Statistikos kaupimas
1. Valstybės narės naudoja tyrimus arba kitus statistiškai
patvirtintus metodus, kurie apimtų mažiausiai 90 % visos
produkcijos apimties ar žuvų veislynų ir inkubatorių produkcijos
(1) OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais
Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).
(2) OL L 179, 1972 8 7, p. 1.
(3) OL L 223, 2006 8 15, p. 1.

5 straipsnis
Duomenų pateikimas
1. Valstybės narės per dvylika mėnesių nuo ataskaitinių
kalendorinių metų pabaigos pateikia II, III ir IV prieduose
nurodytus duomenis Komisijai (Eurostatui). Pirmieji ataskaitiniai
kalendoriniai metai yra 2008 m.
2. Pradedant 2008 m. duomenimis ir po to darant trejų metų
pertraukas duomenys apie akvakultūros sektoriaus struktūrą,
nurodyti V priede, Komisijai (Eurostatui) pateikiami per dvylika
mėnesių nuo ataskaitinių kalendorinių metų pabaigos.
6 straipsnis
Kokybės vertinimas
1. Kiekviena valstybė narė pateikia Komisijai (Eurostatui)
metinę pateikiamų duomenų kokybės ataskaitą.
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2. Pateikdama duomenis kiekviena valstybė narė pateikia
Komisijai išsamią metodologinę ataskaitą. Toje ataskaitoje
kiekviena valstybė narė aprašo, kaip duomenys buvo renkami
ir kaupiami. Toje ataskaitoje pateikiama išsami informacija apie
imčių metodus, apskaičiavimo metodus ir naudotus šaltinius
(išskyrus tyrimus) bei gautų duomenų kokybės įvertinimas.
Siūlomas metodologinės ataskaitos formatas nurodytas
VI priede.

3. Komisija nagrinėja ataskaitas ir savo išvadas pateikia
atitinkamai Sprendimu 72/279/EEB įsteigto Žemės ūkio statistikos nuolatinio komiteto darbo grupei.

L 218/3
9 straipsnis
Techninės nuostatos

1. Priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant, susijusios su priedų
techniniais pakeitimais, tvirtinamos pagal 10 straipsnio 3 dalyje
nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.
2. Statistinių duomenų pateikimo formatas tvirtinamas pagal
10 straipsnio 2 dalyje nurodytą valdymo procedūrą.
10 straipsnis

7 straipsnis

Komiteto procedūra

Pereinamasis laikotarpis

1. Komisijai padeda Žemės ūkio statistikos nuolatinis komitetas.

1. Pagal 10 straipsnio 2 dalyje nurodytą valdymo procedūrą
šiam reglamentui įgyvendinti valstybėms narėms gali būti suteikti
pilnų kalendorinių metų pereinamieji laikotarpiai, trunkantys ne
ilgiau kaip trejus metus skaičiuojant nuo 2009 m. sausio 1 d., jei
dėl šio reglamento taikymo nacionalinėse statistikos sistemose
reikia padaryti esminių pakeitimų ir tai gali sudaryti didelių
praktinių problemų.

2. Šiuo tikslu valstybė narė iki 2008 m. gruodžio 31 d. pateikia
Komisijai deramai pagrįstą prašymą.

2. Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB
4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.
Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas
laikotarpis – trys mėnesiai.
3. Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB
5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo
8 straipsnį.
11 straipsnis

8 straipsnis
Vertinimo ataskaita
Leidžiančios nukrypti nuostatos
1. Jeigu įtraukiant statistinius duomenis apie tam tikrą
akvakultūros veiklos sektorių nacionalinėms valdžios institucijoms kiltų pernelyg didelių problemų, pagal 10 straipsnio 2 dalyje
nurodytą valdymo procedūrą galima nustatyti leidžiančią
nukrypti nuostatą.

Tokia nukrypti leidžianti nuostata leidžia valstybei narei
į pateikiamus nacionalinius duomenis neįtraukti to sektoriaus
duomenų arba naudoti apskaičiavimo metodus, naudojamus
pateikiant duomenis apie didesnę kaip 10 % visos produkcijos
dalį.

2. Kiekvieną prašymą dėl leidžiančių nukrypti nuostatų, kurios
turi būti nustatytos iki pirmojo duomenų pateikimo, valstybės
narės grindžia Komisijai siunčiama ataskaita apie problemas,
kurios kilo taikant šį reglamentą.

