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Information från förvaltningskommittén för
direktstöd – 27 juni 2013
Sammanfattning


Medlemsstaterna biföll fastställandet av budgettak i förordning 73/2009.



Kommittén fick information om LPIS rapportering och planeringen inom
LPIS inför hösten.

Maria Sköld och Viktoria Björnström från Jordbruksverket deltog på mötet.
1. Budgettak för 2013
Kommissionen (Hugo Almeida) presenterade ett förslag på fastställande av
budgettak för 2013 som gäller vissa direktstöd i rådets förordning (EG) nr
73/2009 (dokument DSCG/2013/9 – rev.1). Beloppen fastställdes på följande
områden:
-

budgettak som hänvisas till i artikel 51.2,

-

budgettak som hänvisat till i artikel 69.3 och 131.4,

-

budgettak som hänvisas till i artikel 68.1 a punkterna i, ii, iii och iv samt
artikel 68.2 b och e,

-

beloppen som kan användas av medlemsstaterna i enlighet med artikel 69.6 a
för att täcka särskilt stöd i artikel 68.1,

-

budgettak för 2013 för systemet med samlat gårdsstöd enligt avdelning III,

-

årliga anslag för 2013 som avses i artikel 123.1,

-

maximala beloppen som är tillgängliga för Tjeckien, Ungern, Lettland,
Litauen, Polen, Rumänien och Slovakien för att bevilja separat sockerstöd
under 2013 som avses i artikel 126,

-

maximala beloppen som är tillgängliga för Tjeckien, Ungern, Polen och
Slovakien för att bevilja separat stöd för frukt och grönsaker 2013 som avses
i artikel 127 och

-

maximala beloppen som är tillgängliga för Bulgarien, Ungern och Polen för
beviljande av separat stöd för bär under 2013 som avses i artikel 129.
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Omröstning (H. Versteijlen)
Kommittén lämnade ett positivt yttrande över förslaget.
Grekland röstade mot förslaget (12 röster). Anledningen var att Grekland inte har
meddelat kommissionen i tid om användningen av vissa medel och beloppen
fanns därför inte med i kommissionens förslag. Övriga medlemsstater röstade för
förslaget (333 röster).
2. LPIS Quality Assessment
Kommissionen presenterade sammanställningar av medlemsstaternas rapporter
av LPIS QA för 2012 (dokument DS/2013/10 -1 och DS/2013/10 – 2). Resultatet
blir bättre för varje år. 40 av 43 rapporter har skickats in för 2012. Frankrike,
Portugal och Bulgarien har ännu inte lämnat uppgifter. Kommissionen har precis
börjat analysera 2012 års resultat och hoppas kunna skicka screening rapporten
tidigare i år (31/12 2012 för 2011).
Kommissionen (Wim Devos) informerade om planeringen med ETSv5.3 –
DS/2013/10. Bland annat följande punkter togs upp:
-

Portalen ska fortsätta utvecklas,

-

Förändring av QE7, detaljerad information om detta kommer senast 30/9,

-

Arbete med att skapa stabilitet och bättre historik på Wikicap så det ska vara
lätt att söka och hitta det man behöver,

-

30/10 fryses årets metod,

-

JRC kommer fortsätta att stötta och hjälpa, och ha bilateraler med länder som
gör fel. De kan se att en del skickar in rapporter som är värre än de behöver
vara,

-

LPIS konferensen är 14-15/10 i Baveno, Italien,

-

JRC ska anordna ett ”Inspector training session” för de som utför LPIS QA.

Mer detaljerad information ska publiceras på CIRCABC.
3. LPIS
Presentation av ett arbetsdokument för riktlinjer som kan användas vid
uppdatering av LPIS ”reference parcels” - Dokument DS/2013/11
Punkten utgick och kommer att diskuteras i höst istället.
4. Övriga frågor
Information om LPIS workshop 2013
Kommissionen informerade om att en workshop kommer att hållas i Italien den
14-15 oktober. Då ska bl.a. arbetsdokumentet om uppdatering av LPIS
diskuteras.
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Implementering av artikel 31(a) i förordning (EG) nr 1122/2009
Bakgrund: Medlemsstaterna får ersätta stickprovskontroller som ska göras på
grundval av en riskanalys med kontroller som grundas på information från
Blockdatabasen. Undantaget gäller enbart om man uppfyller vissa villkor, bl.a.
måste kvaliteten på blockdatabasen vara tillräcklig för att garantera en effektiv
kontroll av att villkoren för beviljandet av stöd uppfylls.
Kommissionen frågade vilka medlemsstater som skulle använda undantaget för
år 2013. Det vara bara Italien som svarade att de skulle göra det. De gjorde det
även förra året.
Utbetalning av förskott för gårdsstödet
Kommissionen ville veta vilka medlemsstater som tänkte ansöka om möjligheten
att betala ut förskott för gårdsstödet under hösten 2013. Frankrike, Irland,
Storbritannien, Grekland, Italien, Spanien, Tjeckien och Ungern meddelade att
de avser ansöka om denna möjlighet. Kommissionen uppmanade intresserade
medlemsstater att skicka in skriftlig förfrågan till kommissionen. Eventuellt
kommer kommissionen att göra en generell förordning som tillåter alla
medlemsstater att betala ut förskott.
-

Nytt system i CIRCABC

Kommissionen informerade om att det ska bli ett nytt upplägg för dokumenten i
CIRCABC. Det ska bli lättare att hitta enligt det nya systemet.
-

Utlysning av tjänst

Kommissionen söker en nationell expert till DG Agri, Unit D1. Mer information
finns tillgänglig på kommissionens hemsida.
-

Möten under hösten

Kommissionen lämnade följande preliminära datum till
förvaltningskommittémöten för direktstöd i höst:
Förvaltningskommittén:
25 september
15 oktober
5 november
26 november
19 december
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