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Information från förvaltningskommitté för landsbygdsutveckling (RDC) ‒ möte 21 den 24 juni 2015
Från Sverige deltog Kerstin Jansohn och Anna Svensson, Jordbruksverket
1. Protokoll från möte 20 den 5 maj 2015
Dokument D/1667298
Protokollet godkändes.

Information och diskussion
2. EJFLU ‒ Finansiellt genomförande
Till och med maj 2015 uppgår EU:s totala utbetalningar avseende
landsbygdsprogram 2007-2013 (inkl. förskott) till 91,32 % av den totala
finansiella planen (Sverige 95 %). De medlemsstater vars program har nått upp
till 95 % i utbetalningar får vänta med nästa utbetalning till programavslutet.
När det gäller programperiod 2007-2013 så kommer budgeten för 2015 inte att
räcka till för att betala ut allt som deklarerats för Q2 2015. Endast 900 miljoner
euro finns kvar i budgeten för 2015 medan ca 3 miljarder euro är kvar att betala
ut totalt för programmen 2007-2013. Därför kommer bara delar av Q2 att betalas
ut som vanligt. Resten betalas ut i januari 2016. Kvartal 3 kommer i sin helhet att
betalas 2016.
Avseende landsbygdsprogram 2014-2020 uppgår EU:s totala utbetalningar till
4,00 % och omfattar program för 15 medlemsstater. Även här är budgeten för
2015 för liten för att alla utbetalningar som hör till 2015 ska kunna genomföras
under året. Samtliga förskott som görs i samband med att programmen godkänns
kommer att betalas ut.
När det gäller avslutandet av programperioden 2000-2006, har 150 av totalt 152
program stängts till och med april 2015. För flertalet MS har alla program
stängts (däribland Sveriges tre program), medan två länder fortfarande har varsitt
program kvar att stänga.
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3. (a). Lägesrapport – godkännande av resterande landsbygdsprogram
Dokument powerpoint presentation
Kommissionen informerar om läget för godkännande av återstående
landsbygdsprogram. Alla 118 program har nu skickats in. Kommissionen har
formellt antagit 62 program och planerar att godkänna ytterligare 42 i slutet av
augusti. Resurser har avsatts under sommaren för att kunna hålla den tidplanen.
Det är viktigt att motsvarande resurser finns tillgängliga i MS för att arbetet ska
flyta på.
Vad det gäller förtydligande av frågor (tekniska klargöranden) så har
kommissionen nu fått klartecken från juristerna.
• Startstöd till unga jordbrukare (åtgärd 4) behöver inte verifieras och certifieras
som andra schabloner eftersom det är en form av stöd i den mening som anges i
art 67 (1) (c) i CPR.
• ANC (åtgärd 13). Stödnivån kan differentieras baserat på ”farming system”.
Definition på detta saknas i regelverket. Det är därför upp till MS att beskriva det
i sina program. Det måste handla om tydliga skillnader i kostnadsnivåer jämfört
med standardsystem, vilket tydligt ska motiveras. Det kan inte vara
produktbaserat eller baserat på produktionsvolymer. Presentationen pekar istället
ut ett antal exempel från MS program där stödnivåer baseras på skillnader i
struktur (spannmål, boskap etc), metod eller andra faktorer. Förtydliganden har
gjorts i dokumentet om ANC- ”fine-tuning” för att undvika missförstånd rörande
“farming systems”.
• Leasing kopplat till investeringar. Krav på att stödmottagaren övertar
utrustningen efter lesingperiodens slut. För programperiod 2014-2020 innebär
det att övertagandet ska göras inom fem år från slututbetalningen (förordning
1303/2013 art 71).
Kommissionen förtydligar att begreppet stödmottagare refererar till både enskild
och grupp. De förtydliganden om ANC som nu gjorts i fichen ska hjälpa MS att
tillämpa detta på ett korrekt sätt. Som även framgår så har MS viss frihet i
tillämpningen utöver det som anges I förordningen.
3 (b). Lägesrapport – återkoppling om tekniska klargöranden på utkast till
landsbygdsprogram
• Uppdaterat dokument Q&A från mötet i maj
Se punkt 3 (a) ovan.
• Uppdaterat dokument om ANC-finetuning
Se punkt 3 (a) ovan.
5. Årlig genomföranderapport (AIR)- monitoringtabeller och SFC 2014
• Monitoring – uppföljning av diskussionen på mötet i maj. Inga nya dokument.
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Punkten gäller uppföljning av de ändringar som gjordes i dokumenten ”Data
Item List” och ”Target Indicator Fiches”, som diskuterades i maj. Ett exempel
har lagt till tabell B4 om sekundära effekter. Revisionsrättens särskilda rapport
om användningen av TA-medel ställer krav på anpassning av tabellerna, då det
måste vara möjligt att bryta ner TA på olika typer av utgifter. Det görs fortfarande tekniska justeringar i exceltabellerna.
• AIR and SFC
Inga dokument har lagt ut på CIRCA till den här punkten som rör tekniska frågor
om SFC2014. Kommissionen informerar muntligt att tabeller för den rapportering som ska göras två gånger per år finns tillgängliga sedan januari i år. Tester
av årsrapporten, som ska skickas senast den 30 juni 2016, pågår. Det som kommer att tillhandahållas är modulen för att kunna skicka data via web-service.
KOM förordar denna lösning framför exceltabeller och kommer inte att tillhandahålla några färdiga tabeller i SFC! MS uppmanas att ta kontakt med teknisk
support för att få tillgång till ett certifikat och att påbörja utvecklingen av tabellerna till årsrapporten.
6. Kontroller & Sanktioner – riktlinje och Q&A
Dokument uppdaterat utkast till riktlinje om kontroller och sanktioner + Q&A
Som utlovat vid mötet i maj så presenterade Kommissionen en uppdaterad vägledning och dokument med frågor och svar om kontroller och sanktioner. De
ändringar som gjorts är:
• Den första ändringen rör sidan 27, och gäller tidpunkt för kontroll på plats för
icke areal- eller djurbaserade stöd. Kontrollen ska göras före slututbetalning.
• Den andra ändringen är i linje med rekommendationer rörande ”artificial conditions”. En ny punkt 7.5 har lagts till om detta.
• Punkt 7.5 handlade tidigare om finansiella instrument. Detta har tagits bort på
grund av att det inte specifikt rör EAFRD. Särskild vägledning om kontroller och
verifiering av finansiella instrument har tagits fram med utgångspunkt från de
fondgemensamma regelverket.
Kommissionens jurister har inte gått igenom ändringarna ännu. Därför finns ett
visst förbehåll för mindre justeringar.
Dokumentet kommer att diskuteras vid ytterligare tillfälle och förtydliganden utifrån dagens diskussioner kommer att göras.
7. Övriga frågor
På nästa möte den 22 juli kommer mer information om berättigande villkor i artikel 5.
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