3. Jei dėl duomenų rinkimo situacijos pakeitimo nacionalinėms
valdžios institucijoms kiltų nenumatytų problemų, valstybės
narės gali pateikti tinkamai pagrįstą prašymą taikyti nukrypti
leidžiančią nuostatą po pirmojo duomenų pateikimo termino.

Iki 2011 m. gruodžio 31 d. ir po to kas trejus metus Komisija
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai statistinių duomenų,
kaupiamų vadovaujantis šiuo reglamentu, ir, visų pirma, jų
svarbos ir kokybės vertinimo ataskaitą.
Šioje ataskaitoje taip pat nagrinėjamas statistinių duomenų
rinkimo ir sudarymo sistemos ekonomiškumas ir pateikiami
geriausi pavyzdžiai, kaip sumažinti valstybių narių darbo krūvį ir
padidinti duomenų naudą bei kokybę.
12 straipsnis
Panaikinimas
1. Nepažeidžiant 3 dalies, Reglamentas (EB) Nr. 788/96
panaikinamas.
2. Nuorodos į panaikintą Reglamentą laikomos nuorodomis
į šį reglamentą.
3. Nukrypstant nuo šio reglamento 13 straipsnio antros dalies,
valstybė narė, kuriai nustatytas pereinamasis laikotarpis pagal šio
reglamento 7 straipsnį, nustatytu pereinamuoju laikotarpiu toliau
taiko Reglamento (EB) Nr. 788/96 nuostatas.
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13 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Jis taikomas nuo 2009 m. sausio 1 d.
Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Strasbūre 2008 m. liepos 9 d.
Europos Parlamento vardu

Tarybos vardu

Pirmininkas

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

J.-P. JOUYET
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I PRIEDAS
Sąvokų apibrėžtys, naudotinos pateikiant akvakultūros duomenis:

1.

Gėlasis vanduo – vanduo, kurio nuolatinis druskingumas yra nežymus.

2.

Sūrus vanduo – vanduo, kuriame aptinkamas druskingumas. Tai gali būti vanduo, kuriame druskingumas yra nuolat
didelis (pvz., jūros vanduo) arba kuriame druskingumas yra aptinkamas, tačiau nėra nuolat didelis (pvz., sūrokas
vanduo): druskingumas gali periodiškai keistis dėl gėlojo vandens arba jūros vandens įtekėjimo.

3.

Rūšis – vandens organizmų rūšis, nurodoma naudojant FAO apibrėžtą tarptautinį 3-alfa kodą (ASFIS rūšių sąrašas
Žuvininkystės statistikos tikslais).

4.

FAO svarbiausi rajonai – geografiniai rajonai, nurodomi naudojant FAO apibrėžtą tarptautinį dviskaitmenį kodą
(Žuvininkystės statistikos koordinavimo darbo grupės (CWP) Žuvininkystės statistikos standartų vadovas. H skirsnis:
Žvejybos rajonai statistikos tikslais). FAO svarbiausi rajonai, kuriems taikomas šis reglamentas, yra šie:

Kodas

Rajonas

01

Vidaus vandenys (Afrika)

05

Vidaus vandenys (Europa)

27

Šiaurės Rytų Atlantas

34

Rytų Vidurio Atlantas

37

Viduržemio jūra ir Juodoji jūra

…

Kiti rajonai (nurodyti)

5.

Tvenkiniai – palyginti seklūs ir paprastai maži netekančio vandens arba mažai atsinaujinančio vandens telkiniai,
dažniausiai dirbtinai suformuoti, tačiau taip pat gali būti natūralūs vandens telkiniai, nedideli ežerai, kūdros ar kiti
nedideli vandens telkiniai.

6.

Žuvų veislynai ir inkubatoriai – vietos dirbtiniam vandens gyvūnų veisimui, nerštui ir auginimui ankstyvaisiais
gyvenimo tarpsniais. Statistikos tikslais žuvų veislynų veikla apsiriboja apvaisintų ikrelių produkcija. Laikoma, kad
vandens gyvūnų jaunikliai pirmaisiais gyvenimo tarpsniais auginami inkubatoriuose.

7.

