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I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS DIREKTIV 96/43/EF
af 26. juni 1996

om ændring og kodifikation af direktiv 85/73/EØF med henblik på finansiering af
veterinærundersøgelse og -kontrol af levende dyr og visse animalske produkter og om
ændring af direktiv 90/675/EØF og 91 /496/EØF

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Euro
pæiske Fællesskab , særlig artikel 43 ,
under henvisning til forslag fra Kommissionen ('),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 2 ),
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og
Sociale Udvalg ( 3 ), og

ud fra følgende betragtninger:
Levende dyr og animalske produkter er opført på listen i
traktatens bilag II; disse dyr og animalske produkter
udgør en indtægtskilde for en del af landbrugsbefolk
ningen;
ved Rådets direktiv 85/73/EØF af 29 . januar 1985 om
finansiering af veterinærundersøgelse og -kontrol af pro

dukter af animalsk oprindelse, der er omhandlet i bilag A
til direktiv 89/662/EØF og i direktiv 90/675/EØF (4 ), er
principperne for opkrævning af en afgift for denne kon
trol fastlagt;
ved Rådets direktiv 90/425/EØF af 26 . juni 1990 om
veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen
med visse levende dyr og produkter inden for Fællesska
bet med henblik på gennemførelse af det indre marked ( 5 ),

fastsættes der bestemmelser for den veterinærkontrol, der
i afsendelsesmedlemsstaterne skal føres med levende dyr
og visse animalske produkter;

ved Rådets direktiv 90/675/EØF af 10 . december 1990

om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af
veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres
ind i Fællesskabet ( 6 ) og Rådets direktiv 91/496/EØF af
15 . juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrette
læggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i
Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv
89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (7), fastsættes
der bestemmelser for den dokumentkontrol, identitets
kontrol og fysiske kontrol, der skal føres med dyr fra
tredjelande;

veterinærkontrollen finansieres på forskellig måde i de
forskellige medlemsstater, især ved opkrævning af afgif
ter, som kan være indbyrdes afvigende; afvigelserne vil
kunne påvirke konkurrencevilkårene for produktioner,
der for en stor del er omfattet af fælles markedsord

ninger;

hvis der ved indførsel af levende dyr fra tredjelande til
Fællesskabet pålægges de erhvervsdrivende forskellige
afgifter, kan det resultere i fordrejninger i samhandelen;

for at undgå dette bør der fastsættes harmoniserede
bestemmelser for finansiering af undersøgelserne og kon
trollen;

(') EFT nr. C 219 af 13 . 8 . 1993 , s . 15 .
(2 ) EFT nr. C 315 af 22 . 11 . 1993 , s . 630 .
(•') EFT nr. C 34 af 2 . 4 . 1994, s . 23 .
(4 ) EFT nr . L 32 af 5 . 2 . 1985 , s . 14 . Direktivet er senest ændret
ved direktiv 96/ 1 7/EF ( EFT nr . L 78 af 28 . 3 . 1996 , s. 30 ).
( 5 ) EFT nr. L 224 af 18 . 8 . 1990 , s . 29 . Direktivet er senest
ændret ved direktiv 92/118/EØF ( EFT nr. L 62 af 15 . 3 .
1993 , s. 49 ).

(6 ) EFT nr . L 373 af 31 . 12 . 1990, s . 1 . Direktivet er senest
ændret ved direktiv 95/52/EF ( EFT nr . L 265 af 8 . 11 . 1995 ,
s. 16 ).
(7 ) EFT nr . L 268 af 24 . 9 . 1991 , s . 56 . Direktivet er senest

ændret ved beslutning 92/438/EØF ( EFT nr. L 243 af 25 . 8 .
1992 , s . 27).
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det offentlige er ansvarligt for undersøgelserne og kon
trollen; der bør dog for at sikre finansieringen af under
søgelserne og kontrollen opkræves en afgift af de er
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dato, fra hvilken der skal indgås ligestillingsaftaler vedrø
rende veterinære garantier —

hvervsdrivende;

direktiv 90/675/EØF og 91/496/EØF bør tilpasses disse

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

principper;

finansieringen af de kontrolforanstaltninger, der er fastsat
i Rådets direktiv 96/23/EF af 29 . april 1996 om de
kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse
stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og
produkter heraf og om ophævelse af direktiv 85/358/EØF
og 86/469/EØF og beslutning 89/187/EØF og 91/664/

Artikel 1

Titlen, artiklerne og bilagene i direktiv 85/73/EØF erstat
tes af teksten i bilaget til nærværende direktiv.

EØF(M , bør sikres;
Artikel 2

der bør i øvrigt foretages tekniske tilpasninger af bilagene
til direktiv 85/73/EØF under hensyntagen til de indhøs
tede erfaringer;
der bør endvidere fastsættes regler for finansiering af
veterinærkontrollen for andre produkter af animalsk
oprindelse end kød omhandlet i direktiv 64/433/EØF (2),
71/118/EØF ( 3 ) og 72/462/EØF (4 );
for at sikre, at kontrolordningen for fiskerivarer fungerer
effektivt, og for at undgå konkurrenceforvridning i sekto
ren er det vigtigt at fastsætte sådanne bestemmelser for

1)

I artikel 3 i direktiv 90/675/EØF affattes indled

ningen til nr. ii ) således :
» ii ) for at de omkostninger ved veterinærkontrollen, der
er fastsat i direktiv 96/23/EF (*), er betalt, og at

(*) EFT nr. L 125 af 23 . 5 . 1996, s . 10 .«
2)

Artikel 15 i direktiv 91/496/EØF affattes således :
» Artikel 15

de fiskerivarer, der er omhandlet i Rådets direktiv 91/
493/EØF af 22. juli 1991 om sundhedsmæssige betingel

Medlemsstaterne drager omsorg for, at der i overens
stemmelse med direktiv 96/23/EF ( * ) opkræves en
sundhedsafgift ved indførsel af de i nærværende direk
tiv omhandlede dyr til dækning af den sundhedsmæs
sige undersøgelse og kontrol.

ser for produktion og afsætning af fiskerivarer ( 5 );
de fastsatte bestemmelser skal tage hensyn til fiskerivarer

nes specificitet, til arten af den kontrol, der er fastsat i
direktiv 91 /493/EØF, og til, at det i betragtning af
konkurrencereglerne er af betydning, at der fastsættes
EF-afgifter;

(*) EFT nr. L 125 af 23 . 5 . 1996 , s . 10.«

Artikel 3

fiskerivarer, der ikke markedsføres efter bestemmelserne i
direktiv 91 /493/EØF, bør ikke omfattes af denne ord
ning;

Rådet foretager inden den 1 . januar 1999 en fornyet
gennemgang af dette direktiv på grundlag af en rapport
fra Kommissionen, ledsaget af eventuelle forslag.

for produkter af animalsk oprindelse indført fra tredje
lande bør der foretages en sammenkædning med den
Artikel 4

(') EFT nr. L 125 af 23 . 5 . 1996, s. 10 .
( 2 ) EFT nr . 121 af 29 . 7. 1964, s . 2012/64 . Direktivet er senest
ændret ved direktiv 92/5/EØF ( EFT nr . L 57 af 2 . 3 . 1992,
s . 1 ).

1.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og

administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme

(') EFT nr . L 55 af 8 . 3 . 1971 , s . 23 . Direktivet er senest ændret
ved direktiv 92/116/EØF ( EFT nr. L 62 af 15 . 3 . 1993 ,
s. 1 ).

