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Information från den gemensamma
kommittén för direktstöd och
landsbygdsutveckling den 26 april 2018
1. Röstning om ändring av krav på märkning av hampa i förordning 809/2014
Följdändringar till ändringar av 639/2014 som innebär att även hampautsäde
från certifierade bevarandesorter (enligt direktivet 62/2008) ska godkännas för
gårdsstöd. 809/2014 justeras för att beskriva vilka handlingar hampaodlare ska
bifoga stödansökan i de fall bevarandesorter odlas.
Några MS har skickat in kommentarer på språkversionerna och undrar om de
kommer att tas in. Kommissionen lovar att de ska ta upp kommentarerna med
översättarna efter röstningen.
Röstning: Förslaget röstades igenom.
2. Röstning om nya teknologier i IAKS (Integrerat administrations och
kontrollsystem)
Röstning om ändring av 809/2014 rörande ny teknik och införande av
monitoring (systematisk kontroll via satellit) i regelverket för stödansökningar,
utbetalningar och kontroller.
Kommissionen hade gjort ytterligare några små ändringar i dokumentet varav
den största vara att man bytt ut ”member state” mot ”competent authority” i
40.a.3.
Kommissionen avser att tillsammans med bland andra JRC ta fram en teknisk
vägledning till tredje kvartalet 2018. DG Agri tar också fram ett dokument
med frågor och svar till kommittémötet i juni. På junikommittén ska
Kommissionen också ta upp de frågor som kom upp på expertgruppsmötet
23/4 ( med länder som vill införa monitoring inom kort).
DG Agri jobbar tillsammans med andra direktorat också vidare med att se hur
DIAS kan användas för monitoring.
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Kommissionen påtalar att arealuppgifterna i ett heltäckande monitoring-system
ska komma från blockdatabaserna. Kommissionen ska återkomma med
information om vilken kvalitet på blockdatabasen som måste uppnås för att ett
land ska få använda monitoring.
Trots att flertalet länder önskat en lägre kontrollandel på icke-monitorerbara
villkor har inte texten om detta detta ändrats.
Kommissionen menar att bortfall av kontroller pga att man inte kan få klara
bilder inte ska bestraffas och att man i sådana fall kommer att ta upp
problematiken i kommittén eller annat forum. Flera länder önskar att
Kommissionen ska ge någon form av garanti för detta och att det ska föras till
protokollet för dagens möte.
MT har haft riktigt låga resultat i sina försök att använda satellitdata 75% av
företagen / 46% av blocken gick ej ta beslut på ( oklart dock vilka villkor som
testades).
KOM upplyser om att det är den engelska versionen som ska röstas och att
man kan skicka in synpunkter på språkversionerna.
Ett land invänder bland annat mot att MS med bra riskurval straffas (34.1) och
att det saknas en tröskel för när ”tveksamma fall” ska hanteras.
Ett land anser att det borde finnas en begränsning så att MS med monitoring
inte får större andel kontroller på plats än andra. Den tekniska vägledningen är
viktig och KOM bör godkänna MS system för monitoring.
Röstning: Förslaget röstades igenom

3. Röstning om undantag i införandet av elektronisk ansökan för vissa
länder
Förordning 809/2014 anger tidsramen för införande av geospatial ansökan
(elektronisk kartkoppling i stödansökan). Enligt planen ska alla stödsökande i EU ha
tillgång till geospatial ansökan 2018.
Några länder har haft stora problem med införandet bland annat på grund av
komplicerade miljöersättningar, svårigheter att få GIS-applikationer att fungera med
fleråriga åtaganden samt för lite resurser för att införa systemen. I enstaka länder
finns också grupper av stödsökande som inte har tillgång till dator och internet.
Kommissionen har delat upp undantagen i tre grupper
1. Ny tidsram fram till 2020 då 100% GSAA ska vara uppnått.(LX,PL,UK)
2. Endast undantag för arealbaserade miljöersättningar (DK,IT)
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3. Ett års frist innan 100% GSAA ska nås ( FI)
Röstning: Alla för.

4. Eventuell röstning om generellt undantag från reglerna för sista
ansökningsdatum 2018
På grund av nya krav på tekniken arbetar mång MS om sina datasystem (bl.a
på grund av justeringar i 2393/2017) och detta har gett ett behov av längre frist
för inlämning av ansökan. Datumet flyttas från 15/5 till 15/6.
Röstning: Alla för
5. Ev. Röstning om Irland ska från undantag från vissa delar av
förgröningen
Kommissionen redogjorde för ett förslag om undantag från vissa krav gällande
förgröningen i 1307/2013 för ansökningsåret 2018. Irland har haft kraftiga
regn under perioden februari och april 2018 och vissa områden kan inte vårså
alls.
Undantaget påminner om de som redan givits till Danmark, Finland och Polen
med flera men går lite längre och ger helt undantag från gröddiversifiering för
företag i områden som fastställs vara påverkade av regnet. Företagen ska ha
odla tidiga vårgrödor eller sådana i kombination med höstsådda grödor eller
andra vårgrödor.
Kommissionen har inte påbörjat sin internkonsultation.
Röstning kommer att ske i slutet av maj.

6. Presentation och diskussion om uppdaterad guide för kontroller på plats
och arealmätningar, uppdaterad guide för blockdatabaser och
identifiering av EFA och uppdaterad guide för stödansökningar och
utbetalningar

Jordbruksverket

4(5)

Kommissionen gick snabbt igenom de tre dokumenten som kom för sent att
MS skulle ha mer än spridda kommentarer. Det fanns inte någon tid för
diskussion eller svar på frågor på grund av att tidigare punkter på mötet dragit
över tiden,
Ändringarna i vägledningarna är en följd av att:


Geospatial ansökan nu är obligatorisk ( förutom undantagen ovan)



Omnibusändringarna



Samt den nyss antagna justeringen av 809/2014

Frågorna som lyftes var:
Vägledningen för kontroller på plats (OTSC)


Ett land ansåg att pkt. 2.2.2 innebär ett nytt sätt att räkna samman ickestödberättigade arealer. (KOM menade att detta inte var meningen)



Måste all areal på företaget kontrolleras vid återbesök på gult kortföretag? ( KOM menar att det är så men att inget besök är nödvändigt
om felet rör blockfel som redan justerats)

Vägledningen för blockdatabasen ( LPIS)


Dokumentet innehåller att klargörande om Pro-rata men detta ska
också diskuteras i Vilnius på en workshop om IAKS.



MS som infört plöjningskriteriet bör se upp lite med tillkommande PGarealer.



Vad menas med stabila EFA-element? ( Kom menar att grödor som
ligger mer än 5-10år ska vara med i EFA-lagret).

Vägledningen för geospatial ansökan (GSAA)
Tvåminutersgenomgång som hänvisade till orsakerna till förändringen (
se ovan).
MS ombads lämna skriftliga kommentarer senast den 15/5 helst tidigare
(11/5).
7. Övriga frågor
Ett land undrar om KOM behandlat en begäran om undantag från förgröningen
pga torka och foderbrist?
KOM – utreder saken
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Ett land har frågor om när kontrollrapporten ska skickas om ett ärende omfattar
flera besök.
KOM – det är ibland möjligt att få en extra månad innan kontrollrapporten ska
skickas. Återkommer med skriftligt svar.
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