
NL NL

EUROPEES PARLEMENT
1999 �

���

�

�
���

�
�

� 2004

Zittingsdocument

C5-0065/2000

14/02/2000

***II
GEMEENSCHAPPELIJK
STANDPUNT

Betreft: Gemeenschappelijk standpunt (EG) nr. .../2000 door de Raad vastgesteld op
24 januari 2000 met het oog op de aanneming van Besluit 2000/…/EG van het
Europees Parlement en de Raad inzake de toepassing van areal frame sampling en
teledetectie voor landbouwstatistieken in de periode 1999-2003
(COD 1998/0296)









13300/1/99 REV 1 CS/jg NL
DG B II

RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE

Brussel, 25 januari 2000
(OR. f)

Interinstitutioneel dossier:
98/0296 (COD)

13300/1/99
REV 1

LIMITE

AGRI 185
CODEC 719

Betreft: Gemeenschappelijk standpunt (EG) nr. .../2000 door de Raad vastgesteld op
24 januari 2000 met het oog op de aanneming van Besluit 2000/…/EG van het
Europees Parlement en de Raad inzake de toepassing van areal frame sampling en
teledetectie voor landbouwstatistieken in de periode 1999-2003



13300/1/99 REV 1 CS/jg NL
DG B II 1

BESLUIT Nr. ../…/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van

inzake de toepassing van areal frame sampling en teledetectie

voor landbouwstatistieken in de periode 1999-2003

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 285,

Gezien het voorstel van de Commissie 1,

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 2,

                                                
1 PB C 396 van 19.12.1998, blz. 25.
2 Advies van het Europees Parlement van 13 januari 1999 (PB C 104 van 14.4.1999, blz. 43),

gemeenschappelijk standpunt van de Raad van                            (nog niet verschenen in het
Publicatieblad) en besluit van het Europees Parlement van                           (nog niet
verschenen in het Publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) Besluit 94/753/EG van de Raad van 14 november 1994 inzake de verdere toepassing, in de

periode 1994-1998, van teledetectie ten behoeve van de landbouwstatistiek 1, is op

31 december 1998 verstreken.

(2) Informatie over het grondgebruik en over de stand van de gewassen is ten zeerste nood-

zakelijk in het kader van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid en in het vooruitzicht

van de uitbreiding van de Unie, in het bijzonder wat betreft de analyse van de wisselwerking

tussen landbouw, milieu en platteland.

(3) De uitvoering van de activiteiten waarmee is begonnen in het kader van Besluit 94/753/EG

moet worden aangepast en gereorganiseerd in het licht van de ervaring en van de bereikte

resultaten.

(4) In samenwerking met de geïnteresseerde lidstaten moet een stelsel van areal frame sampling

(gericht steekproefonderzoek ter plaatse) worden ingevoerd voor het verzamelen van de

nodige informatie over het bodemgebruik en andere van belang zijnde variabelen.

(5) Het agrometeorologische stelsel voor opbrengstprognoses en bewaking van de stand van de

gewassen is nu operationeel en deze toepassingen moeten worden afgesplitst van de activi-

teiten waarvoor nog verder onderzoek nodig is.

(6) De activiteiten inzake teledetectie waarvoor nog verder onderzoek en verdere ontwikkeling in

de periode 1999-2003 nodig is, vallen onder het Vijfde Kaderprogramma voor onderzoek en

ontwikkeling 2.

                                                
1 PB L 299 van 22.11.1994, blz. 27.
2 PB L 26 van 1.2.1999, blz. 1.
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(7) Reeds nu moet worden bepaald dat methoden die in het kader van dat onderzoek worden ont-

wikkeld eventueel kunnen worden opgenomen bij de operationele activiteiten op grond van

dit besluit.

(8) Tevens moet worden bepaald dat de Commissie, onder haar controle, de uitvoering van deze

activiteiten kan toevertrouwen aan communautaire en nationale instellingen voor de land-

bouwstatistiek of aan instanties die door deze instellingen zijn erkend.

(9) Bij de acties inzake de toepassing van areal frame sampling en teledetectie wordt ten behoeve

van de landbouwstatistiek het subsidiariteitsbeginsel in acht genomen, aangezien de verant-

woordelijkheid voor die acties aan de hand van doeltreffendheids- en haalbaarheidscriteria

wordt verdeeld over de lidstaten en de Commissie.

(10) Deze acties dragen bij tot de verbetering van het statistisch apparaat van de Unie voor de

vaststelling en uitvoering van, alsmede de controle op het gemeenschappelijk landbouw-

beleid.

(11) In dit besluit wordt voor de gehele looptijd van het programma een financieel referentiebedrag

opgenomen in de zin van punt 1, tweede alinea, van de verklaring van het Europees

Parlement, de Raad en de Commissie van 6 maart 1995 1 voor de begrotingsautoriteit in het

kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure.

