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Dnr 3.2.21-490/15

Rapport från förvaltningskommitté för landsbygdsutveckling (RDC) ‒ möte 16 den 21 januari 2015
Sammanfattning: Huvudfokus vid mötet var information och diskussion om vägledningar för kontroll- och sanktioner och områden med naturbetingade svårigheter.
Från Sverige deltog Hans Rolandsson,
Thérèse Ljungquist, Jordbruksverket.

Landsbygdsdepartementet

och

1. Protokoll från möte nr 13 den 19 november 2014
Protokollet godkändes enhälligt.
2. Protokoll från möte nr 15 den 17 december 2014
Punkten sköts upp på grund av sent levererat dokument.

Information och diskussion
3. EJFLU ‒ Finansiellt genomförande
Till och med december 2014 uppgår EU:s totala utbetalningar avseende landsbygdsprogram 2007-2013 (inkl. förskott) till 86,14 % av den totala finansiella
planen (Sverige 95 %). De medlemsstater vars program har nått upp till 95 % i
utbetalningar får vänta med nästa utbetalning till programavslutet. För programperioden 2014-2020 är det är hittills bara sex medlemsstater som fått pengar utbetalda.
När det gäller avslutandet av programperioden 2000-2006, har 150 av totalt 152
program stängts till och med början av december.
Förordning 1378/2014 om överföring från pelare 1 till 2 godkändes i höstas.
Kommissionen har lagt förslag om ändring av förordning 1311/2013 om den
fleråriga budgetramen för 2014–2020 (MFF) för att överföra outnyttjad budget
till kommande år.
Kommissionen påminde slutligen medlemsstaterna om prognoser som ska lämnas i slutet av januari för gamla och nya program. Prognoser ska lämnas för nya
program även om de ännu inte är godkända.
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4. Vägledning om kontroll- och sanktionsregler för landsbygdsutveckling
Kommissionen har sammanställt en omfattande vägledning om kontroll- och
sanktionsregler för landsbygdsutveckling. Den presenterades vid förra mötet.
Frågor ställdes vid det mötet och ytterligare frågor har kunnat skickas skriftligt.
Kommissionen presenterade nu den andra versionen av vägledningen. Det hade
kommit in skriftliga kommentarer från flera medlemsstater, bl.a. Sverige. Vägledningen kommer att tas upp igen vid nästa möte, då den på grund av alla kommentarer behöver diskuteras ytterligare. Vid nästa möte ska det även finnas ett
dokument med alla frågor och svar framtaget.
5. Områden med naturbetingade svårigheter (ANC) – uppföljning av
vägledande dokument
Kommissionen höll en generell presentation om ANC och tidigare presenterade
dokument.
Varför behövs en ny avgränsning? Det är en lång process, redan 2003 konstaterades behovet, då det befintliga systemet byggde på alltför många olika, icke
jämförbara kriterier. I förra programperioden var det lätt att få stöd, men det var
dålig målstyrning. Den nya avgränsningen har sin grund i artikel 31 i förordning
1305/2013. I artikel 32 finns bestämmelser om utformning av områden. Ett vägledande dokument om kriterier för detta finns. Ett område som omfattar ett visst
kriterium kallas för administrativ enhet. Om en administrativ enhet överlappar en
annan ska ytan bara räknas en gång. Det finns en tröskel för minsta omfattning
av ett kriterium för att ytan ska få räknas med. Det går att kombinera olika kriterier och det finns en vägledning för detta. Bara så kallad negativ synergi ska räknas med om tröskeln inte uppnås. Det finns 91 möjliga parvisa kombinationer.
Det är inte bara en mekanisk uträkning – syftet är att hitta områden med allvarlig
negativ inverkan på möjligheterna att bedriva jordbruk.
Övriga frågor
Information önskades om programändringar och processen för att anpassa gamla
miljöersättningar till förgröning och deadline för det. Kommissionen lovade att
ta upp frågan vid nästa möte.
Kommissionen hade fått en skriftlig fråga om statsstöd för Leader. Frågan var
om man kan tillämpa så kallat gruppundantag för att slippa skaffa statsstödsgodkännande för varje enskilt projekt utanför jordbrukssektorn (jordbruk är undantaget från statsstöd enligt art 42 i fördraget). Skriftligt svar kommer att lämnas.
Kommissionen informerade även kort om programmeringsläget: 117 av 118 program är nu inskickade. Av dessa godkändes nio förra året och ytterligare 18 har
granskats.
Nästa möte med RDC hålls den 18 februari.
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