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Sammanfattning 

 Under första mötespunkten fokuserade KOM bl.a. på dokumentation av 

användningen av växtskyddsmedel och arealövervakningssystemet (AMS). 

 Punkt 2 avhandlades mycket snabbt. Flera MS fick ställa våra frågor i chatten 

som ett resultat.  

 Under den tredje punkten tog KOM bl.a. upp hantering av olika överträdelser.  

 

1.1 Genomförandeakt för IAKS och AMS 

KOM inledde med att berätta att detta är sista gången genomförandeakten 

diskuteras vid denna form av expertgrupp då KOM ska ändras formen på mötena. 

En representant från KOM gick igenom dokumentet med ”spåra ändringar” för att 

förklara alla ändringar som gjorts sedan förra mötet. I reciten har det lagts till 

mycket text. Varje recite berör respektive artikel. Exempelvis recite 7 berör alltså 

artikel 7. KOM gick igenom alla ändringar översiktligt och lade lite extra tid på 

förslaget om dokumentation av växtskyddsmedel, digitala verktyg och AMS. 

 

1.2 Delegerad akt för IAKS och AMS 

KOM visade underlaget för akten och gick igenom de viktigaste ändringarna i 

underlaget. KOM lade mycket lite tid på denna punkt, presentationen och 

frågestunden. MS gavs endast 15 min till att både ställa frågor och få svar.    

 

1.3 Sanktioner för konditionalitet 

KOM gick igenom de justeringar som gjorts i detta utkast jämfört med föregående 

version. Ändringarna berörde exempelvis sanktioner för små respektive grava 

överträdelser. KOM avslutade punkten med att påtala att de nu anser att man 

uppnått en slutlig text i utkastet, men att MS ändock har möjlighet att skicka in 

skriftliga kommentarer på utkastet inom en vecka.   
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Sammanfattning
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