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Sammanfattning 

 KOM gick igenom ändringarna i frågor- och svars-dokumentet om eco 

schemes. Dokumentet är inte godkänt av DG Agri ännu, men det kommer ske 

inom kort. 

 KOM har fått många frågor om enhetsbelopp och öronmärkning som därför 

blev fokus för mötet där ett antal MS ställde frågor 

 GAEC 2, 4, 7, 8 ficher: KOM presenterade uppdateringar men diskussionen 

föreslogs hållas vid ett kommande möte då KOM hunnit skicka ut material. 

 

1.1 Frågor- och svarsdokument om eco schemes 

KOM gick igenom ändringarna i frågor- och svars-dokumentet om eco schemes. 

Flera MS har efterfrågat att KOM ska utveckla svaren på några frågor, t.ex. D10 

och D12. KOM har gett utvecklade svar kopplat till typ av ersättning och 

enhetsbelopp. Detta är den slutliga versionen av detta dokument. KOM sa att de 

kommer att fortsätta att svara på frågor om eco schemes, men det kommer att bli 

via möten mellan geo-hubben och MS, skriftligen etc.  

 

1.2 Övriga frågor  

KOM förklarade att många MS har efterfrågat nya GAEC-ficher, och därför tog 

KOM kort upp detta som en övrig punkt vid detta möte. Ficherna är inte helt klara 

ännu, dokumentet förväntas färdigställas inom kort. KOM sa att de förstår att det är 

bråttom för MS att få detta och att det är högsta prioritet just nu. KOM 

presenterade fyra av GAEC-ficherna i korthet, mer specifikt nummer 2, 4, 7 och 8.   
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