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Sammanfattning 

 Under mötespunkten om regler och sanktioner för konditionalitet, Xd, punkt 2, 

har en ändring gjorts. Det retroaktiva avdraget har sänkts från 3 till 1 % 

eftersom 3 % var för skarpt (26 oktober). 

 Det presenterades inga skillnader i sak i dokumenten om hampa, bomull och 

oljefröer (26 oktober). 

 KOM har släppt förslaget om att LPIS ska uppdateras vartannat år istället för 

vart tredje efter MS protester (27 oktober).  

 KOM säger sig ha lyssnat på MS synpunkter om att det blir en stor arbetsbörda 

att inkludera geotaggade foton som likvärdig data till satellitbilder i AMS och 

har därför lagt till att geotaggade foton ska räknas som likvärdig data först från 

och med år 2025 (27 oktober). 

 

26 oktober 

1.1 Regler och sanktioner för konditionalitet 

KOM inledde med att ge bakgrund till talarpunkten och förklara att KOM gjort sitt 

bästa för att gå igenom frågorna som kommit in från MS och arbeta om förslaget. 

KOM tackade MS för alla frågor som skickats in och som KOM nu publicerat svar 

på. KOM presenterade sedan ändringarna i den delegerade akten. KOM har tagit 

bort text som är repetition och gjort vissa ändringar i artiklarna.  

 

1.2 Övriga frågor  

KOM presenterade både genomförandeakt och delegerade regler för bomull och 

hampa. Det hade gjorts en ändring av en artikel i den delegerade akten om bomull, 

i övrigt hade KOM mest gjort förtydliganden av texterna. Eftersom det inte kom 

några frågor från MS sa ordförande för KOM att dessa dokument kan ses som 

”mogna” och att de är redo för omröstning snart.  
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27 oktober 

1.3 Arealövervakning (Area Monitoring System) 

KOM höll en presentation om AMS uppdelad i fyra delar: AMS, AMS QA 

(kvalitetsbedömning), RAPs, controls & APR error (RAP = Remedial Action Plan, 

APR = Annual Performance Report) och infasning av AMS. Bland annat 

informerad KOM att för att arealövervakningssystemet ska kunna bidra till alla 

indikatorer behöver många stöd och villkor ingå i AMS. Alla stöd och villkor kan 

inte övervakas med satellitbilder, därför måste systemet utökas med till exempel 

geotaggade foton. 

 

1.4 Genomförandeakt för IAKS och AMS 

KOM presenterade ändringar i utkastet till genomförandeakten som ska reglera 

IAKS och AMS. Förslagen rör exempelvis dokumentation av 

växtskyddsmedelsanvändning, hur kvalitetsbedömningen av AMS ska se ut och 

regler kring stödansökan för djurrelaterade stöd.  

 

1.5 Delegerad akt för IAKS och AMS 

KOM gick igenom ändringar rörande den delegerade akten för IAKS och AMS. Det 

innefattar bl.a. delar som LPIS och geotaggade foton. Det var flera MS som 

protesterade mot att LPIS föreslås uppdateras vartannat år istället för vart tredje år, 

och KOM drog då tillbaka förslaget.  
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