(12) De voor de uitvoering van het onderhavige besluit vereiste maatregelen worden vastgesteld

overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de

voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoerings-

bevoegdheden 2,

                                                
1 PB C 102 van 4.4.1996, blz. 4.
2 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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BESLUITEN:

Artikel 1

1. Vanaf 1 januari 1999 wordt voor een periode van vijf jaar op het gebied van de landbouwstatis-

tieken een project van areal frame sampling in de Gemeenschap opgezet. Voorts zal teledetectie

verder worden toegepast, met name omdat het agrometeorologisch stelsel operationeel wordt.

2. De in lid 1 genoemde maatregelen hebben meer in het bijzonder ten doel, met inachtneming van

de reeds door de lidstaten verzamelde gegevens, op het niveau van de Gemeenschap en, zo

mogelijk, in gebieden die voor de Gemeenschap van belang zijn:

- informatie die nodig is voor de uitvoering en de follow-up van het gemeenschappelijk land-

bouwbeleid en voor de analyse van de wisselwerking tussen landbouw, milieu en platteland te

verzamelen,

- schattingen over het areaal van de belangrijkste gewassen te verschaffen,

- de stand van de gewassen tot en met de oogst te bewaken om aldus vroegtijdige schattingen

van de opbrengsten en van de productie mogelijk te maken.

3. Na een periode van drie jaar die ingaat op 1 januari 1999 zal op basis van de opgedane ervaring

en volgens de procedure van artikel 5, lid 2, van dit besluit worden vastgesteld of de maatregelen

moeten worden voortgezet, dan wel voor de resterende periode van twee jaar moeten worden aan-

gepast of stopgezet.
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Artikel 2

Binnen de beschikbare middelen draagt de Commissie zorg voor de uitvoering van deze acties.

De voor de opstelling van de landbouwstatistieken verantwoordelijke nationale instanties of de door

deze erkende instanties kunnen op vrijwillige basis bij de uitvoering van deze acties betrokken

worden.

De Commissie brengt de lidstaten jaarlijks volgens de procedure van artikel 5, lid 2, verslag uit over

de uitvoering, de gebruikte methoden, de besteding van de middelen, de evaluatie van de resultaten

en het werkprogramma voor het volgende jaar.

Artikel 3

Het financiële referentiebedrag voor de uitvoering van dit programma voor het tijdvak 1999-2003

beloopt 12,5 miljoen euro.

De jaarlijkse kredieten worden door de begrotingsautoriteit toegestaan binnen de grenzen van de

financiële vooruitzichten.

Artikel 4

De voor de uitvoering van het onderhavige besluit vereiste maatregelen worden vastgesteld over-

eenkomstig de in artikel 5, lid 2, bedoelde beheersprocedure.



13300/1/99 REV 1 CS/jg NL
DG B II 6

Artikel 5

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de Landbouwstatistiek.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toe-

passing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

Artikel 6

Uiterlijk 31 juli 2003 brengt de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de uit-

voering van deze acties en over de besteding van de daarvoor bestemde middelen, een verslag uit

dat in voorkomend geval vergezeld gaat van voorstellen voor de verdere toepassing van areal frame

sampling en teledetectie ten behoeve van de landbouwstatistiek.

Artikel 7

Dit besluit wordt van kracht op de dag volgende op die van zijn bekendmaking in het Publicatieblad

van de Europese Gemeenschappen.

Het is van toepassing van 1 januari 1999 tot en met 31 december 2003.

Gedaan te Brussel,

voor het Europees Parlement voor de Raad

de Voorzitster de Voorzitter

_______________
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I. INLEIDING

1. De Commissie heeft op 13 november 1998 bij de Raad een op het oud artikel 43 van het

EEG-Verdrag gebaseerd voorstel voor een besluit ingediend inzake de toepassing van

area frame sampling (gericht steekproefonderzoek ter plaatse) en teledetectie voor land-

bouwstatistieken in de periode 1999-2003.

2. Het Europees Parlement, dat overeenkomstig de door de Commissie voorgestelde

rechtsgrondslag werd geraadpleegd, had dit voorstel op 13 januari 1999 goedgekeurd en

daarbij geen enkel amendement voorgesteld.

3. Ingevolge de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam is de Raad van oordeel

dat dit voorstel voor een besluit voortaan gebaseerd is op het nieuwe artikel 285 van het

VEG; dat artikel bepaalt dat de Raad in het kader van de medebeslissingsprocedure de

maatregelen aanneemt voor de opstelling van statistieken wanneer zulks voor de

vervulling van de taken van de Gemeenschap nodig is.

4. Het Europees Parlement heeft de tekst die het op 13 januari 1999 over dit voorstel had

goedgekeurd op 16 september 1999 in de eerste lezing in het kader van de mede-

beslissingsprocedure bevestigd.

