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Information från mötena i den gemensamma
kommittén för landsbygdsutveckling och direktstöd
samt expertgruppen för direktstöd möte den 29 maj
2018
Direktstödskommittén
1. Röstning om budgettak för 2018
Förslaget fastställer följande budgettak i åtta bilagor till den föreslagna
förordningen, föreslaget budgettak för SE anges inom parantes nedan, med streck
för stödformer som inte införts i SE:
1. Gårdsstöd
(402 464 teuro)
2. SAPS
(-)
3. Omfördelningsstöd
(-)
4. Förgröningsstöd
(209 617 teuro)
5. Stöd till områden med naturliga begränsningar
(-)
6. Stöd till unga jordbrukare (YFS)
(10 481 teuro)
7. Maximalt belopp för stöd till unga jordbrukare
(13 974 teuro)
8. Kopplat stöd (VCS)
(90 834) teuro)
SUMMA 1 till 6 och 8
713 396 teuro
Förslaget träder i kraft sjunde dagen efter publicering i OJ, och är tillämpligt från 1
januari 2018.
Flera MS har frågat om det går att ändra allokeringen till YFS i och med att
Omnibus-reglerna trätt i kraft. KOM svarar att notifierad procentsats gäller och
denna sätter taket i budgeten. Det finns dock skrivningar i regelverket som gör att
det går att gå utöver notifierad andel, men inte utöver 2%. MS får då finansiera
skillnaden med neddragning av SAPS/BPS. Läs Art 51.2.
Röstning:
Alla för (2 frånvarande)
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2. Diskussion och eventuell röstning om Irland och UK ska ges undantag
från vissa delar av förgröningen
Diskussion och röstning om undantag från vissa krav gällande förgröningen i
1307/2013 för ansökningsåret 2018. Irland och UK har haft kraftiga regn
under perioden februari och april 2018 och vissa områden kan inte vårså alls.
Undantagen Skottland, Nordirland har fullständigt undantag. England och
Wales får partiella undantag.
Röstning:
Alla för
Ett land lyfte också behov av undantag på grund av torka.
3-5 Genomgång av vägledningar
Årlig uppdatering av vägledningarna för fältkontroller, blockdatabaser och
stödansökningar. Huvudinnehållet i vägledningarna är intakt jämfört med tidigare år.
De föreslagna ändringarna i vägledningarna är en följd av att:


Geospatial ansökan nu är obligatorisk för alla länder



Omnibusändringarna



Samt den nyss antagna justeringen av 809/2014 (nya tekniker i IAKS)

Utöver detta har det gjorts diverse förtydliganden av de anvisningar som fanns i
dokumentet sedan tidigare.
3. Presentation och diskussion om uppdaterad guide för kontroller på plats
och arealmätningar
Vägledningen klarlägger hur KOM anser att fältkontroller (på plats och via
fjärranalys) av arealbaserade stöd och ersättningar ska utföras med fokus
avseende urval av kontrollföretag samt på detaljer avseende uppmätning av
arealer.
KOM har sedan mötet i april gjort justeringar efter MS kommentarer. KOM
redogör för förtydliganden i den nya versionen:




s. 10 Förtydligande av hur ogiltiga ansökningar (non-admissible) (tex
sen ansökan) och ej stödberättigade ansökande (non-eligible) (ex ej
aktiv brukare eller brukare utan stödrätter) ska räknas bort ur
kontrollurvalet.

Gult kort: alla gultkort-företag ska få ett uppföljande besök. Detta besök ska
vara en fullständig kontroll på plats. I fall där LPIS (blockdatabasen)
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uppdaterats och det rättar felet behövs ej nytt besök. I fall där uppdatering av
LPIS sker i fält ska också uppföljningen vara en fullständig kontroll på plats.
4. Presentation och diskussion om uppdaterad guide för blockdatabaser och
identifiering av EFA
Vägledningen klarlägger hur KOM anser att uppgifter om jordbruksmark ska
registreras av medlemsstaterna.
De viktigaste ändringarna:


Ändring om upplöjningskriteriet tydliggör att jordbrukaren måste
kunna visa att han faktisk plöjt upp marken.