(4 ) EFT nr . L 302 af 31 . 12 . 1972, s . 28 . Direktivet er senest

ændret ved forordning ( EØF) nr. 1601 /92 (EFT nr. L 173 af
27. 6 . 1992, s. 13 ).
( 5 ) EFT nr . L 268 af 24 . 9 . 1991 , s. 15 .

i ) bestemmelserne i artikel 7 og i bilag A, kapitel I,
punkt 1 , litra e ), den 1 . juli 1996

ii ) bestemmelserne i bilag A, kapitel II, og kapitel III,
sektion II, og i bilag C, kapitel II, den 1 . juli 1997

1 . 7. 96

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

iii ) de øvrige ændringer den 1 . juli 1997.

Medlemsstaterne har en yderligere frist indtil senest den
1 . juli 1999 til at efterkomme bestemmelserne i bilag A,
kapitel III, sektion I.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en
henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørel
sen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler
for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten

til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder
på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Nr . L 162/3

Artikel S

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørel
sen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfærdiget i Luxembourg, den 26 . juni 1996 .

På Rådets vegne
M. PINTO

Formand
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BILAG

RÅDETS DIREKTIV 85/73/EØF

af 29. januar 1985

om finansiering af veterinærundersøgelse og -kontrol som omhandlet i direktiv 89/662/EØF,
90/425/EØF, 90/675/EØF og 91/496/EØF
( ændret og kodificeret )
Artikel 1

Medlemsstaterne sørger for — efter de nærmere regler i
bilag A — at opkræve en EF-afgift til dækning af
udgifterne til undersøgelse og kontrol af de i nævnte bilag
omhandlede produkter, herunder den undersøgelse og
kontrol der har til formål at sikre beskyttelsen af dyr i
slagterier i overensstemmelse med kravene i direktiv 93/
119/EØF .

— lønninger og sociale ordninger til kontroltjenesten

— administration i forbindelse med undersøgelse og kon
trol, hvortil kan henregnes de udgifter, der er nødven
dige til kontrolpersonalets efter- og videreuddannelse

— udførelse af den i artikel 1 , 2 og 3 omhandlede
undersøgelse og kontrol .
2.

Artikel 2

Medlemsstaterne sørger for — efter de nærmere regler i
bilag B — at opkræve en EF-afgift til dækning af
udgifterne til den i direktiv 96/23/EF { 1 ) fastsatte undersø
gelse og kontrol.

Artikel 3

Medlemsstaterne sørger for — efter de nærmere regler i
bilag C — at opkræve en EF-afgift til dækning af
udgifterne til undersøgelse og kontrol af de i nævnte bilag
omhandlede levende dyr .

Artikel 4

1.
Indtil bestemmelserne om EF-afgifterne er vedtaget,
sørger medlemsstaterne for finansieringen af de undersø
gelser og den kontrol , der ikke henhører under artikel 1 ,

Enhver direkte eller indirekte refusion af de i dette

direktiv fastsatte afgifter forbydes, en medlemsstats even
tuelle anvendelse af det i bilag A, B og C omhandlede
faste gennemsnit betragtes dog ikke ved vurdering af
enkelttilfælde som en indirekte refusion .

3.
En medlemsstat kan opkræve beløb, der er større
end EF-afgifterne, forudsat at den samlede afgift, som
medlemsstaten opkræver, ikke overstiger de faktiske
undersøgelsesudgifter.

4.
Uden at dette berører valget af den myndighed, der
er beføjet til at opkræve EF-afgifterne, træder disse i
stedet for enhver anden sundhedsskat eller -afgift, som
nationale, regionale eller kommunale myndigheder i med
lemsstaterne opkræver for den i artikel 1 , 2 og 3 nævnte
undersøgelse og kontrol samt for udstedelse af certifi
kat.

Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes mulighed
for at opkræve en afgift til epizootibekæmpelse og
bekæmpelse af enzootiske sygdomme .

2 og 3 .

2.
Med henblik på stk. 1 kain medlemsstaterne
opkræve nationale afgifter under overholdelse af princip
perne for EF-afgifterne .

Artikel 6

1.
Artikel 5

1.
EF-afgifterne fastsættes således, at de dækker de
omkostninger, som den kompetente myndighed har i

Medlemsstaterne underretter regelmæssigt Kommis

sionen

— om fordelingen og anvendelsen af EF-afgifterne; de
skal kunne begrunde beregningsmetoden

forbindelse med

— om de for hvert år anvendte omregningskurser i
(') EFT nr . L 125 af 23 . 5 . 1996 , s . 10 .

henhold til artikel 7
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— om det eller de steder, hvor EF-afgifterne opkræves,
og giver den nødvendige dokumentation .
2.
Som led i den kontrol på stedet, der henhører under
Kommissionen, kan denne i samarbejde med de kompe
tente nationale myndigheder kontrollere, hvordan dette

— anvender medlemsstaterne for 1995-1998 gennemsnit
tet af de omregningskurser, der er offentliggjort i
henhold til stk .
mende .

1

for de sidste tre års vedkom

Artikel 8

direktiv reelt anvendes .

3.
Når en medlemsstat finder, at kontrollen udføres på
en sådan måde i en anden medlemsstat, at afgifterne efter
dette direktiv ikke eller ikke i tilstrækkelig grad dækker
omkostningerne, anvender den de relevante bestemmelser
i direktiv 89/608/EØF, navnlig artikel 10 og 11 .

Nr . L 162/5

Rådet kan med kvalificeret flertal på forslag af Kommis
sionen ændre bilag A, B og C, bl.a . for at vedtage faste
størrelser for EF-afgifterne, de nærmere gennemførelses
bestemmelser herfor og undtagelsesbestemmelser.
Artikel 9

Artikel 7

1.
Kursen for omregning af de i dette direktiv i ecu
fastsatte beløb til national valuta er den kurs, der offent
liggøres hvert år i C -udgaven af De Europceiske Fælles
skabers Tidende på den første arbejdsdag i september.
Denne kurs anvendes fra den 1 . januar året efter .
2.

Uanset stk . 1

— anvender medlemsstaterne for 1994 den omregnings
kurs, der var gældende den 1 . september 1992

1 . Den Hellenske Republik kan fravige principperne i
dette direktiv, når omkostningerne ved opkrævningen af
afgiften af geografiske grunde i afsides beliggende egne er
højere end afgiftsprovenuet.
De græske myndigheder underretter Kommissionen om
den geografiske udstrækning af undtagelsesbestemmel
serne .

Oplysningerne ledsages af den nødvendige dokumenta
tion .

2 . For andre meget afsides beliggende egne kan andre
medlemsstater gives tilladelse til at anvende samme und
tagelsesbestemmelser i henhold til fremgangsmåden i
direktiv 89/662/EØF .

