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Information från förvaltningskommittén för
direktstöd – 24 januari 2013
Sammanfattning


Medlemsstaterna biföll ändringar i kommissionens förordningar (EG) nr
1121/2009 och 1122/2009, så att berörda medlemsstater kan tillämpa
möjligheten till nationellt övergångsstöd (NMS) och frivillig modulering
(Storbritannien) 2013. Bägge ändringarna är en följd av tidigare
beslutade ändringar i Rådets förordning (EG) nr 73/2009.



Kommissionen presenterade ett förslag som gör att medlemsstaterna kan
ändra det särskilda stödet (art. 68 i förordning (EG) nr 73/2009) för 2013
senast den 1 mars 2013. Ingen omröstning detta möte.



Kommissionen presenterade ett förslag om hur direktstöd ska tillämpas i
Kroatien. Regleringen hör hemma i anslutningsavtalet och kommer
därför inte att röstas i förvaltningskommittén.



Kommissionen presenterade ett utkast till ändring av bilagorna 4 och 8 i
Rådets förordning (EG) nr 73/2009 med anledning av frivillig
modulering, tilldelning av stödrätter och omställningsstöd till vinodlare år
2013. Ingen omröstning detta möte.

Lars Hansson från jordbruksverket deltog på mötet.
1. Nationellt övergångsstöd och anpassning av direktstöd för
2013
Dokument DS/2012/21
Kommissionen (Pavel) förklarade att det rör hur det nationella övergångsstödet
(NMS) till lantbrukare 2013 och minskning av direktstöd vid frivillig modulering
ska fungera 2013. Förslaget diskuterades även förra mötet och är oförändrat sen
dess. Ändringen genomförs i form av en genomförandeförordning.
För vissa NMS behöver tillämpningsbestämmelserna i förordning nr 1121/2009
ändras, med anledning av den nya artikel 133a i förordning nr 73/2009. Berörda
NMS ska kunna bevilja ett nationellt övergångsstöd 2013, enligt likadana villkor
som de som gällt för det kompletterande nationella direktstödet.
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För medlemsstater som tillämpar frivillig modulering (Storbritannien) behöver
en ändring göras i artikel 79 i förordning nr 1122/2009, med anledning av den
nya artikeln 10b i förordning nr 73/2009. Bestämmelsen rör beräkningsgrund för
minskningar till följd av modulering, finansiell disciplin och tvärvillkor och ger
fortsatt möjlighet till en frivillig justeringsmekanism för direktstöden 2013, för
de MS som tidigare tillämpat frivillig modulering.
Omröstning
Enhälligt bifall.
2. Artikel 68
Dokument DSCG/2013/1
Kommissionen (Ferral) presenterade förslaget som rör ett undantag från Rådets
förordning (EG) nr 73/2009 om sista tidpunkt för medlmsstater att besluta och
meddela ändringar för 2013, av det särskilda stödet. Ändringen skedde på
begäran av medlemsstater som påtalat ekonomiska svårigheter för
djurproducenter till följd av höjda foderpriser m.m.
Genom denna ändring anser kommissionen att det inte kan bli aktuellt med
ändringar mot slutet av året, så som var nödvändigt för Portugal vid förra mötet.
Enligt förslaget har medlemsstaterna fram tills 1 mars 2013 på sig att besluta och
notifiera kommissionen. Kommissionen var medveten om att det var kort om tid
men ansåg att det var nödvändigt för att lantbrukarna skulle kunna få information
innan sista ansökansdag. Kommissionen påminde även medlemsstaterna om att
max 3,5 % får kopplas som särskilt stöd.
Förslaget är fortfarande på internberedning inom kommissionen, röstning får
därför ske vid ett senare tillfälle.
En medlemsstat undrade vad som kommer att gälla för 2014. Kommissionen
(Flavio) sa att kommissionen precis börjat titta på allt som rör 2014 och
eventuella behov av övergångslösningar.
3. Kroatien
Dokument DS/2012/16
Kommissionen (Pavel) presenterade förslaget som även diskuterades vid förra
mötet. Det rör tillämpningsbestämmelser för direktstöd i Kroatien. Regleringen hör
hemma i anslutningsavtalet och kommer därför inte att röstas i
förvaltningskommittén, men kommissionen tyckte att det ändå borde presenteras.
Det har inte skett några substantiella förändringar sen förra mötet
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4. Bilaga 4 och 8 i Rådets förordning (EG) nr 73/2009
Dokument DSCG/2013/3
Kommissionen presenterade ett utkast till ändring av bilagorna 4 och 8 i Rådets
förordning (EG) nr 73/2009.
Medlemsstater som har tillämpat möjligheten till (extra) frivillig modulering,
från garanti- till landsbygdsfonden, har möjlighet att fortsätta med detta 2013.
Storbritannien har meddelat sådan avsikt vilket gör att bil. 4 (nettotaket) i
förordning (EG) nr 73/2009 behöver justeras.
Dessutom har Grekland, Spanien, Luxemburg, Malta och Storbritannien
meddelat att de har för avsikt att tilldela stödrätter till vinodlare 2014, i enlighet
med art. 103.o i förordning (EG) nr 1234/2007. Bilaga 8 (bruttotak) i förordning
(EG) nr 73/2009 bör därför justeras, i enlighet med art. 40.1.
Vidare behöver bilaga 4 uppdateras med anledning av att mer exakt information
som påverkar omställningsstödet till vinodlare (grubbing up) har blivit
tillgänglig, tidigare uppgifter baserades på uppskattningar.
Förslaget är fortfarande på internberedning hos kommissionen och är således inte
klart för omröstning.
5. Övriga frågor
Kommissionen påminde medlemsstaterna om att sista datum för att skicka in
rapporter och andra dokument för LPISQA 2012, är den 31 januari 2013.
Kommissionen (Ferral) påminde några medlemsstaterna om att de var sena med
kommunicering om hur det särskilda stödet tillämpats 2009-2011.
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