Aptvarai ir gardai – vandens plotai, atskirti tinklais, sietais ir kitomis užtvaromis, kurios nevaržo vandens cirkuliacijos,
ir išsiskiriantys tuo, kad aptvarai užima visą vandens dalį nuo substrato iki paviršiaus; gardai ir aptvarai paprastai
apima gana didelį vandens tūrį.

8.

Varžos – atviros arba dengtos uždaros konstrukcijos iš tinklų, sietų arba kitos akytos medžiagos, kuri nevaržo vandens
cirkuliacijos. Šios konstrukcijos gali būti plūduriuojančios, kabančios arba pritvirtintos prie substrato, tačiau
leidžiančios vandeniui cirkuliuoti iš apačios.

9.

Baseinai ir kanalai – dirbtinės konstrukcijos virš arba žemiau žemės lygio, kuriose vyksta intensyvi vandens cirkuliacija
ir yra griežtai kontroliuojama aplinka, tačiau vanduo pakartotinai nenaudojamas.

10.

Recirkuliacijos (uždaros) sistemos – sistemos, kuriose vanduo, atlikus tam tikrą procedūrą (pvz., filtravimą)
naudojamas pakartotinai.

11.

Perkeltas į kontroliuojamą aplinką – planuotas paleidimas tolesnei akvakultūros veiklai.

12.

Paleistas į gamtą – planuotas paleidimas upių, ežerų ir kitų vandenų papildymui kitais nei akvakultūros tikslais. Po
tokio paleidimo galima gaudyti vykdant žvejybą.
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13.

14.

Apimtis:
a)

žuvų, vėžiagyvių, moliuskų ir kitų vandens gyvūnų produktui lygus gyvasis svoris. Moliuskų atveju į gyvąjį svorį
įskaitomas kriauklės svoris;

b)

vandens augalams skaičiuojamas šviežiasis produkto svoris.

Vieneto vertė – bendra produkcijos vertė (išskyrus pridėtinės vertės mokestį, įrašytą į sąskaitą faktūrą), išreikšta
nacionaline valiuta, padalinta iš visos produkcijos apimties.
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II PRIEDAS
Akvakultūros produkcija, išskyrus žuvų veislynus ir inkubatorius (a)

Šalis:

Metai:

3-alfa
kodas

Bendrinis pavadinimas

Gėlasis vanduo
Mokslinis pavadinimas

FAO pagrindinė
sritis

Apimtis
(tonomis)

Vieneto vertė
(nacionaline
valiuta)

Sūrus vanduo
Apimtis
(tonomis)

Vieneto vertė
(nacionaline
valiuta)

IŠ VISO
Apimtis
(tonomis)

Vieneto vertė
(nacionaline
valiuta)

LT

Gaminamos rūšys

ŽUVYS
Tvenkiniai
Baseinai ir kanalai

Varžos
Recirkuliacijos sistemos
Kiti būdai
VĖŽIAGYVIAI
Tvenkiniai
Baseinai ir kanalai

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Aptvarai ir gardai

Aptvarai ir gardai
Kiti būdai
MOLIUSKAI
Ant dugno
Virš dugno
Kiti būdai

Visi būdai
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JŪROS DUMBLIAI

Metai:
Gaminamos rūšys
3-alfa
kodas

Bendrinis pavadinimas

Gėlasis vanduo
Mokslinis pavadinimas

FAO pagrindinė
sritis

Apimtis
(tonomis)

Vieneto vertė
(nacionaline
valiuta)

Sūrus vanduo
Apimtis
(tonomis)

Vieneto vertė
(nacionaline
valiuta)

IŠ VISO
Apimtis
(tonomis)

Vieneto vertė
(nacionaline
valiuta)
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Šalis:

ŽUVŲ IKRAI (skirti vartoti) (b)

LT

Visi būdai
KITI VANDENYJE GYVENANTYS ORGANIZMAI
Visi būdai
(a)
(b)

Išskyrus akvariumų ir dekoratyvines rūšis.
Šioje eilutėje nurodomi vartoti skirti žuvų ikrai – tai tik paimti ikrai, skirti pirmojo pardavimo vartojimui.