Nr . L 162/6
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Bilag A

KAPITEL I

Afgifter på kød, der er omfattet af direktiv 64/433/EØF, 71/118/EØF, 91/495/EØF og 92/45/EØF

Den afgift, der er omhandlet i artikel 1 , fastsættes i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1 , på følgende
måde:

1 . Med forbehold af punkt 4 og 5 opkræver medlemsstaterne til dækning af udgifter til undersøgelse i
forbindelse med slagtning følgende faste beløb:
a ) oksekød:

— voksent kvæg: 4,5 ECU/dyr
— ungkvæg: 2,5 ECU/dyr
b ) hovdyr/enhovede dyr: 4,4 ECU/dyr
c) svinekød: slagtekroppe af en vægt på
— under 25 kg: 0,5 ECU/dyr

— 25 kg og derover: 1,30 ECU/dyr

d ) fåre- og gedekød: slagtekroppe af en vægt på:
— under 12 kg: 0,175 ECU/dyr
— 12 til 18 kg: 0,35 ECU/dyr
— over 18 kg: 0,5 ECU/dyr
e ) fjerkrækød:

i) enten som et fast beløb af følgende størrelse:
— for slagtekyllinger og slagtehøns, andet ungfjerkræ til opfedning af en vægt på under 2 kg
samt udsætterhøner: 0,01 ECU/dyr
— andet ungfjerkræ til opfedning af en slagtet vægt på over 2 kg: 0,02 ECU/dyr

— andet voksent, større fjerkræ på 5 kg og derover: 0,04 ECU/dyr
ii) eller hvis en medlemsstat beslutter ikke at skelne mellem de forskellige kategorier af fjerkræ som
omhandlet i nr. i ): 0,03 ECU/stk. fjerkræ
f) kaninkød og kød af småfjervildt og småhårvildt:
— for kaniner, småfjervildt og småhårvildt de faste beløb i litra e)
— for følgende landpattedyr:
— vildsvin: beløbene i litra c ) forhøjet med udgifterne til den i direktiv 92/45/EØF nævnte
trikinoskopiundersøgelse, hvis beløbene er utilstrækkelige til at dække denne undersøgelse

— drøvtyggere : beløbene i litra d ).

2. Kontrol og undersøgelse i forbindelse med opskæring, jf. navnlig artikel 3, stk. 1 , litra B, i direktiv
64/433/EØF og artikel 3 , stk. 1 , litra B, i direktiv 71/118/EØF dækkes
a ) enten ved tillæg af et fast beløb på 3 ECU/ton kød, der kommer ind på en opskæringsvirksom
hed .

Dette beløb lægges til de i punkt 1 nævnte beløb
b) eller ved opkrævning af de faktiske undersøgelsesomkostninger pr. time.
Hvis opskæringen udføres i den virksomhed, hvorfra kødet stammer, foretages en nedsættelse på indtil
55 % af de i første afsnit fastsatte beløb.

En medlemsstat, der vælger ordningen med præsteret time, skal være i stand til over for Kommissionen
at bevise, at den i litra a ) fastsatte afgift ikke kan dække de faktiske omkostninger.
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3 . Medlemsstaterne opkræver et beløb, som svarer til de faktiske omkostninger i forbindelse med kontrol
og undersøgelse af kød under oplagring i overensstemmelse med navnlig artikel 3, stk. 1 , litra D, i
direktiv 64/433/EØF og artikel 3 , stk. 1 , litra C, i direktiv 71 / 118/EØF.
Gennemførelsesbestemmelserne for dette punkt kan fastsættes efter proceduren i artikel 16 i direktiv
64/433/EØF eller artikel 21 i direktiv 71/118/EØF, navnlig med henblik på at afgøre spørgsmålet om
interventionskød og kød, der oplagres i flere partier i kort tid .
4 . Medlemsstaterne kan til dækning af højere omkostninger

a ) forhøje de i punkt 1 og punkt 2, litra a), fastsatte beløb for en given virksomheds vedkommende.
Betingelserne herfor kan foruden de i punkt 5 , litra a ), nævnte være følgende:

— øgede udgifter til kontrol som følge af, at slagtedyrene er uensartede med hensyn til alder,
størrelse, vægt og sundhedstilstand

— øget ventetid og andre uproduktive perioder for kontrolpersonalet som følge af utilstrækkelig
planlægning i virksomheden af dyreleverancerne eller på grund af tekniske mangler og svigt,
f.eks . i ældre virksomheder

— hyppige forsinkelser ved gennemførelsen af slagtningerne, f.eks. som følge af utilstrækkeligt
slagtepersonale og deraf følgende nedsat udnyttelse af kontrolpersonalet
— øgede omkostninger på grund af særlige transporttider

— øget tidsforbrug på grund af hyppigt vekslende slagtetider, som kontrolpersonalet ikke har nogen
indflydelse på
— hyppige afbrydelser i slagtningsprogrammet som følge af påkrævede rensgørings- og desinfek
tionsforanstaltninger
— gennemførelse af undersøgelser af dyr, der efter anmodning fra ejeren slagtes uden for de normale
slagtetider .
Størrelsen af forhøjelsen af det faste centralniveau for afgiften afhænger af størrelsen af de
omkostninger, der skal dækkes
b ) opkræve en afgift svarende til de faktiske omkostninger.

5 . Medlemsstater med lønomkostninger, en virksomhedsstruktur og et forhold mellem dyrlæger og
inspektører, der afviger fra det EF-gennemsnit, hvori disse indgår som grundlag for de i punkt 1 og
punkt 2, litra a ), fastsatte beløb, kan fravige disse bestemmelser og reducere beløbet til de faktiske
undersøgelsesomkostninger
a ) generelt, såfremt der er særlig store forskelle i leveomkostninger og lønomkostninger

b ) for en given virksomhed, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

— et dagligt minimumstal for slagtninger, som muliggør anvendelse af et hertil svarende kontrolper
sonale efter forudgående planlægning
— antallet af slagtede dyr skal være så konstant, at kontrolpersonalet kan udnyttes rationelt ved
tilsvarende planlægning af dyreleverancerne

— stram virksomhedsorganisation og planlægning samt hurtig udførelse af slagtningerne med
optimal udnyttelse af kontrolpersonalet
— ingen ventetid eller andre uproduktive perioder for kontrolpersonalet
— slagtedyrene skal være så ensartede som muligt med hensyn til alder, størrelse, vægt og
sundhedstilstand.

Disse undtagelser må i intet tilfælde føre til nedsættelser på mere end 55 % af niveauerne i punkt 1
og punkt 2, litra a ).
6. a) De i punkt 1 , 2 og 3 omhandlede afgifter opkræves alt efter omstændighederne i slagteriet,
opskæringsvirksomheden og køle- eller frysehuset. De afholdes af lederen eller ejeren, der udøver
ovennævnte aktiviteter, idet disse dog har mulighed for at overvælte afgiften for den pågældende
aktivitet på den fysiske eller juridiske person, for hvis regning aktiviteterne udøves. Foretages
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sundhedskontrollen af levende fjerkræ på oprindelsesbedriften i overensstemmelse med direktiv
71/118/EØF, kan et beløb på op til 20% af de faste beløb, der er fastsat i punkt 1 , litra e), opkræves
i denne .

b ) Medlemsstaterne kan, hvis det drejer sig om virksomheder, der udøver flere aktiviteter, eller
integrerede produktionskæder, på én gang og ét sted opkræve en samlet afgift, der dækker de
forskellige beløb, uanset det i litra a ), første punktum, omhandlede opkrævningsstedbegreb.
c ) Hvis den i slagteriet opkrævede afgift dækker alle undersøgelsesudgifter som omhandlet i litra a ),
opkræver medlemsstaten ikke nogen afgift i opskæringsvirksomheden og køle - eller frysehuset.

KAPITEL II

Afgiften på kød, der er omfattet af direktiv 72/462/EØF, direktiv 71/118/EØF, kapitel III, direktiv
92/45/EØF, kapitel III, og direktiv 92/ 118/EØF, bilag I, kapitel 11
1 . Den afgift, der omhandles i artikel 1 fastsættes til et fast minimumsbeløb på 5 ECU/ton ( med ben ) med
et minimumsbeløb på 30 ECU pr . sending.

