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Information från kommittén för jordbruksfonderna, 

direktstödskommittén och kommittén för 

landsbygdsutveckling den 9 juli 2021 
 

 

Sammanfattning 

 Det var flera MS som uttryckte önskemål om att undantag ska göras även från 

artikel 75.2, dvs. att MS ska få möjlighet att betala ut förskott innan alla 

kontroller är avslutade.  

 KOMs plan är att förslaget ska antas innan juli månads slut. 

 KOM påminde MS att svara på frågan de skickat ut till MS om DIAS. 

 

 

1.1 Presentation och diskussion av utkast till undantag 

som möjliggör ökade förskottsutbetalningar 2021 
 

KOM presenterar underlagsdokumentet vi fått inför mötet. Det berör alla MS, om 

förslaget röstats igenom får rätt att frångå från artikel 75.1 och därmed möjlighet 

att betala ut högre förskott. Undantaget som föreslås är: 

 Förskott höjs från 50 till max 70 procent, för direktstöden  

 Förskott höjs från 75 till max 85 procent, för stöd till landsbygdsutveckling 

Undantaget förslås pga. Covid-19 och då alla MS berörs av det får alla MS 

undantag. En skillnad jämfört med förra året är att det enligt KOM var mer 

allvarligt, läget då innebar exempelvis mer restriktioner, så därför är undantagen 

inte exakt samma i år. KOM förklarar att underlaget vi fått inför mötet kommer 

justeras något innan skriftlig procedur. Det är inga ändringar i förslaget i sig, utan 

det berör formalia.  

KOM tar upp att några MS efterfrågat att man får undantag från 75.2 också. KOM 

står fast vid samma synpunkt som presenterats i underlaget, och som de sa under 

förra mötet. KOM föreslår alltså inte undantag från 75.2. MS kommer att få det 

redigerade underlaget (där artikel 2 tagits bort) inför omröstningen vilken sker 

inom några dagar. Under frågestunden var det flera MS som tog upp att de vill se 

undantag från 75.2 utöver 75.1.  
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1.2 Övrig fråga om DIAS 
 

Det har blivit överenskommelse i förhandlingarna nu vilket innebär att MS måste 

ha AMS igång från 2023. För att underlätta detta vill KOM ge gratis tillgång till 

DIAS från och med nu till slutet på 2022. KOM har skickat ut en fråga på Circa där 

de ber MS svara dem om huruvida de vill ha tillgång till DIAS eller inte. Vid 

kommitté i september-oktober kommer vi diskutera DIAS och AMS mer.  

 

 

 

  


