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BESCHIKKING Nr.   /   /EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van

tot wijziging van Beschikking 96/411/EG van de Raad betreffende de verbetering

van de communautaire landbouwstatistiek

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

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

Gezien het voorstel van de Commissie 1,

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 2,

                                                
1 PB C 307 E van 26.10.1999, blz. 29.
2 Advies van het Europees Parlement van 17 december 1999 (nog niet verschenen in het

Publicatieblad), 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) Doel van Beschikking 96/411/EG van de Raad van 25 juni 1996 betreffende de verbetering

van de communautaire landbouwstatistiek 1, is het mogelijk te maken dat de communautaire

landbouwstatistiek beter beantwoordt aan de uit de hervorming van het gemeenschappelijk

landbouwbeleid voortvloeiende informatiebehoeften.

(2) In het verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de vorderingen

bij de uitvoering van Beschikking 96/411/EG wordt een positieve balans opgemaakt van de

toepassing van deze beschikking.

(3) De aanpassing van de nationale statistische systemen aan de behoeften die voortvloeien uit de

hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, is nog niet voltooid.

(4) De interne ontwikkeling van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, de externe context van

de uitbreiding naar het Oosten en het begin van de nieuwe ronde van multilaterale onder-

handelingen over de handel maken een betere beoordeling van de statistische informatie-

behoeften noodzakelijk en het bestaande wetgevingskader met betrekking tot de statistische

gegevens over het gemeenschappelijk landbouwbeleid die de lidstaten aan de Commissie

moeten verstrekken moet waar nodig dienovereenkomstig worden aangevuld.

(5) Beschikking 1999/126/EG van de Raad van 22 december 1998 betreffende het communautair

statistisch programma voor de periode 1998-2002 2 voorziet in de voortzetting van de maat-

regelen om de bestaande landbouwstatistieken te verbeteren en de toekomstige ontwikke-

lingen te plannen zodat kan worden voorzien in de behoeften van het gemeenschappelijk

landbouwbeleid.

                                                
1 PB L 162 van 1.7.1996, blz. 14. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 98/514/EG

van de Commissie (PB L 230 van 18.8.1998, blz. 28).
2 PB L 42 van 16.2.1999, blz. 1.
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(6) Er moet worden voorzien in een verlenging van Beschikking 96/144/EG.

(7) In het licht van de opgedane ervaring moeten sommige bepalingen van Beschikking

96/411/EG worden gewijzigd, vooral om de uitvoering ervan te vereenvoudigen.

(8) Deze beschikking stelt voor de gehele duur van het programma de financiële middelen vast

die gedurende de jaarlijkse begrotingsprocedure voor de begrotingsautoriteit het voornaamste

referentiepunt vormen in de zin van punt 33 van het Interinstitutioneel Akkoord van

6 mei 1999 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie 1.

(9) De nodige maatregelen voor de uitvoering van de Beschikking worden vastgesteld overeen-

komstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voor-

waarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden 2.

(10) De lopende haalbaarheidsstudies waarin wordt onderzocht welke technische infrastructuur en

welke middelen nodig zijn om een databank over de door EOGFL-Garantie uitgekeerde steun

aan te leggen, moeten worden voortgezet,

HEBBEN DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

Beschikking 96/411/EG wordt als volgt gewijzigd:

1) artikel 2, punt a), wordt vervangen door:

"a) stelt de Commissie vast welke van de in bijlage II genoemde statistische gebieden

prioritair zijn en waarop de lidstaten het volgende jaar maatregelen kunnen nemen;";

                                                
1 PB C 172 van 18.6.1999, blz. 1.
2 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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2) artikel 3 wordt vervangen door:

"Artikel 3

Tijdschema en procedure

De in artikel 1 bedoelde aanpassing van de communautaire landbouwstatistiek wordt voort-

gezet gedurende het tijdvak 2000-2002. Zij wordt door de Commissie gecoördineerd door

middel van technische actieplannen overeenkomstig artikel 4. Na deze periode kunnen het

Europees Parlement en de Raad, in overeenstemming met de in artikel 11 bedoelde voor-

stellen van de Commissie, tot een verlenging besluiten.";

3) artikel 4, lid 2, komt te vervallen;

4) artikel 5 wordt vervangen door:

"Artikel 5

Verslagen van de lidstaten

De lidstaten dienen de volgende stukken bij de Commissie in:

a) ieder jaar uiterlijk op 31 mei een mededeling waarin zij hun eventuele voornemen om

het volgende jaar aan prioritaire maatregelen deel te nemen aangeven, alsmede een

beknopte beschrijving van de betreffende uitvoeringsprojecten en een evaluatie van de

kosten;
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b) na de goedkeuring van het technisch actieplan door de Commissie een werkprogramma

voor elke maatregel waarbij zij betrokken zijn ;

c) na de afronding van iedere maatregel een beknopt verslag over de uitvoering van de

maatregel waaraan zij hebben deelgenomen.