Medlemsstaterne kan dog fravige bestemmelsen og forhøje beløbet op til de faktiske omkostninger.
2. Imidlertid kan medlemsstaterne med hensyn til import fra et af de lande, der pr. 20 . februar 1995 har
indledt forhandlinger med Den Europæiske Union med henblik på indgåelse af en samlet ligestillingsaf
tale angående veterinære garantier ( dyresundhed og folkesundhed ), baseret på princippet om gensidig
hed, og som har indgået en sådan aftale inden den 31 . december 1996, indtil den 30. juni 1997
opretholde nedsatte afgiftsbeløb.
Størrelsen af den afgift, der skal opkræves ved import fra et af de tredjelande, der er omhandlet i første
afsnit, vil blive fastsat efter indgåelse af den samlede ligestillingsaftale med det pågældende tredjeland
efter proceduren i punkt 3 , og under hensyn til følgende principper :
— kontrolhyppigheden

— størrelsen af den afgift, der anvendes af det pågældende tredjeland på import fra Den Europæiske
Union

— afskaffelse af andre udgifter, der opkræves af tredjelandet som f.eks. obligatorisk deponering eller
opkrævning af sundhedsgaranti.

3 . Når der træffes afgørelser i henhold til artikel 8 , stk. 3, i direktiv 90/675/EØF og efter samme
procedure, tilpasses beløbene i punkt 1 under hensyntagen til den nedsættelse af kontrolhyppigheden,
der besluttes .

Når disse afgørelser træffes, tager Kommissionen især hensyn til de garantier, som tredjelande har givet
med hensyn til godkendelse af princippet om områdeopdeling og andre fællesskabsprincipper.
4. Den afgift, der omhandles i punkt 1 , betales af importøren eller af hans toldklarerer og opkræves på det
toldsted , hvorunder grænsekontrolstedet hører eller direkte på toldstedet.
5 . Medlemsstaterne kan overføre en del af provenuet af de afgifter, der er omhandlet i dette kapitel, til en
sundhedssolidaritetsfond, der skal styrke veterinærtjenesterne, således at de bedre kan reagere, når der
opstår eksotiske sygdomme.

KAPITEL III

Afgifter på fiskerivarer, der er omhandlet i direktiv 91/493/EØF
Sektion I

Fiskerivarer henhørende under kapitel I i direktiv 91 /493/EØF

Den afgift, der er omhandlet i artikel 1 fastsættes i henhold til artikel 5 , stk. 1 , på følgende måde :
1 . a ) Medlemsstaterne opkræver en afgift til dækning af udgifter til den officielle kontrol, som skal føres i
henhold til kapitel V, punkt II, i bilaget til direktiv 91/493/EØF.
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b ) Den afgift, der er omhandlet i litra a ), fastsættes for op til 50 tons til 1 ECU/ton fiskerivarer, og til
0,5 ECU/ton for mængder herudover. Den opkræves ved første markedsføring, medmindre den
allerede er blevet opkrævet ved landing, og den skal under alle omstændigheder betales af første
køber. Medlemsstaterne kan fastsætte en ordning, der gør det muligt at foretage samlet opkrævning
af afgiften for en bestemt periode, og en ordning med centraliseret opkrævning ved første salg.
c ) Uanset litra b ) må den afgift, der opkræves for de arter, der er nævnt i bilag II til Kommissionens
forordning ( EØF ) nr. 3703/85 , ikke overstige 50 ECU pr . losset vareparti , hvis de reelle omkost
ninger ikke overstiger dette beløb .

d ) Opkrævningen af den i litra a ) omhandlede afgift berører ikke opkrævningen af den i punkt 2
omhandlede afgift ved yderligere forarbejdning af fiskerivarerne, jf. dog punkt 7, litra b ).
2. a ) Medlemsstaterne opkræver en afgift til dækning af udgifter navnlig til den officielle kontrol, som
skal føres i henhold til punkt I i kapitel V i bilaget til direktiv 91 /493/EØF, og den officielle kontrol,
som skal føres i henhold til punkt II i nævnte kapitel V.
b ) Den afgift, der er omhandlet i litra a ), fastsættes til 1 ECU og opkræves for hver ton fiskerivarer, der
leveres til en virksomhed , som tilvirker og/eller forarbejder sådanne varer, eller som kommer fra et
fabriksskib .

I tilfælde af undersøgelse af et fabriksskib i et tredjeland opkræver medlemsstaterne de reelle udgifter
i forbindelse med denne undersøgelse.

c ) På en medlemsstats anmodning ledsaget af den fornødne dokumentation kan der fastsættes en nedsat
afgift for de i punkt 1 , litra c ), omhandlede arter efter proceduren i artikel 18 i direktiv
89/662/EØF .

3 . a ) Hvis en medlemsstat efter at have foretaget en indgående undersøgelse på sit område af de i punkt 1 ,
litra a ), omhandlede kontroludgifter for en given vare skønner, at opkrævningen af afgifterne i
henhold til punkt 1 , litra b ), ikke vil kunne dække de faktiske omkostninger, kan den indføre en
ordning med opkrævning pr . time, der er præsteret for denne vare .
b ) Hvis en medlemsstat efter at have foretaget en indgående undersøgelse på sit område af de i punkt 2,
litra a ), omhandlede kontroludgifter for en given vare skønner, at opkrævningen af afgifterne i
henhold til punkt 2, litra b ), i en bestemt virksomhed ikke vil kunne dække de faktiske
omkostninger, kan den indføre en ordning med opkrævning pr. time, der er præsteret for de
virksomheder, der behandler varen .

En medlemsstat, der vælger ordningen med afgift pr. præsteret time, skal være i stand til over for
Kommissionen at bevise, at de i punkt 1 , litra b ), og punkt 2 , litra b ), fastsatte afgifter ikke kan
dække de faktiske omkostninger.

4 . a ) Medlemsstaterne kan nedsætte det i punkt 1 omhandlede afgiftsbeløb, hvis den i punkt 1 , litra b ),
omhandlede kontrol er blevet gjort lettere ved :

— at der er foretaget en klassificering i friskheds- og/eller størrelsesklasser i henhold til forordning
( EØF ) nr . 103/76 og 104/76 , eller som er anerkendt i henhold til nationale regler, og/eller
— at første salg foregår samlet, f.eks . i en fiskeriauktionshal eller på et engrosmarked .

Anvendelsen af ovennævnte bestemmelser må under ingen omstændigheder føre til nedsættelser på
mere end 55% .

På en medlemsstats anmodning ledsaget af passende dokumentation, kan der dog træffes afgørelse
om en yderligere nedsættelse efter proceduren i artikel 18 i direktiv 89/662/EØF.

b ) Medlemsstaterne kan nedsætte det i punkt 2 omhandlede afgiftsbeløb, hvis
— tilvirkningen eller forarbejdningen foregår på samme sted som forarbejdningen eller første salg,
og/eller

— driftsbetingelserne og de garantier, der ydes ved selvkontrol , gør det muligt at reducere behovet
for kontrolpersonale i en given virksomhed .

Nr . L 162/9

Nr. L 162/ 10

De Europæiske Fællesskabers Tidende

IDA

Anvendelsen af ovennævnte bestemmelser må under ingen omstændigheder føre til nedsættelser på
mere end 55% .

På en medlemsstats anmodning ledsaget af passende dokumentation, kan der dog træffes afgørelse
om en yderligere nedsættelse efter proceduren i artikel 18 i direktiv 89/662/EØF.
5 . Medlemsstaterne opkræver et beløb, der svarer til de faktiske udgifter, som er nødvendige til kontrol af
fiskerivarer på virksomheder, som kun nedkøler, fryser, emballerer eller oplagrer fiskerivarer. Hvis den
afgift, der er omhandelt i punkt 1 og 2 , dækker alle udgifterne til den kontrol, som skal føres i henhold
til kapitel V i bilaget til direktiv 91/493/EØF, opkræver medlemsstaten dog ikke den i nærværende
nummer nævnte afgift.
6 . a ) Den i punkt 2 og 5 omhandlede afgift afholdes af lederen eller ejeren af den virksomhed, der udøver
de nævnte aktiviteter, idet disse personer dog har mulighed for at overvælte afgiften for den
pågældende aktivitet på den fysiske eller juridiske person, for hvis regning aktiviteterne udøves.

b) Medlemsstaterne kan på fiskerivarer, der skal tilvirkes og/eller forarbejdes yderligere på medlemssta
ternes område, opkræve en samlet afgift på én gang og på ét sted .
De medlemsstater, der ønsker at gøre brug af denne mulighed, underretter på forhånd Kommissio
nen herom .