5. De Raad heeft in zijn zitting van 24 januari 2000 zijn gemeenschappelijk standpunt

vastgesteld overeenkomstig artikel 251 van het EG-Verdrag.

II. DOELSTELLINGEN

6. Dit voorstel voor een besluit is gericht op de reorganisatie en de voortzetting, voor de

periode 1999-2003, van de acties waarbij gebruik gemaakt wordt van area frame

sampling en teledetectie. De drie hoofdpunten van de reorganisatie van de activiteiten

zijn:
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- invoering op Europees niveau van een systeem van terreinonderzoeken (area

frame sampling) van het type dat reeds is uitgevoerd in het kader van het MARS-

project (gebiedsgewijs onderzoek van een representatieve steekproef);

- overgang van de experimentele fase naar de operationele fase voor het agrometeo-

rologisch systeem;

- voorlopige opschorting van de activiteiten van oppervlakteraming via teledetectie,

omdat er onderzoek gaande is naar alternatieve methoden. Een hervatting van

deze activiteit kan evenwel worden overwogen zonder voorafgaande wijziging

van het onderhavige voorstel.

III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

7. Rekening houdend met de bovengenoemde doelstelling heeft de Raad het Commissie-

voorstel inhoudelijk goedgekeurd en een aantal wijzigingen ingevoerd waarvan de

voornaamste de volgende zijn:

Tweede overweging

8. De tekst is licht gewijzigd om rekening te houden met de analyse van de interactie

tussen landbouw, milieu en platteland.

Elfde en twaalfde overweging

9. Er zijn twee nieuwe overwegingen toegevoegd: de elfde verwijst naar een financieel

referentiebedrag voor de hele looptijd van het programma; in de twaalfde wordt eraan

herinnerd dat de vereiste maatregelen worden vastgesteld overeenkomstig Besluit

1999/468/EG van de Raad betreffende de comitéprocedure.
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Artikel 1

10. Er zijn wijzigingen ingevoerd voor een beter begrip van de drie doelstellingen die worden

nagestreefd; zo is een nieuwe formulering gekozen, waarbij het eerste lid van het artikel in

drie zinsneden is verdeeld, waarin de verschillende voor deze doelstellingen gekozen

statistische instrumenten (area frame sampling, teledetectie en agrometeorologisch stelsel) na

elkaar worden genoemd. Bovendien bepaalt de tekst dat de Commissie gegevens in aan-

merking neemt die met het oog op deze doelstellingen op nationaal niveau zijn verzameld, dit

om te voorkomen dat tweemaal - op communautair en op nationaal niveau - gegevens worden

verzameld.

Met betrekking tot de area frame sampling bepaalt de tekst dat er een areaalonderzoekproject

op Europese schaal over een periode van vijf jaar zal worden uitgevoerd; dit project kan na

drie jaar worden voortgezet, gewijzigd of stopgezet.

Artikel 2

11. De voornaamste wijziging bestaat erin dat de nationale instanties die belast zijn met de

productie van de landbouwstatistieken of de door hen erkende instanties op vrijwillige basis

kunnen worden betrokken bij de uitvoering van deze maatregelen; bovendien zal de

Commissie het werkprogramma voor het volgend jaar jaarlijks aan de lidstaten voorleggen.

Artikel 3

12. In de nieuwe tekst wordt het financiële referentiebedrag voor de uitvoering van dit

programma voor het tijdvak 1999-2003 vermeld.
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Artikel 4 en nieuw artikel 5

13. Ten aanzien van de keuze van de procedure voor de aanneming van de uitvoerings-

maatregelen gaat de tekst van het gemeenschappelijk standpunt uit van het criterium in

artikel 2, onder a), van Besluit 1999/468/EG van de Raad 1, waarbij de beheersmaat-

regelen, zoals die met betrekking tot de toepassing van het gemeenschappelijk land-

bouwbeleid en het gemeenschappelijk visserijbeleid of met betrekking tot de uitvoering

van programma's met aanzienlijke gevolgen voor de begroting, volgens de

beheersprocedure moeten worden vastgesteld.

IV. ALGEMENE CONCLUSIE

14. De Raad heeft het voorstel van de Commissie, zoals dat door het Europees Parlement is

goedgekeurd, als gemeenschappelijk standpunt vastgesteld, onder voorbehoud van de

bovengenoemde wijzigingen, die door de Commissie zijn aanvaard.