De overeenkomstig de punten a), b) en c) in te dienen stukken hebben betrekking op de

beoogde veranderingen in de uitvoeringsmethoden, de werkzaamheden die moeten worden

verricht, de verwachte moeilijkheden en de voorstellen om deze verhelpen, de nationale en

communautaire middelen die nodig zijn en de voorstellen voor verbeteringen op communau-

tair niveau. Er moet worden aangegeven voor welke maatregelen financiële steun van de

Commissie nodig is.

Volgens de procedure van artikel 10 stelt de Commissie vereenvoudigde modellen op om het

opstellen van genoemde verslagen te vergemakkelijken.";

5) artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

a) lid 3, wordt vervangen door:

"3. De bijdrage wordt in twee gedeelten aan de lidstaten verstrekt. Het eerste, ter hoogte

van 30% van de communautaire bijdrage voor de maatregel, wordt bij wijze van

voorschot verstrekt nadat de Commissie van het actieplan voor de betrokken maatregel

in kennis is gesteld, en zij dit heeft goedgekeurd. Het saldo wordt overgemaakt nadat

het verslag over de uitvoering van de maatregel door de betrokken lidstaten bij de

Commissie is ingediend en door haar is goedgekeurd. In samenwerking met de

bevoegde autoriteiten van de lidstaten voert de Commissie ter plekke elke vorm van

controle uit die zij nodig acht.";
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b) het volgende lid wordt toegevoegd:

"4. De financiële middelen voor de uitvoering van dit programma voor de periode 2000-

2002 bedragen 3 miljoen euro.

De jaarlijkse kredieten worden door de begrotingsautoriteit toegestaan binnen de

grenzen van de financiële vooruitzichten.";

6) artikel 10 wordt vervangen door:

"1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de landbouwstatistiek,

hierna het "comité" te noemen.

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

toepassing, 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.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.";

7) in artikel 11 wordt "1999" vervangen door "2002";
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8) het volgende artikel wordt ingevoegd:

"Artikel 11 bis

Databank over de betalingen van EOGFL-Garantie

De lopende haalbaarheidsstudies waarin wordt onderzocht of het technisch mogelijk is een

databank aan te leggen over de steunverlening van EOGFL-Garantie met voor elke

begunstigde gegevens over de omvang van de ontvangen steun en de desbetreffende opper-

vlakte en veestapel, en waarin wordt nagegaan welk informaticasysteem het meest geschikt is

voor de verwerking van deze gegevens, worden door de Commissie voortgezet.

Uiterlijk 31 december 2001 legt de Commissie het Europees Parlement en de Raad een

rapport voor over de resultaten van deze haalbaarheidsstudies, en over de (technische,

financiële en menselijke) middelen die nodig zijn voor de implementatie van de databank en

de statistische verwerking van de gegevens.".

Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.



7624/1/00 REV 1 HD/td 8
  NL

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel,

voor het Europees Parlement voor de Raad

de Voorzitster de Voorzitter

_______________
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MOTIVERING VAN DE RAAD

I. INLEIDING

1. De Commissie heeft op 9 juli 1999 bij de Raad en het Europees Parlement een voorstel

ingediend voor een beschikking tot wijziging van Beschikking 96/411/EG van de Raad

betreffende de verbetering van de communautaire landbouwstatistiek.

2. Overeenkomstig het Verdrag van Amsterdam is dit voorstel gebaseerd op artikel 285,

dat voorziet in de medebeslissingsprocedure, als bedoeld in artikel 251.

3. Op 17 december 1999 heeft het Europees Parlement bij de eerste lezing een

wetgevingsresolutie aangenomen, waarin het zijn goedkeuring hecht aan het

Commissievoorstel en vier amendementen indient.