7. Medlemsstaterne indfører et system, der gør det muligt at kontrollere, om den afgift, der er fastsat i
dette kapitel, er blevet betalt af de berørte virksomheder.
Medlemsstaterne sørger navnlig for i henhold til deres nationale bestemmelser, at virksomhederne får
skriftlig kvittering eller et andet bevis for individuel eller samlet indbetaling af de afgifter, der er
omhandlet i punkt 1 , litra a), i dette kapitel, medmindre der er tale om fiskerivarer, der tilvirkes eller
forarbejdes på den medlemsstats område, hvor de er blevet landet, for så vidt det samlede afgiftsbeløb
betales i forarbejdnings- eller tilvirkningsvirksomheden .

Om nødvendigt kan de fastlægge nærmere gennemførelsesbestemmelser efter proceduren i artikel 18 i
direktiv 89/662/EØF .

De underretter Kommissionen herom .

8 . Med forbehold af, at den afgiftsstørrelse, der er fastsat i denne sektion, overholdes, og hvis der kan gives
passende begrundelser herfor, kan Finland og Sverige — i betragtning af de strukturundtagelser, de er
omfattet af inden for rammerne af den fælles markedsordning og som er fastsat i forordning ( EØF)
nr. 3759/92 — efter proceduren i artikel 18 i direktiv 89/662/EØF anvende andre opkrævningsmetoder,
indtil den i artikel 3 i direktiv 96/43/EF fastsatte revision er gennemført.

Sektion II

Fiskerivarer henhørende under kapitel II i direktiv 91 /493/EØF

1 . For fiskerivarer, der er omhandlet i artikel 10, stk. 2, i direktiv 91/493/EØF, finder bestemmelserne i
sektion I, punkt 1 , anvendelse.

Endvidere opkræver medlemsstaterne et yderligere beløb til dækning af de kontroludgifter, der er
forbundet med denne type fartøj og løsning, med et minimum på 1 ECU pr. losset ton.

2. For andre fiskerivarer end de i punkt 1 omhandlede, dvs. alle fiskerivarer, der skal passere over et
grænsekontrolsted, fastsættes den afgift, der er nævnt i artikel 1 , i henhold til artikel 5 , stk. 1 , til et fast
minimumsbeløb på 5 ECU/ton, dog mindst 30 ECU pr. parti, idet det faste minimumsbeløb på 5 ECU
ved mængder ud over 100 tons dog nedsættes til
— 1,5 ECU for hver ton for fiskerivarer, der ikke er tilberedt bortset fra udtagning af indvolde
— 2,5 ECU for hver ton for andre fiskerivarer.
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3 . I forbindelse med de afgørelser, der er omhandlet i artikel 8 , stk. 3, i direktiv 90/675/EØF, kan det efter
samme procedure vedtages, at de beløb, der er fastsat i punkt 2, skal gradueres under hensyn til den
trufne beslutning om reduktion af kontrolhyppigheden.
Når disse afgørelser træffes, tager Kommissionen bl.a. hensyn til de garantier, som tredjelandene giver
med hensyn til at acceptere principperne om områdeopdeling, ligestilling, gensidighed og andre
EF-principper, især når disse tredjelande har indgået en samlet ligestillingsaftale med Fællesskabet
vedrørende veterinære garantier (dyresundhed og folkesundhed ).

Anvendelsen af denne graduering må under ingen omstændigheder resultere i afgifter på mindre end de
beløb, der opkræves i henhold til sektion I, punkt 1 , litra b ), og punkt 2, litra b), for varer, som landes
fra fartøjer, der fører fællesskabsflag.
Opkrævningen af denne afgift berører ikke opkrævningen af den afgift, der er fastsat i kapitel I,
punkt 2, litra b ), i tilfælde af senere forarbejdning.
Ved anvendelsen af dette kapitel anvender medlemsstaterne på import af varer, der landes fra fartøjer,
som fører grønlandsk flag, de i sektion I fastsatte afgifter.
4. Medlemsstaterne kan fravige bestemmelserne i punkt 2 og opkræve højere afgiftsbeløb, dog kun op til
niveauet for de faktiske omkostninger.
5. Den i punkt 2 omhandlede afgift betales af importøren — eller af hans toldklarerer — og opkræves på
det toldsted, hvorunder grænsekontrolstedet hører eller direkte på grænsekontrolstedet.
6. Medlemsstaterne kan indtil den 31 . december 1999 anvende de i sektion I fastsatte afgifter på import af
varer, der landes fra fiskerfartøjer tilhørende blandede selskaber, der er registreret i overensstemmelse
med de relevante fællesskabsbestemmelser .
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Bilag B

AFGIFTER TIL DÆKNING AF DEN KONTROL AF LEVENDE

DYR

OG PRODUKTER AF

ANIMALSK OPRINDELSE, DER ER OMHANDLET I DIREKTIV 96/23/EF

1 . Den i artikel 2 omhandlede afgift fastsættes på følgende måde:

a ) for levende dyr til slagtning og kød henhørende under bilag A, kapitel I: 1,35 ECU/ton slagtet
kød

b) for akvakulturprodukter henhørende under bilag A, kapitel III: 0,01 ECU/ton, der er bragt i
handelen

c) for mælk og mejeriprodukter: 0,02 ECU/l 000 liter uforarbejdet rå mælk
d) for ægprodukter, det beløb, der svarer til de faktiske kontrolomkostninger

e) for honning: medlemsstaterne kan opkræve et beløb, der svarer til de faktiske undersøgelses- og
kontrolomkostninger .
2. Under overholdelse af de i punkt 1 fastsatte beløb kan medlemsstaterne vælge af en følgende
ordninger:

a) hele den i punkt 1 omhandlede afgift opkræves i en virksomhed, der indgår i produktionskæden:
— slagteri for den i punkt 1 , litra a), omhandlede afgift
— tilvirknings- og/eller forarbejdningsvirksomhed for den i punkt 1 , litra b), omhandlede afgift
— virksomhed, der indsamler rå mælk, for den i punkt 1 , litra c ), omhandlede afgift

b) den i punkt 1 omhandlede afgift fordeles over hele produktionskæden, herunder opdræt, efter
kriterier , som fastsættes af medlemsstaterne.

3 . Den i punkt 1 omhandlede afgift afholdes af lederen eller ejeren af den eller de pågældende
virksomheder, idet disse dog har mulighed for at overvælte afgiften på den fysiske eller juridiske person,
for hvis regning de udøver de pågældende aktiviteter.
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Bilag C

AFGIFTER PÅ LEVENDE DYR

KAPITEL I

Levende dyr og animalske produkter, der er omhandlet i direktiv 90/425/EØF

1 . For at sikre finansieringen af kontrollen på oprindelsesstedet skal der opkræves en afgift.

2. Afgiftens anvendelsesområde og størrelse, gennemførelsesbestemmelserne i forbindelse hermed, herunder
navnlig bestemmelsen af, hvem der er afgiftspligtig, samt undtagelsestilfælde fastlægges efter proceduren
i artikel 8 .

