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Information från direktstödskommittén och 

expertgruppen för direktstöd den 11 oktober 2021 
 

Kommittén 

 

Sammanfattning 

 KOM presenterade uträkning av referensarealer som MS kan använda sig av 

för stöd till oljeväxter.  

 KOM presenterade lagstiftning till specifika stöd för bomull. I stort ska 

lagstiftningen fungera på samma sätt som den gör i nuvarande programperiod.  

 

1.1 Information om samförståndsavtal för oljeväxter 

KOM gick igenom lagstiftningen kring referenskvoten för stöd som riktar sig till 

oljeväxter. De ska ta fram genomförandeförordningar för dessa senare, men det är 

under framtagande just nu. Det de presenterade under mötet är vilka referensarealer 

som varje MS har för att skapa stöd för oljeväxter. KOM förtydligade att det kommer 

att komma mer lagstiftning kring detta och att denna presentation bara innehöll 

lagstiftningen kring referensarealer som bygger på ett samförståndsavtal mellan EU, 

USA och som också klarar av kraven från WTO.  

 

1.2 Genomförandebestämmelser för specifikt stöd till 

bomull 

KOM presenterade genomförandebestämmelser för stöd som ges till bomullsodlingar. 

De har gjort redaktionella ändringar i lagstiftningen efter att den har skickats till MS. 

Men dessa ändringar har inte förändrat något i sak. MS ska först få ett godkännande 

av KOM för att genomföra stödet och sedan meddela lantbrukarna hur mycket stöd de 

kan förvänta sig att få. Nytt är att MS själva kan bestämma vilken deadline de har på 

sig att informera lantbrukarna. Det bör hända i god tid före att odlingssäsongen startar 

så att lantbrukarna har god tid på sig att planera efter informationen de får.  
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Expertgruppen 

 

Sammanfattning 

 KOM presenterade lagstiftning kring specifika stöd för bomull. I stora drag ska 

stöden fungera som de gör i nuvarande programperiod.  

 KOM presenterade lagstiftning kring hampa som berättigar till stöd. I stora 

drag ska lagstiftningen fungera som inom nuvarande programperiod. 

 KOM presenterade lagstiftning kring GAEC 1, bevarande av permanent 

gräsmark. Efter förra mötet har lagstiftningen förtydligats, men inga större 

ändringar i sak har gjorts. 

 

1.3 Delegerande bestämmelser för specifikt stöd till 

bomull 

KOM presenterade delegerande bestämmelser för stöd som ges till bomullsodlingar. 

De meddelade att väldigt lite i regelverket har ändrats i sak från nuvarande 

programperiod. Det som har ändrats är uppdateringar av regelreferenser som hänvisar 

till de nya förordningarna, samt att MS kommer att behöva beskriva sina stöd i den 

strategiska planen. 

 

1.4 Delegerade bestämmelser för hampa 

KOM presenterade delegerade bestämmelser om hampa. De meddelade att 

delegeringen som finns är i stort lika som den som finns idag. Meningen med 

lagstiftningen är att den ska se till att endast industrihampa är stödberättigande 

inom EU. Den föreslagna lagstiftningen är i stora delar samma som finns idag. 

Skillnaderna är att det har förtydligats när en hampasort inte längre är 

stödberättigande. Det rör sig om att en hampasort inte ska gå över kravet på 0,3 % 

THC-halt under 2 på varandra följande år. Det här är ett förtydligande om hur 

regelverket har fungerat under denna programperiod.  

Ett nytt krav är att MS ska informera stödsökande om att en sort har fallit bort från 

listan över godkända sorter i god till innan de ska lämna in sin årliga stödansökan. 

KOM har också förenklat regelverket kring hur MS ska rapportera hampasorter 

som har för hög THC-halt till KOM.  
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1.5 Delegerade bestämmelser för regler kring GAEC 1, 

bevarande av permanent gräsmark 

KOM presenterade ändringar i lagförslaget kring tillämpning av GAEC 1, bevarande 

av permanenta gräsmarker i grundvillkoren. Ändringar från förra gången lagförslaget 

diskuterades är att det tydligt framgår att MS kan använda fastställd areal till att räkna 

fram referensarealen från 2018 om MS ska bevara. KOM har också lagt till att MS har 

rätt att fastställa att delar av stödsökande eller alla stödsökande kan bli ålagda att 

återställa åkermark till permanent gräsmark om MS går under sin referenskvot. De har 

också lagt till att mark som ingår i ett åtagande för miljöersättningar och blivit 

konverterade till skog eller våtmark inte ska få krav på att ställas tillbaka till 

permanent gräsmark. 

 

 

 

 

 

 

 

  




Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 

		Mötesinformation till webben direktstödskommitté och expertgrupp 20211011.pdf




		Rapporten har skapats av: 

		

		Organisation: 

		




[Ange personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade inga problem i det här dokumentet.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 1

		Godkänt: 29

		Underkänt: 0




Detaljerad rapport


		Dokument



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Behörighetsflagga för tillgänglighet		Godkänt		Behörighetsflagga för tillgänglighet måste anges

		PDF-fil med bara bilder		Godkänt		Dokumentet är ingen PDF-fil med bara bilder

		Taggad PDF		Godkänt		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Kräver manuell kontroll		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Godkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Godkänt		Bokmärken finns i stora dokument

		Färgkontrast		Kräver manuell kontroll		Dokumentet har korrekt färgkontrast

		Sidinnehåll



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggat innehåll		Godkänt		Allt sidinnehåll är taggat

		Taggade anteckningar		Godkänt		Alla anteckningar är taggade

		Tabbordning		Godkänt		Tabbordningen stämmer överens med strukturordningen

		Teckenkodning		Godkänt		Tillförlitlig teckenkodning erbjuds

		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade

		Skärmflimmer		Godkänt		Sidan kommer inte att orsaka skärmflimmer

		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript

		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar

		Navigeringslänkar		Godkänt		Navigeringslänkarna är inte repetitiva

		Formulär



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggade formulärfält		Godkänt		Alla formulärfält är taggade

		Fältbeskrivningar		Godkänt		Alla formulärfält har beskrivningar

		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Godkänt		Figurer måste ha alternativ text

		Inkapslad alternativ text		Godkänt		Alternativ text som aldrig kommer att läsas.

		Kopplat till innehåll		Godkänt		Alternativ text måste vara kopplad till något innehåll

		Döljer anteckning		Godkänt		Den alternativa texten bör inte dölja anteckningen

		Alternativ text för andra element		Godkänt		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Godkänt		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Relevant kapsling		Godkänt		Relevant kapsling






Till början
