Information från förvaltningskommittén för
direktstöd – 28 februari 2013
Sammanfattning


Medlemsstaterna rösta ja till en ändring av belopp i bilagorna 4 och 8 till
förordning 73/2009. Ändringen beror på att vissa medlemsstater har
modulering, tilldelning av stödrätter och omställningsstöd till vinodlare år
2013.



Kommissionen presenterade ett förslag som innebär förenklingar av
bestämmelserna om hampa. Man tar bort ett rapporteringskrav i
förordning 1122/2009 och en begränsning av stöd för vissa sorter.

1. Bilaga 4 och 8 till förordning (EG)73/2009
Dokument DSCG/2013/3
Kommissionen presenterade kortfattat förslagen till ändringar i bilaga 4 och
bilaga 8 till förordning (EG)73/2009 eftersom förslaget presenterades mer
detaljerat vid föregående möte.
Anledningen till ändringarna är att 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.
Vidare 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.
Bilaga 4 behöver också uppdateras med anledning av att mer exakt information
som påverkar omställningsstödet till vinodlare (grubbing up) har blivit
tillgänglig, tidigare uppgifter baserades på uppskattningar.
Ändringarna föreslås träda ikraft 7 dagen efter publicering i Europeiska unionens
officiella tidning.
Inga medlemsstater hade synpunkter eller frågor på förslaget.
Omröstning

Jordbruksverket | 551 82 Jönköping
www.jordbruksverket.se | jordbruksverket@jordbruksverket.se

Jordbruksverket

Enhälligt bifall.
2. Extrapolering av kontrollresultat – Punkten utgick!
Dokument DSCG/2013/2
Presentation av uppdaterade riktlinjer angående urvalet och extrapolering av
kontrollresultat i de fall där endast 50 % har kontrollerats (artikel 33 i förordning
(EG) 1122/2009).
3. Hampa
Dokument DSCG/2013/5
Kommissionen (Melero-Martinez) presenterade ett arbetsdokument om
förenklingar av bestämmelser om hampa.
Förslaget innebär en ändring av artikel 10 i förordning (EG) 1120/2009. Följande
mening tas bort i förslaget: ”Arealer på vilka sorten Finola odlas ska dock endast
berättiga till stöd i Finland, och arealer på vilka sorten Tiborszállási odlas ska
endast berättiga till stöd i Ungern.” Kommissionen motiverar förslaget med att
det redan finns regler för att exkludera vissa sorter och att det därför innebär en
förenkling att ta bort de aktuella begränsningarna. Det blir dessutom mer
likabehandling mellan medlemsstaterna. Flera medlemsstater har skickat in
provresultat till kommissionen som visar att man inte överskrider gränsvärdena.
Vidare föreslås att andra stycket i andra punkten artikel 40 i förordning (EG)
1122/2009 ska tas bort. Stycket innehåller bestämmelser om att medlemsstaterna
ska skicka provresultat till kommissionen om halten av tetrahydrokannabinol i
ett prov överskrider gränsvärdet. Kommissionen menar att medlemsstaterna har
den information som är nödvändig för att kunna förbjuda saluföringen av den
aktuella sorten. Det innebär därför en förenkling att ta bort kravet på att
medlemsstaterna i vissa fall ska rapportera om provtagning och analyser.
Röstning kommer att ske vid nästa möte alternativt tidigare i en annan kommitté.
4. Övriga frågor
-

Kommissionen påminde om rapporteringen av LPISQA (Blockdatabasen).
Det är fortfarande flera medlemsstater som inte har skickat in uppgifter och
det är viktiga underlag som kommissionen behöver i sitt arbete nu.

-

Kommissionen (Feral) påminde även om flera olika rapporter som ska
skickas in under året enligt förordning 73/2009. En lista delades ut under
mötet med alla datum och rapporteringskrav. Flera medlemsstater fick
påpekanden om att kommissionen har skickat väldigt många påminnelser
om rapporterna men utan resultat. Kommissionen informerade också om att
rapporten i artikel 51.1.b angående åtgärder enligt artikel 68 ska innehålla
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faktiska utgifter och inte takbeloppen. Många medlemsstater rapporterar fel
belopp!
Antonella Zona tackade för sin tid i kommittén och ska nu gå vidare till uppgifter
inom LB-stöden.
Kommande möten har planerats enligt följande:
25 april
30 maj
27 juni
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