_____________________

                                                
1 PB L 184 van 17.07.1999, blz. 23.
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1998/0296 (COD)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea van het EG-verdrag

over het

gemeenschappelijk standpunt van de Raad betreffende het voorstel voor een besluit van
het Europees Parlement en de Raad inzake de toepassing van area frame sampling en

teledetectie voor landbouwstatistieken
in de periode 1999-2003

1. VOORGESCHIEDENIS

1.1. De Commissie heeft de Raad op 13 november 1998 een op het vroegere artikel 43
van het EG-Verdrag gebaseerd voorstel voor een beschikking inzake de toepassing
van area frame sampling en teledetectie voor landbouwstatistieken in de periode
1999-20031 voorgelegd.

1.2. Het Europees Parlement, geraadpleegd overeenkomstig de door de Commissie
voorgestelde juridische grondslag, heeft dit voorstel op 13 januari 1999 zonder
amendementen goedgekeurd.

1.3. Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam, heeft de Raad gemeend dat
dit voorstel voor een beschikking voortaan gebaseerd diende te zijn op
artikel 285 EG. Overeenkomstig dit artikel keurt de Raad volgens de
medebeslissingsprocedure maatregelen voor de opstelling van statistieken goed
wanneer dat nodig is voor de vervulling van de taken van de Gemeenschap.

1.4. Het Europees Parlement heeft de tekst van het onderhavige voorstel die het op
13 januari 1999 had goedgekeurd, op 16 september 1999 als eerste lezing in het
kader van de medebeslissingsprocedure bekrachtigd.

1.5. Tijdens de zitting van 24 januari 2000 heeft de Raad zijn gemeenschappelijke
standpunt overeenkomstig artikel 251 EG, lid 2, vastgesteld.

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Het voorstel voor een beschikking van de Commissie beoogt de reorganisatie en de
voortzetting, voor de periode 1999-2003, van de programma’s waarbij area frame
sampling en teledetectie worden toegepast.

1 COM(1998) 601 def. van 11.11.1998.
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De reorganisatie van de activiteiten omvat vooral de volgende drie maatregelen:

– invoering op Europees niveau van een systeem van onderzoeken ter plaatse
(area frame sampling) van hetzelfde type als reeds in het kader van het MARS-
project (puntsgewijs onderzoek van een representatieve steekproef) is
gerealiseerd,

– overgang van de experimentele naar de operationele fase wat het
agrometeorologische systeem betreft,

– tijdelijke schorsing van de activiteiten in verband met de raming van
oppervlakten via teledetectie, aangezien momenteel onderzoek wordt gedaan
naar alternatieve methoden. Er zou echter kunnen worden besloten deze
activiteiten te hervatten zonder de beschikking vooraf te wijzigen.

3. OPMERKINGEN BETREFFENDE HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE

RAAD

3.1. Artikel De Raad keurt het voorstel van de Commissie inhoudelijk goed, maar brengt
er twee soorten wijzigingen in aan:

1) redactionele wijzigingen: de formulering van de “overwegingen” en het
dispositief is zodanig aangepast dat de tekst met name duidelijker wordt, dat
rekening wordt gehouden met de op nationaal niveau verzamelde gegevens, dat
het plan voor area frame sampling na drie jaar kan worden stopgezet en dat
duidelijker wordt vastgelegd dat de lidstaten volledig op basis van
vrijwilligheid deelnemen.

2) fundamentelere wijzigingen:

– invoeging van een nieuw artikel (artikel 3), waarin wordt aangegeven
hoeveel geld wordt uitgetrokken voor de uitvoering van het programma
in de periode 1999-2003,

– oprichting van een beheerscomité dat in de plaats komt van het door de
Commissie voorgestelde raadgevend comité, voor de tenuitvoerlegging
van uitvoeringsmaatregelen.

3.2. Wat de redactionele wijzigingen betreft, is de Commissie van mening dat haar
voorstel hierdoor niet in belangrijke mate wordt gewijzigd. Zij kan deze dus
goedkeuren.

3.3. Wat de opneming van het bedrag aan financiële middelen in de tekst betreft, is de
Commissie van mening dat dit is gebeurd in overeenstemming met het
Interinstitutioneel akkoord van 6 mei 1999 tussen het Europees Parlement, de Raad
en de Commissie over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de
begrotingsprocedure (1999/C 172/01).

3.4. Tot slot, wat de keuze van de procedure voor de goedkeuring van de
uitvoeringsmaatregelen betreft, deelt de Commissie het standpunt van de Raad, dat
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gebaseerd is op het criterium van artikel 2, onder a), van Besluit 1999/468/EG van de
Raad2. De Commissie is namelijk van mening dat, aangezien de landbouwstatistiek
nauw samenhangt met de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid en aangezien de beheersprocedure de aangewezen procedure is voor
de tenuitvoerlegging van dat beleid, toepassing van dezelfde aanpak op de
landbouwstatistieken volkomen logisch is.

4. CONCLUSIE

Op grond van bovenstaande overwegingen, kan de Commissie haar goedkeuring
hechten aan het gemeenschappelijke standpunt van de Raad.

2 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.