4. Tijdens de zitting van 29 mei 2000, heeft de Raad, overeenkomstig artikel 251 van het

Verdrag een gemeenschappelijk standpunt vastgesteld.

II. DOELSTELLINGEN

5. Met dit voorstel voor een beschikking wordt beoogd om de bij Beschikking 96/411/EG

van de Raad 1 ingestelde maatregel, met enkele aanpassingen, te verlengen voor de

periode 2000-2002, teneinde de aanpassing van het systeem van de communautaire

landbouwstatistiek aan de informatiebehoeften die voortvloeien uit de ontwikkeling van

het GLB te vergemakkelijken.

De Commissie stelt de volgende wijzigingen voor om de uitvoering van die maatregel te

vereenvoudigen en efficiënter te maken:

                                                
1 PB L 162 van 1.7.1996, blz. 14.
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- een nieuwe bepaling waarmee wordt beoogd de rol van de Commissie bij de

vaststelling van de prioritaire statistische gebieden nader te bepalen;

- aanpassing van de bepalingen over de inhoud van de technische actieplannen;

- vereenvoudiging van de procedures voor de toezending van de verslagen van de

lidstaten aan de Commissie;

- betaling van 30% van de communautaire bijdrage als voorschot nadat de

Commissie het actieplan voor de betrokken maatregel heeft goedgekeurd.

III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

6. Rekening houdend met de bovengenoemde doelstellingen, heeft de Raad het

Commissievoorstel inhoudelijk goedgekeurd en er enkele wijzigingen in aangebracht.

Drie van die wijzigingen stemmen volledig overeen met drie van de vier door het

Europees Parlement aangenomen amendementen. Voor het laatste amendement houdt

de Raad in ruime mate rekening met de desiderata van het Europees Parlement wat

betreft de wenselijkheid een databank over de steunverlening van EOGFL-Garantie aan

te leggen.

De volgende wijzigingen zijn aangebracht:

Nieuwe overwegingen

7. Er zijn drie nieuwe overwegingen ingevoegd:

- een nieuwe overweging 4, waarin wordt onderstreept dat door de ontwikkeling

van het GLB, de uitbreiding en de nieuwe handelsbesprekingen een betere

beoordeling van de statistische behoeften nodig is, en in voorkomend geval,

voltooiing van het geldende wetgevingskader;
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- een nieuwe overweging 8, waarin het nieuwe financieringsbedrag wordt vermeld
dat is vastgesteld voor de gehele duur van het programma;

- een nieuwe overweging 10, waarin wordt onderstreept dat de lopende
haalbaarheidsstudies waarin wordt onderzocht welke technische infrastructuur en
welke middelen nodig zijn om een databank over de steunverlening van het
EOGFL-Garantie steun aan te leggen, moeten worden voortgezet.

Tijdschema en procedure
(Nieuw artikel 3)

8. De Commissie stelt voor de maatregel te verlengen in het tijdvak 2000-2002; zij moet
voor eind 2000 een evaluatierapport over de inhoud van deze maatregel indienen,
eventueel tezamen met voorstellen voor een verlenging (zie artikel 11). De Raad heeft
in de tekst van artikel 3 van de beschikking de woorden “het Europees Parlement”
ingevoegd, zodat het Parlement samen met de Raad een besluit over de eventuele
voortzetting van de maatregel kan nemen.

Financiële bepalingen
(Artikel 6, leden 3 en 4 (nieuw))

9. Volgens het huidige systeem vindt de betaling van de communautaire bijdrage voor de
uitgaven ten laste van de lidstaten volledig plaats na afsluiting van de betreffende
maatregelen, hetgeen soms tot aanzienlijke vertragingen leidt. De Commissie wil dit
probleem ondervangen, door 30% van uitgaven voor de maatregel als voorschot te
betalen nadat de Commissie het actieplan voor de betrokken maatregel heeft goed-
gekeurd. Conform het amendement van het Europees Parlement, preciseert de Raad dat
het voorschot van 30% betrekking heeft op de communautaire bijdrage voor de
maatregel.

Voorts wordt een nieuw lid 4 toegevoegd, waarin het financieringsbedrag voor de
uitvoering van het programma voor de periode 2000 - 2002 vastgesteld wordt op
3 miljoen euro.