KAPITEL II

Levende dyr, der skal importeres, og som henhører under direktiv 91 /496/EØF

1 . Den afgift, der er omhandlet i artikel 3, fastsættes
a ) for de i kapitel I i bilag A omhandlede dyrearter til et fast beløb på 5 ECU/ton levende vægt med et
minimumsbeløb på 30 ECU pr . sending

b ) for de andre arter udtrykkes den reelle kontroludgift enten pr. dyr eller pr. importeret ton med et
minimum på 30 ECU pr. sending, idet dette minimum ikke finder anvendelse på import af arter, der
er omfattet af Kommissionens beslutning 92/432/EØF.
Medlemsstaterne kan dog fravige bestemmelsen og forhøje beløbet op til de faktiske omkostninger.

2. Medlemsstaterne kan med hensyn til import fra et af de lande, der pr. 20. februar 1995 har indledt
forhandlinger med Den Europæiske Union med henblik på indgåelse af en samlet ligestillingsaftale
angående veterinære garantier ( dyrs sundhed og folkesundhed ), baseret på princippet om gensidighed, og
som har indgået en sådan aftale pr. 31 . december 1996, indtil den 30. juni 1997 fastholde nedsatte
afgiftsbeløb.
Størrelsen af den afgift, der skal opkræves ved import fra et af de tredjelande, der er omhandlet i første
afsnit, vil blive fastsat i den samlede ligestillingsaftale med det pågældende tredjeland under hensyn til
følgende principper :
— kontrolhyppigheden

— størrelsen af den afgift, der anvendes af det pågældende tredjeland på import fra Den Europæiske
Union

— afskaffelse af andre udgifter, der opkræves af tredjelandet, som f.eks. obligatorisk deponering eller
opkrævning af sundhedsgaranti .
3 . Den afgift, der omhandles i punkt 1 , betales af importøren eller hans toldagent og opkræves på det
toldsted , hvorunder grænsekontrolstedet hører, eller direkte på grænsekontrolstedet.
4. På en medlemsstats anmodning, ledsaget af passende dokumentation, kan der efter proceduren i
artikel 18 i direktiv 89/662/EØF anvendes en nedsat afgift på varer indført fra visse tredjelande .

5 . Medlemsstaterne kan overføre en del af provenuet af de afgifter, der er omhandlet i dette kapitel, til en
sundhedssolidaritetsfond, der skal styrke veterinærtjenesterne, således at de bedre kan reagere, når der
opstår eksotiske sygdomme.
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II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS BESLUTNING
af 25 . juni 1996

om forbedring af Fællesskabets landbrugsstatistik
( 96/41 l/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Euro
pæiske Fællesskab, særlig artikel 43 ,
under henvisning til forslag fra Kommissionen ('),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

sende interesse, ligesom ændringerne skal være i overens
stemmelse med vedtagne generelle principper;
de nationale tilpasninger skal koordineres på fælles
skabsplan for at sikre :
a ) at oplysningerne forbliver tilstrækkeligt pålidelige for
hver enkelt medlemsstat og sammenlignelige imellem
medlemsstaterne

under henvisning til Rådets beslutning 93/464/EØF af
22 . juli 1993 om rammeprogrammet for prioriterede
aktioner vedrørende statistiske oplysninger 1993-1997 ( 3),
særlig artikel 4, litra a ), og
ud fra følgende betragtninger:

Ifølge det i beslutning 93/464/EØF omhandlede ramme
program 1993-1997 skal der bl.a. ske en bedre anven
delse af de ressourcer, der afsættes til landbrugsstatistik,
som følge af gennemførelsen af resultaterne af den kri
tiske gennemgang, der blev foretaget i forbindelse med
det foregående program som omhandlet i Rådets resolu
tion af 19 . juni 1989 om iværksættelse af en plan for
prioriterede aktioner vedrørende statistisk information:
De Europæiske Fællesskabers statistiske program ( 1989
1992 ) (4);

denne gennemgang har gjort det muligt at fastlægge
hovedtrækkene i de ændringer, der skal foretages i Fæl
lesskabets landbrugsstatistik;

disse ændringer omfatter nogle af de hovedområder, hvor
der kan opnås besparelser, og områder af ny eller vok

b ) at den eventuelt påkrævede ændring af Rådets retsak
ter kan identificeres, forberedes og forelægges af
Kommissionen i rette tid, samt at Kommissionen
ligeledes rettidigt kan godkende gennemførelsesbe
stemmelser til Rådets retsakter

c ) at de forskellige medlemsstaters metodologiske under
søgelser vedrørende effektive metoder til opfyldelse af
de nye informationsbehov er hensigtsmæssige
d ) at tidsplanen for nationale aktiviteter tager hensyn til
Fællesskabets almene behov

e) at de finansielle bidrag fra Fællesskabet, der skal lette
gennemførelsen af programmet, anvendes som supple
ment til de øvrige nationale bidrag på den mest
effektive måde;

denne koordinering kan bedst opnås ved hjælp af en
formel struktur, der gør det muligt at foretage en samlet
vurdering af de tekniske begrænsninger og præferencer og
at træffe beslutninger, der tilgodeser de nationale interes
ser og Fællesskabets interesser;

(') EFT nr. C 336 af 14 . 12 . 1995 , s . 6 .

(2) Udtalelse afgivet den 24. maj 1996 EFT nr. C 166 af 10. 6.
1996 ).

(') EFT nr. L 219 af 28 . 8 . 1993 , s . 1 .
( 4 ) EFT nr. C 161 af 28 . 6 . 1989 , s . 1 .

et finansielt bidrag fra Fællesskabet til medlemsstaterne i
forhold til deres objektive behov er nødvendigt for at
gøre det muligt at foretage de nødvendige tilpasninger;
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for at opnå de ønskede besparelser kan det være nødven
digt at foretage tilpasninger i den tekniske gennemførelse
af visse undersøgelser; sådanne tilpasninger bør være
tilladt på betingelse af, at der træffes passende sikker
hedsforanstaltninger;

planer, jf. artikel 4 . Efter 1997 kan Rådet beslutte at
forlænge tilpasningsperioden efter forslag fra Kommis

der bør tages de fornødne skridt til, at denne beslutning
eventuelt vil kunne forlænges i forbindelse med det
kommende rammeprogram for prioriterede aktioner ved
rørende statistiske oplysninger for årene efter 1997;

Artikel 4

fordelingen af opgaver mellem Kommissionen og med
lemsstaterne er i fuld overensstemmelse med nærheds

princippet —

sionen, som fastsat i artikel 11 .

Tekniske handlingsplaner for landbrugsstatistik
1 . Kommissionen opstiller hvert år en teknisk hand
lingsplan for landbrugsstatistik efter proceduren i arti
kel 10 . Disse planer skal omfatte de foranstaltninger, som
medlemsstaterne skal træffe i henhold til artikel 1 . De

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

skal udnytte de til rådighed stående midler på en sådan
måde , at der opnås en så stor forbedring som muligt af
omkostningseffektiviteten af Fællesskabets landbrugssta
tistik, samtidig med at kravene i henhold til fællesskabs
retten, uformelle aftaler og nye informationsbehov tilgo
deses .

Artikel 1
Formål

For at Fællesskabets landbrugsstatistik i højere grad kan
opfylde de informationsbehov, som følger af reformen af
den fælles landbrugspolitik, træffer medlemsstaterne
inden for de til rådighed stående midler passende foran
staltninger for at tilpasse deres nationale landbrugsstatis
tiksystemer. Medlemsstaterne tager i denne forbindelse
hensyn til de områder, der er anført i bilag I og II, og de i
bilag III anførte målsætninger, karakteristika og krite
rier .