I kap 4 tydliggörs hur man ska räkna mark som delvis ligger i N2000område.

KOM har även fått in några tekniska synpunkter som de lämnat vidare för
eventuell ändring av JRCs tekniska vägledning.
KOM understryker att MS måste ha ett system för att följa och verifiera
upplöjning.
5. Presentation och diskussion om uppdaterad guide för stödansökningar
och utbetalningar
Vägledningen förklarar hur MS ska sätta upp sitt system för geospatial
stödansökan ( SAM-ansökan med kartkoppling).
Ändringarna öppnar för att satellitbilder och data från monitoring kan (om MS
vill) kan visas i ansökan.
Ändringarna förtydligar också att det ska finnas en ruta i ansökan om
bekämpningsmedelsförbudet på EFA.

6. Övriga frågor
6.1 ”IACS datasharing”
Piotr från D3 presenterar ett nyligen uppstartat arbete som kommer att pågå
kommande månader.
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Processen ska leda till att data kan delas mellan myndigheter.
Varför dela?


Policybevakning (jordbruk RD, miljö, klimat och bioekonomi)



Framtida CAP med resultatbaserade ersättningar



Informationsdirektiv (2013/27/EU)



Infrastuktur för arealinfo (INSPIRE-direktivet)

Enligt KOMs jurister så är inte arealuppgifter i IAKS personliga och MS ska
göra icke-personlig data tillgängligt för KOM. MS ska dela information om
identifiering av block, mm. Det ska hållas en WS i juni och MS kommer att få ett
frågeformulär i förväg.
Målet är att komma fram till en gemensamt överenskommen/ beslutad process.
2. Information om Horizon 2020- projekt.
Innovationsprojekt. 9 MS MS lämnade in gemensamt förslag men tyvärr
uppfyllde inte förslaget kriterierna för Horizon 2020. Förslaget handlade om
datadelning i IACS.
De kommer en ny utlysning som kan sökas i september. Och KOM hoppas att
man ska kunna bygga vidare på det ratade förslaget.
3. Projektet om administrativa bördor i CAP.
Några av rapportörerna har lite svårt att få fram tillräcklig data och har upplevt
att responsen från MS myndigheter varit ljummen. Kommissionen ber
delegaterna att hjälpa till att få fram uppgifter från PAs. Kommissionens
intention är att få fram uppgifter för förenkling.
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Expertgruppen för direktstöd
1. Rapportering av MS val om kopplade stöd

Kommissionen presenterar ett nytt formulär för MS val om VCS
(kopplade stöd) som följer av Omnibus. Det finns nu möjlighet att
revidera MS kopplade stöd i augusti varje år. MS kan:
 Höja, ta bort, lägga till, behålla eller sänka andelen som
avsätts till det kopplade stödet.
 Ändra kriterierna för det kopplade stödet
Första gången det går att ändra enligt Omnibus-ändringarna är
första augusti 2018. Formuläret kommer även att vara öppet för
kommande år. Det är frivilligt att ändra men alla MS med VCS
måste skicka in formuläret.
KOM kontaktar sen MS om de har frågor på uppgifterna. KOM ska
inte godkänna utan endast verifiera. MS som får en uppföljande
fråga KOM ska förklara sig inom fyra månader
Informationen finns också i manualen till ISAMM-rapporten.
Formuläret liknar det som funnits tidigare för kopplat stöd.
KOM påminner om att besluten i MS ska vara definitiva 1/8. KOM
vill undvika långa processer efter det och uppmanar MS att ta upp
eventuella frågor innan dess.
2. Notifieringar
Presentation av notifieringar med deadline 20180801 rörande finansiella frågor:





tillämpningen av gårdsstödet ( allokering till YFS och VCS)
pelarflexibilitet
omfördelningsstöd (formuläret om införande behöver ej skickas om inte
inför)
stödreduceringar

Punkten drogs i ilfart. Sammanfattningsvis upplyste KOM om att MS får
notifiering när ISAMM-formulären är publicerade.
3. Övriga frågor