Procedureregels voor de aanneming van de uitvoeringsmaatregelen
(Nieuwe tekst van artikel  10)

10. 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
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artikel 2, onder a), van Besluit 1999/468/EG van de Raad 1, dat bepaalt dat
beheersmaatregelen zoals die welke betrekking hebben op de uitvoering van het
gemeenschappelijke landbouw- en visserijbeleid of op de uitvoering van programma's
met aanzienlijke gevolgen voor de begroting volgens de beheersprocedure worden
vastgesteld.

Nieuw artikel  11 bis

11. In zijn laatste amendement stelt het Europees Parlement de invoeging voor van een
nieuw artikel, dat bepaalt dat het EOGFL zorgt voor de statistische verwerking van de
gegevens die de Commissie overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2390/1999 van de
Commissie 2 ontvangt over de betalingen uit het EOGFL-Garantie, waarbij gegevens
betreffende de steun, de betreffende oppervlakte of veestapel en het aantal begunstigden
op NUTS 2-niveau worden samengebracht naar soort maatregel en hoogte van de
ontvangen steun. De bedoeling is dat EUROSTAT deze gecombineerde gegevens van
het EOGFL toegestuurd krijgt en jaarlijks publiceert.

De Raad is het ermee eens dat moet worden onderzocht of een databank over de
steunverlening van EOGFL-Garantie kan worden ingesteld en rekent erop dat de
Commissie de lopende haalbaarheidsstudies voortzet en het Europees Parlement en de
Raad een rapport voorlegt over de resultaten van die studies.

IV. ALGEMENE CONCLUSIE

12. 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 kunnen worden overgenomen en
die in zeer ruime mate overeenkomen met de door het Europees Parlement ingediende
amendementen.

_______________

                                                
1 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
2 PB L 295 van 16.11.1999, blz. 1.
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1999/0137 (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 met het oog op de aanneming van
de beschikking van het Europees Parlement en van de Raad tot wijziging

van Beschikking 96/411/EG betreffende de verbetering
van de communautaire landbouwstatistiek

1. CHRONOLOGISCH OVERZICHT

1.1. Op 9 juli 1999 heeft de Commissie bij de Raad en het Europees Parlement een
voorstel ingediend voor een beschikking tot wijziging van Beschikking 96/411/EG
van de Raad betreffende de verbetering van de communautaire landbouwstatistiek1

(document COM(1999) 332 def. – 1999/0137 COD).

1.2. Overeenkomstig het Verdrag is het voorstel van de Commissie gebaseerd op artikel
285, dat voorziet in de toepassing van de medebeslissingsprocedure van artikel 251.

1.3. Op 17 december 1999 heeft het Europees Parlement een wetgevingsresolutie
aangenomen waarin het voorstel van de Commissie met vier amendementen wordt
goedgekeurd.

1.4. Tijdens de zitting van 29 mei 2000 heeft de Raad zijn gemeenschappelijk standpunt
bepaald overeenkomstig artikel 251, lid 2, EG.

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

2.1. Met dit voorstel beoogt de Commissie Beschikking 96/411/EG van de Raad op
enkele punten te wijzigen en de looptijd van de bij deze beschikking vastgestelde
maatregelen tot 2002 te verlengen, om ervoor te zorgen dat het systeem van de
communautaire landbouwstatistiek gemakkelijker kan worden aangepast aan de
informatiebehoeften die voortvloeien uit de ontwikkeling van het GLB.

2.2. De door de Commissie voorgestelde wijzigingen hebben vooral tot doel:

– ervoor te zorgen dat na de goedkeuring van het werkprogramma door de
Commissie een voorschot van 30% kan worden betaald en zodoende de
termijnen voor de betaling van de communautaire bijdrage te verkorten,

– de procedures te vereenvoudigen door enkele bepalingen die in het licht van de
opgedane ervaring als achterhaald kunnen worden beschouwd, te schrappen.