Europos Sąjungos oficialusis leidinys
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III PRIEDAS
Gamtoje sugautos akvakultūros papildymas (a)

Šalis:

Metai:

3-alfa kodas

Bendrinis pavadinimas

Mokslinis pavadinimas

Vienetas (nurodyti) (b)

Vieneto vertė (nacionaline valiuta)

LT

Rūšys

ŽUVYS

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

VĖŽIAGYVIAI

MOLIUSKAI

Išskyrus akvariumų, dekoratyvines bei augalų rūšis.
Svoris arba skaičius; jei nurodomas skaičius, reikia nurodyti ir perskaičiavimo į gyvąjį svorį koeficientą.
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(a)
(b)
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IV PRIEDAS
Žuvų veislynų ir inkubatorių produkcija (a)

Šalis:

Metai:

3-alfa
kodas

Bendrinis pavadinimas

Gyvenimo ciklo tarpsnis

Mokslinis pavadinimas

Ikrai
(milijonai)

Jaunikliai
(milijonai)

Numatomas panaudojimas

Išskyrus akvariumų ir dekoratyvines rūšis.
Neprivaloma.

Jaunikliai

Ikrai

Jaunikliai

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

(a)
(b)

Paleisti į gamt (b)
(milijonai)

Perkelta į kontroliuojamą aplinką
(auginimui) (b) (millions)
Ikrai

LT

Rūšys
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V PRIEDAS
Akvakultūros sektoriaus struktūros duomenys (a) (d)

Šalis:

Metai:
FAO pagrindinė sritis

Sūrus vanduo

Įrenginių dydis (c)
m3

(tūkst.)

Iš viso

Įrenginių dydis (c)
Hektarai

m3

(tūkst.)

LT

Gėlasis vanduo

Įrenginių dydis (c)
Hektarai

m3

(tūkst.)

Hektarai

ŽUVYS
Tvenkiniai
Baseinai ir kanalai

Varžos
Recirkuliacijos sistemos
Kiti būdai
VĖŽIAGYVIAI
Tvenkiniai

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Aptvarai ir gardai

Baseinai ir kanalai
Aptvarai ir gardai
Kiti būdai
MOLIUSKAI
Ant dugno (b)

Kiti būdai (b)
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Virš dugno (b)

Metai:
Gėlasis vanduo
FAO pagrindinė sritis

Sūrus vanduo

Įrenginių dydis (c)
3

m (tūkst.)

Iš viso

Įrenginių dydis (c)
Hektarai

3

m (tūkst.)

Įrenginių dydis (c)
Hektarai

3

m (tūkst.)
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Šalis:

Hektarai

JŪROS DUMBLIAI

(a)
(b)
(c)
(d)

LT

Visi būdai
Išskyrus akvariumų ir dekoratyvines rūšis.
Jei moliuskai auginami ant lynų, gali būti naudojamas ilgio matavimo vienetas.
Taikytina potenciali talpa.
Langeliai su šešėliu reiškia informaciją, kuri nenurodoma.

Europos Sąjungos oficialusis leidinys
2008 8 13

2008 8 13

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys
VI PRIEDAS
Nacionalinių akvakultūros statistikos sistemų metodologinių ataskaitų formatas

1.

2.

3.

Nacionalinės akvakultūros statistikos sistemos organizavimas.
—

Už duomenų rinkimą ir apdorojimą atsakingos valdžios institucijos ir jų atitinkamos pareigos.

—

Nacionaliniai akvakultūros duomenų rinkimą nustatantys teisės aktai.

—

Už duomenų pateikimą Komisijai atsakingas skyrius.

Akvakultūros duomenų rinkimo, apdorojimo ir kaupimo metodas.
—

Nurodykite kiekvieno duomenų tipo šaltinį.

—

Apibūdinkite kiekvienai akvakultūros sektoriaus daliai taikomus duomenų rinkimo metodus (pvz., paštu
siunčiami klausimynai, asmeniniai pokalbiai, surašymai arba imtys, tyrimų dažnumas, skaičiavimo metodai).

—

Aprašykite, kaip apdorojami ir kaupiami duomenys ir kiek laiko tai užtrunka.

Kokybės aspektai pagal „Europos statistikos sistemos praktikos kodeksą“.
—

Jei skaičiavimo metodai naudojami kai kurioms duomenų dalims, aprašykite naudojamus metodus ir įvertinkite
tokių metodų panaudojimą ir patikimumą.

—

Nurodykite visus nacionalinių sistemų trūkumus, kaip juos būtų galima pašalinti ir, jei galima, tokių korekcinių
veiksmų tvarkaraštį.
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