Artikel 2

2.
Hver årlig teknisk handlingsplan omfatter udarbej
delse af en detaljeret beskrivelse over aktiviteterne for det
kommende år og en vejledende tidsplan for de efterføl
gende to år. Planen udarbejdes under hensyn til :

a) de gældende forpligtelser for de pågældende år, dvs.
listen over og hyppigheden af de undersøgelser, som
skal gennemføres af medlemsstaterne, og andre oplys
ninger, som skal indberettes til Kommissionen
b ) de oplysninger, der skal meddeles af medlemsstaterne
i henhold til artikel 5, litra b ) og c )

c) de nødvendige og til rådighed stående midler for hver
enkelt af de planlagte aktiviteter.

Kommissionens rolle
Artikel 5
I samråd med medlemsstaterne skal Kommissionen :

Rapporter fra medlemsstaterne

a ) opstille en fælles plan for koordinering af opgaverne
og en fælles ramme for de fornødne metodologiske
beskrivelser

Medlemsstaterne forelægger senest den 31 . marts hvert år
( år n ):

b ) kontrollere oplysningernes kvalitet og sammenligne
lighed
c ) fastlægge og gennemføre aktioner på fællesskabsplan,
som er af betydning for gennemførelsen af denne
beslutning.

a) en kortfattet rapport om gennemførelsen af aktivite
terne for det foregående år ( år n-1 )
b ) en sammenfattende beskrivelse af de aktiviteter, der
efter planen påtænkes gennemført i det følgende år
( år n + 1 )

Artikel 3

Tidsramme og fremgangsmåde

Den i artikel 1 nævnte tilpasning af Fællesskabets land
brugsstatistikker påbegyndes i 1996-1997. Tilpasningen
koordineres af Kommissionen efter tekniske handlings

c) en anmeldelse af de vigtigste foranstaltninger, der
påtænkes gennemført i de følgende år ( år n + 2 og
n + 3 ), og som er relevante for denne beslutning.

Beskrivelsen skal omfatte ændringer i gennemførelsesme
toder, den planlagte indsats, de påregnede vanskeligheder
og forslag til at løse disse, ressourcemæssige konse
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kvenser set ud fra såvel et nationalt synspunkt som ud fra
Fællesskabets synspunkt samt forslag til forbedringer på
fællesskabsplan. Aktiviteter, hvortil der søges fællesskabs
støtte, skal angives særskilt.
Kommissionen udarbejder efter proceduren i artikel 10
forenklede modeller for at lette rapporternes udarbej
delse .

Artikel 6

Finansiering
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Artikel 9

Den Stående Landbrugsstatistiske Komités rolle

Den Stående Landbrugsstatistiske Komité, der er nedsat
ved afgørelse 72/279/EØF ('), mødes mindst en gang om
året for at drøfte følgende punkter:

a ) medlemsstaternes rapporter om gennemførelsen af det
forudgående års aktiviteter
b ) de aktiviteter, medlemsstaterne foreslår for det føl

gende år og retningslinjerne for de to efterfølgende
år

1 . Fællesskabet deltager i de udgifter, som den enkelte
medlemsstat har i forbindelse med tilpasningen af de
nationale landbrugsstatistiske systemer og i forbindelse
med det forberedende arbejde vedrørende de foranstalt
ninger, der skal gennemføres på områder af ny eller
voksende interesse, som indgår i en teknisk handlings
plan.

c ) den tekniske handlingsplan for det følgende år

d ) Fællesskabets finansielle bidrag i henhold til arti
kel 6

e ) eventuelle ændringer af bilag I og II.
2.

Størrelsen af Fællesskabets bidrag til hver enkelt

medlemsstat fastsættes hvert år af Kommissionen i for

bindelse med den tekniske handlingsplan efter proceduren
i artikel 10 .

3.
Bidragene udbetales til medlemsstaterne i form af
årlige overførsler efter forelæggelse, samt Kommissionens
godkendelse, af den årsrapport, der beskriver hvorledes
handlingsplanen for det foregående år er gennemført.
Kommissionen vil i samarbejde med medlemsstaternes
myndigheder gennemføre kontrol på stedet, i det omfang
den finder det nødvendigt.

Artikel 7

Fleksibilitet

Hvor det af hensyn til formålet med denne beslutning er
nødvendigt og inden for den periode, som en teknisk
handlingsplan omfatter, kan Kommissionen efter proce
duren i artikel 10 give en medlemsstat tilladelse til at
tilpasse en eller flere af følgende forhold i forbindelse
med de i bilag IV anførte undersøgelser: omfattede regio
ner, områdemæssige underopdelinger, definitioner, under
søgelsesmetodologi, undersøgelsesdato, liste over karakte
ristika og størrelsesklasser.

Artikel 8

Mulighed for løbende tilpasning
Kommissionen kan efter proceduren i artikel 10 ændre
bilag I ( statistiske områder, hvor der kan opnås besparel
ser) og bilag II (statistiske områder af ny eller voksende
interesse ). Den underretter Europa-Parlamentet og Rådet
om disse ændringer.

Artikel 10

Gennemførelsesbestemmelser

Kommissionen vedtager de foranstaltninger, der er nød
vendige for gennemførelsen af denne beslutning. Den
bistås af Den Stående Landbrugsstatistiske Komité, i det
følgende benævnt » komitéen «.
Kommissionens repræsentant forelægger komitéen et
udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Komitéen
afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist,
som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor

meget det pågældende spørgsmål haster. Den udtaler sig
med det flertal, der er fastsat i traktatens artikel 148 ,
stk . 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal
træffe på forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i
komitéen tillægges de stemmer, der afgives af repræsen

tanterne for medlemsstaterne , den vægt, der er fastlagt i
nævnte artikel . Formanden deltager ikke i afstemningen .
Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, når
de er i overensstemmelse med komitéens udtalelse .

Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse
med komitéens udtalelse, eller er der ikke afgivet nogen
udtalelse, forelægger Kommissionen straks Rådet et for
slag til de foranstaltninger, der skal træffes . Rådet træffer
afgørelse med kvalificeret flertal .
Har Rådet, ved udløbet af en frist på tre måneder regnet

fra forslagets forelæggelse for Rådet, ikke truffet nogen
(') EFT nr. L 179 af 7. 8 . 1972 , s. 2 .
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afgørelse, vedtages de foreslåede foranstaltninger af Kom
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Artikel 12

missionen .

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
Artikel 11

Rapport

Udfærdiget i Luxembourg, den 25 . juni 1996 .
Inden den 1 . november 1997 forelægger Kommissionen
efter høring af Den Stående Landbrugsstatistiske Komité
en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om gennem
førelsen af denne beslutning, eventuelt ledsaget af forslag
til forlængelse heraf.

På Rådets vegne
M. PINTO

BILAG I

STATISTISKE OMRÅDER, HVOR DER KAN OPNAS BESPARELSER (')
1 . Undersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur: forenkling og omstrukturering af listen over karakteris
tika , især for mellemundersøgelsers vedkommende .
2 . Undersøgelser vedrørende vinarealer: forenkling af programmet over statistiske tabeller.

3 . Undersøgelser vedrørende frugttræer: indskrænkning af forpligtelserne med hensyn til mellemundersøgel
ser .

4. Indeks for landbrugsindkomster: afskaffelse af de første ikke-aggregerede overslag i oktober og af visse
mindre væsentlige detaljer.

5 . Landbohusholdningernes samlede indkomst: større fleksibilitet hvad angår hyppighed og målbegreber.
6. Undersøgelser af dyrehold: anvendelse af » Agriflex-begrebet «, dvs. tilpasning af undersøgelseshyppighe
den til dyreholdets betydning i hver medlemsstat.

