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Information från den gemensamma kommittén för
direktstöd och landsbygdsutveckling den 12 juli 2018
Direktstödskommittén
1. Diskussion och röstning undantag från vissa delar av förgröningen
Diskussion och röstning om undantag från vissa krav gällande förgröningen.


Undantag från art 44(4) i 1307/2013 - länderna som omfattas av
undantaget får besluta om att träda räknas som en enskild gröda även
om den betats eller skördats.



Undantag från 45(2) i 639/2014 – länderna som omfattas av undantaget
får besluta att träda får räknas som en ekologisk fokusareal även om
den skördats eller betats.

Flera MS tackade KOM för förslaget och för att de agerat så snabbt för att
hjälpa MS.
Ett land framförde att de har stora problem med för mycket regn och ville ha
undantag för detta.
Röstning: Alla för (1 frånvarande)

2. Uppdatering om frågor och svar om ny teknologi i kontroll-, ansöknings och
sanktionssystemen samt lägesrapport från arbete med den tekniska
vägledningen
KOM gick igenom ett dokument med frågor och svar om monitoring. Några
saker som framkom var följande:


Landsat är lika bra som Sentinel som stödjande underlag.



Alla kriterier ska kontrolleras när monitoring tillämpas



Om ett fel omfattar mer än 250 € i stöd ska hela ansökan följas upp
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En stödmottagare kan inte inkomma med underlag till en rödmarkerad
parcell och få den godkänd i efterhand.



Om monitoring inte tillämpas ska det vanliga urvalet på 5 % användas
men i dessa kontroller kan man använda monitoringtekniken.

KOM gjorde därefter en presentation som visade hur monitoring kan
användas i förebyggande verksamhet. MS kan identifiera otillåten verksamhet
eller avsaknad av verksamhet – fälten slås inte så det börjar växa sly. MS kan
då lägga in en varning i systemet som gör att det finns en notering till nästa år
att komma ihåg detta. Det görs med en färgkodning där gult innebär att det
finns en notering.
KOM förklarade att 1 av 20 stödmottagare där MS funnit fel har rätt att
överklaga men också att målet är att 9 av 10 stödmottagare som gjort fel ska
upptäckas.
KOM framförde att de kommmer att lägga ut ett dokument med information
om vad de förväntar sig av MS som tillämpar monitoring. Det är en
beskrivning av vad MS då ska göra och om de gör det så kommer de inte att
riskera sanktioner. Ett utkast på dokumentet är planerat att skickas ut i
Augusti, feedback önskas vid augusti månads slut.

3. Utökade förskott
KOM framförde att det är många länder som har det besvärligt på grund av
torkan och som därför vill höja förskotten för direktstöd och landsbygdsstöd.
Senast den 27 juli vill KOM ha ansökan och underlag som ska innehålla en
motivering (justification) samt data som stödjer detta.
KOM avser att anta en förordning som är identisk med den som antog förra
året.
Flera MS ville kunna betala ut förskott på direktstödet innan de slutfört alla
kontroller.
KOM var inte benägen att hörsamma detta men lovade i alla fall att ta med sig
frågan och diskutera den på lämplig nivå i organisationen.

4. Övriga frågor
Två MS berättade att de drabbats av svår torka och undrade vad som gäller när
brukarna har svårt att uppfylla de krav som gäller för fång- och täckgrödor.
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KOM svarade att MS har en viss flexibilitet när det gäller dessa regler och
hänvisade dessutom till att det finns möjlighet att använda verktyget force
majeur.
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