1 PB L 162 van 1.7.1996, blz. 14.
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3. OPMERKINGEN OVER HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

3.1. In zijn gemeenschappelijk standpunt keurt de Raad het voorstel van de Commissie
naar de geest goed, maar brengt hij twee soorten wijzigingen aan:

1) redactionele wijzigingen:

a) er wordt een nieuwe overweging toegevoegd, waarin wordt benadrukt dat
in verband met de ontwikkeling van het GLB, de uitbreiding van de EU
en de handelsbesprekingen de statistiekbehoeften beter moeten worden
omschreven en het huidige juridische kader eventueel moet worden
aangevuld,

b) in artikel 3 van de beschikking wordt ook het Europees Parlement
vermeld opdat het samen met de Raad kan besluiten tot een eventuele
voortzetting van de maatregel,

c) er wordt verduidelijkt dat het voorschot van 30% betrekking heeft op de
communautaire bijdrage, en niet op de totale kosten van de maatregel;

2) fundamentele wijzigingen:

a) er wordt een nieuw artikel toegevoegd (artikel 12, met bijbehorende
nieuwe overweging), waarin wordt bepaald dat de Commissie doorgaat
met de aan de gang zijnde haalbaarheidsstudies inzake de technische
mogelijkheden om een database over de betalingen van het
EOGFL-Garantie op te zetten en inzake de middelen die nodig zouden
zijn om deze database operationeel te maken en de gegevens statistisch te
verwerken. De Commissie zal hierover vóór 31 december 2001 een
verslag voorleggen,

b) er wordt voorgesteld de bepalingen inzake de comitologie aan te passen -
in die zin dat het regelgevend comité door een comité van beheer wordt
vervangen - om rekening te houden met de criteria van artikel 2, onder a),
van Besluit 1999/468/EG van de Raad tot vaststelling van de
voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende
uitvoeringsbevoegdheden2,

c) er wordt voorgesteld aan te geven welk bedrag aan financiële middelen
beschikbaar is voor de uitvoering van de beschikking in de periode
2000-2002.

De onder 1 a), 1 b) en 1 c) vermelde wijzigingen zijn in
overeenstemming met het advies van het Europees Parlement (het gaat
respectievelijk om de door de Commissie aanvaarde amendementen 1, 2
en 3). Met de wijziging onder 2 a) wordt tegemoetgekomen aan de wens
van het Europees Parlement, zonder dat de tekst van amendement 5, die
de Commissie had geweigerd, als dusdanig wordt overgenomen.

2 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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3.2. Wat de redactionele wijzigingen betreft, is de Commissie van oordeel dat haar
oorspronkelijke voorstel hierdoor niet ingrijpend wordt gewijzigd. Bijgevolg kan zij
met deze wijzigingen instemmen.

3.3. Inzake het nieuwe artikel 11 bis had de Commissie reeds tijdens de plenaire
vergadering van het Europees Parlement van 17 december 1999 gesteld dat zij het
eens was met het Europees Parlement dat het nuttig zou zijn te kunnen beschikken
over extra gegevens over de verdeling van de door het EOGFL-Garantie betaalde
steun, al kon zij het amendement in zijn toenmalige vorm niet aanvaarden. De
Commissie stemt in met de opname van het nieuwe artikel 11 bis, waarmee wordt
beoogd aan de wensen van het Europees Parlement tegemoet te komen zonder
vooruit te lopen op de resultaten van de aan de gang zijnde haalbaarheidsstudies.

Voorts is de Commissie bereid om de gegevens over de steun die het EOGFL-
Garantie voor de verschillende maatregelen betaalt, het aantal begunstigden, het
aantal dieren en de betrokken oppervlakten per tranche ontvangen steun en per regio,
statistisch te verwerken, onder voorbehoud van de resultaten van de
haalbaarheidsstudies en rekening houdend met de conclusies van het verslag dat zij
uiterlijk op 31 december 2001 bij het Europees Parlement en de Raad moet indienen.

3.4. Wat de wijzigingen in de comitologie betreft deelt de Commissie het standpunt van
de Raad, die zich baseert op artikel 2, onder a), van zijn Besluit 1999/468/EG. De
Commissie is namelijk van mening dat, aangezien de landbouwstatistiek nauw
samenhangt met de uitvoering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de
beheersprocedure de geijkte procedure is voor de uitvoering van dit beleid, het niet
meer dan logisch is dat voor de landbouwstatistiek dezelfde benadering wordt
gevolgd.

3.5. Inzake de vermelding van de beschikbare financiële middelen in de tekst van de
beschikking meent de Commissie dat dit in overeenstemming is met het
interinstitutionele akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie
van 6 mei 1999 over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de
begrotingsprocedure3.

4. CONCLUSIE

Gelet op het voorgaande stemt de Commissie in met het gemeenschappelijk
standpunt van de Raad.

3 PB C 172 van 18.6.1999, blz. 1.


