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Dnr 3.2.21-490/15

Rapport från förvaltningskommitté för landsbygdsutveckling (RDC) ‒ möte 19 den 23 april 2015
Sammanfattning: Mötet var gemensamt med direktstödskommittén. Huvudfokus
för RDC var kommissionens förslag på förordning om undantag från regler i genomförandeförordning (EU) nr 809/2014. Undantagen gäller sista datum för ansökningar om stöd och utbetalningar inom det integrerade administrations- och
kontrollsystemet.
Från Sverige deltog Maria Sköld, Jordbruksverket.
1. POSEI/Stöd till de mindre egeiska öarna
Fråga för direktstödskommittén.
2. Integrerat administrations- och kontrollsystem (IAKS)
a) Diskussion och röstning om kommissionens förslag på förordning med
regler om undantag från vissa regler i genomförandeförordning (EU) nr
809/2014
Kommissionen presenterade förslaget på förordning med regler om vissa undantag. Undantagen rör sista datum för SAM-ansökan, ansökningar av stöd
och utbetalningar, sista datum för ändringar av dessa och sista datum för ansökan om tilldelning av stödrätter eller ökning av värdet på stödrätterna för år
2015. Det är artiklarna 13(1), 15(2) och 22(1) som berörs. Enligt förslaget är
det möjligt för alla medlemsstater att ha 15 juni som sista ansökans- och ändringsdag istället för 15 eller 31 maj. Anledningen till undantaget beror på de
nya förordningarna och systemen och flertalet medlemsstater har stora svårigheter att hålla de datum som är fastställda i nuvarande förordning. Vissa
medlemsstater har önskat ännu senare datum enligt kommissionen, men det
är inte möjligt på grund av att det blir för sent för kontroller och hantering av
ansökningarna.
Vid diskussionen förtydligade kommissionen att medlemsstaterna kan ändra
sina nationella förordningar utan hänvisning till den nya förordningen eller
göra det när den nya förordningen är publicerad även om det blir efter nuvarande sista ansökningsdatum. Detta apropå att flera medlemsstater var oroliga för att den sena publiceringen av förordningen innebär att det inte finns
någon laglig grund för att ändra den nationella lagstiftningen i tid. Vidare
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förtydligade kommissionen att förseningsdagarna infaller 25 dagar efter sista
ansökningsdag oavsett när datum för sista ansökningsdag är.
Alla medlemsstater röstade för förslaget.
b) Presentation av arbetsdokument rörande kontrollandel av arealrelaterade stödansökningar
Fråga för direktstödskommittén.
3. Övriga frågor
Fråga för direktstödskommittén.
Nästa möte med RDC hålls den 5 maj.
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