7. Mejeristatistik: afskaffelse af de ugentlige statistikker og kaseinstatistikkerne; indskrænkning af nogle af
de årlige statistikker og forenkling af mejeristrukturstatistikkerne .

(') Fremkommet ved den kritiske gennemgang af EF's landbrugsstatistikker i forbindelse med De Europæiske Fællesskabers
Statistiske Program 1989-1992 . Nogle af de planlagte besparelser er allerede opnået efter påbegyndelsen af denne
aktion .

Formand
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BILAG II

STATISTISKE OMRÅDER AF NY ELLER VOKSENDE INTERESSE ('

Emner

1 . Undersøgelse af landbrugsstrukturerne: tilpasning af listen over karakteristika for at tage hensyn til nye
behov ( aktiviteter uden for bedriften, indikatorer for landbrugsmiljøet, mere detaljeret geografisk
fordeling, især for basisundersøgelserne ).
2. Hurtige beregninger over forventet såning og plantning i begyndelsen af vinteren for hovedafgrøders
vedkommende .

3 . Forbedring og hurtigere indsendelse af statistikken over produktionen inden for visse sektorer ( frugt og
grøntsager, vin, æg og fjerkræ, blomster ).

4. Forbedring af statistikken over forbruget samt niveauet og udsvinget i lagrene af de væsentligste
produkter med henblik på regelmæssig udarbejdelse af forsyningsopgørelser for Europa som helhed .
5 . Dyrefoder: indhentning af nogle af forsinkelserne i foderopgørelserne .

6. Udvikling af EF-skovbrugsstatistikker, der i højere grad er harmoniseret.
7. Statistik over landbrugspriser: ny udarbejdelse af rækker af absolutte landbrugspriser under hensyn til de
tekniske fremskridt og de økonomiske ændringer.

Metodologi

Forbedrede og nye metoder, der vil gøre det muligt for medlemsstaterne mere effektivt at opfylde
eksisterende og nye informationskrav, f.eks. forenklede undersøgelser, administrative data, paneler,
fjernovervågning.

(') Fremkommet ved den kritiske gennemgang af EF's landbrugsstatistikker i forbindelse med De Europæiske Fællesskabers
Statistiske Program 1989-1992 .
NB: Enhver form for nye statistiske forpligtelser vil blive genstand for særskilte retsakter udstedt af Rådet.
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BILAG III

MÅLSÆTNINGER, KARAKTERISTIKA OG KRITERIER FOR FÆLLESSKABETS LANDBRUGS
STATISTISKE SYSTEM

Løbende forbedring

1 . Inden for Fællesskabets landbrugsstatistik skal der løbende opnås større omkostningseffektivitet og fuld
dækning af Fællesskabets og tredjelandes behov for statistisk information.

Resultaternes sammenlignelighed og kvalitet

2. Fællesskabets landbrugsstatistik skal omfatte løbende kvalitetskontrol for at sikre, at kvaliteten af
resultaterne opfylder behovet for information . Medlemsstaterne vil rent konkret blive bedt om at
begrunde de valgte statistiske metoder over for Kommissionen og de øvrige medlemsstater .

Svarbyrde
3 . Fællesskabets landbrugsstatistik vil pålægge den mindst mulige svarbyrde, der er forenelig med behovet
for information .

Integrering af landbrugsstatistik i andre aktiviteter

4. Forbedringen af Fællesskabets landbrugsstatistik vil gøre det lettere at

a ) bygge på statistik fra andre sektorer
b ) levere data til generelle statistiske systemer

c) anvende det landbrugsstatistiske apparat til indsamling af statistisk information, som er påkrævet i
andre sektorer .

Komplementaritet mellem fællesskabssystemet og de nationale systemer
5 . Ved hjælp af nationale landbrugsstatistiske systemer kan der indsamles og leveres oplysninger til
Kommissionen, som ikke formelt er påkrævet på fællesskabsplan . Ligeledes kan en række applikationer,
der er udviklet direkte på fællesskabsplan ( f.eks. EUROFARM, SPEL ), anvendes til at forsyne
medlemsstaterne med oplysninger, der ikke er tilgængelige på nationalt plan.

Koncentreret indsats på vigtige områder

6. Den mængde oplysninger, hver medlemsstat indberetter, kan variere efter betydningen af de forhold, der
dækkes på regionalt plan, nationalt plan og fællesskabsplan.

Valg af den mest effektive metode
7. Medlemsstaterne kan indsamle basisdata efter den mest effektive statistiske metode (jf. punkt 2 ), under
hensyn til kravene til definitioner, frister og den påkrævede præcision.

Optimering

8 . Fællesskabets behov, som de fremgår af de forskellige retsakter og uformelle aftaler, udgør ikke i sig selv
et optimalt system . Hver enkelt medlemsstat skal sørge for at tilpasse sit eget nationale landbrugsstatis
tiske system bedst muligt til Fællesskabets behov, som ikke unødigt må gribe ind i de nationale
bestræbelser på at gøre systemet optimalt.
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BILAG IV

RÅDETS VÆSENTLIGSTE FORORDNINGER OG DIREKTIVER OM LANDBRUGSSTATISTIK

Rådets direktiv 72/280/EØF

af 31 . juli 1972 om de statistiske undersøgelser, der skal foretages
af medlemsstaterne med hensyn til mælk og mejeriprodukter
( EFT nr. L 179 af 7. 8 . 1972 , s . 2 )

Rådets direktiv 76/625/EØF

af 20. juli 1976 om statistiske undersøgelser, der skal foretages af
medlemsstaterne for at bestemme produktionskapaciteten for plan
tager med visse arter af frugttræer
( EFT nr. L 218 af 11 . 8 . 1976 , s . 10 )

Rådets direktiv 93/23/EØF

af 1 . juni 1993 om statistiske undersøgelser af svineproduktionen
( EFT nr. L 149 af 21 . 6 . 1993 , s . 1 )

Rådets direktiv 93/24/EØF

af 1 . juni 1993 om statistiske undersøgelser af hornkvægproduktio
nen

( EFT nr. L 149 af 21 . 6 . 1993 , s . 5 )
Rådets direktiv 9 3/25/EØF

af 1 . juni 1993 om statistiske undersøgelser af fåre- og gedeproduk
tionen

( EFT nr. L 149 af 21 . 6 . 1993 , s . 10 )

Rådets forordning ( EØF ) nr . 2782/75

af 29. oktober 1975 om produktion og afsætning af rugeæg og
kyllinger af fjerkræ
( EFT nr. L 282 af 1 . 11 . 1975 , s . 100 )

Rådets forordning ( EØF ) nr . 357/79

af 5 . februar 1979 om statistiske undersøgelser vedrørende vinarea
lerne

( EFT nr. L 54 af 5 . 3 . 1979 , s . 124 )

Rådets forordning ( EØF ) nr . 571 /88

af 29 . februar 1988 om tilrettelæggelse af en række fællesskabsun
dersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur i perioden 1988 til
1997

( EFT nr. L 56 af 2 . 3 . 1988 , s . 1 )

Rådets forordning ( EØF ) nr . 837/90

af 26 . marts 1990 om statistiske oplysninger, der skal tilvejebringes
af medlemsstaterne vedrørende kornproduktion
( EFT nr. L 88 af 3 . 4 . 1990 , s . 1 )

Rådets forordning ( EØF ) nr . 959/93

af 5 . april 1993 om statistiske oplysninger, der skal tilvejebringes af
medlemsstaterne vedrørende andre afgrøder end korn
( EFT nr. L 98 af 24 . 4 . 1993 , s . 1 ).
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