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Information från CAP-kommittén och expertgruppen 

för CAP den 10 december 2021 
 

Kommittén 

 

Sammanfattning 

 Det lades till två korta övriga frågor i mötets inledning. Det var 

informationspunkter om ”Europe Digital Program” och enkät om hur MS 

använt sig av Covid-undantagen under år 2021.  

 En stor del av mötet gick åt till att diskutera det brev som 21 MS skickat 

gemensamt till KOM. KOM frågade ett antal MS om hur de ställde sig till 

brevets innehåll då KOM var förvånade över att dessa MS skrivit under på det. 

 

1.1 Övriga frågor 

KOM har antagit ett arbetsprogram vars syfte är att arbeta för att vi ska uppnå 

målen med Europe’s Digital Decade. Jordbruk är centralt i detta och det har 

initierats två initiativ. Ett av dessa är ett data space där jordbruksdata ska ingå. MS 

som är intresserade av att veta mer om detta är välkomna att kontakta KOM. 

Såsom förra året kommer MS få en enkät om hur man använt sig av Covid-

undantagen. KOM ser denna information som mycket viktig och MS kan vara 

beredda på att få enkäten inom kort.  

 

1.2 Genomförandeakt för IAKS och AMS 

KOM uttryckte missnöje över att brevet som skickats in av 21 av 27 MS kom så 

pass kort inpå mötet, men de understryker att de ändock tar brevet seriöst och 

överväger dess innehåll noga. KOM har förståelse för det de 21 MS uttryckte i sitt 

brev, att alla stora förändringar kräver mycket arbete från MS. KOM vill därför 

under dagens möte ta reda på vilka som är de verkliga problemen med AMS/IAKS. 

Förutom att diskutera brevets innehåll diskuterades också ändringarna i utkastet till 

genomförandeakten.  
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Expertgruppen 

 

Sammanfattning 

 Det blev ingen större diskussion under mötets första punkt, om stödbelopp för 

landsbygdsinterventioner. 

 Många av frågorna under punkt 2 om den delegerade aktens första del (om 

LPIS, AMS och IAKS) handlade om artikel 2, vilken berör LPIS. 

 Under delen om konditionalitet handlade flera av frågorna om artikel 11 

(beräkning av reduktioner för flera överträdelser under samma kalenderår). 

 

1.3 Delegerad akt, uppdatering av annex XI till förordning 

2021/2115 (SPR) gällande stödbelopp för 

landsbygdsinterventioner 

KOM presenterade kort innehållet i akten och två MS ställde frågor, i övrigt röjde 

punkten ingen diskussion.  

 

1.4 Delegerad akt för IAKS, AMS och konditionalitet 

KOM inledde med att upprepa att de har tagit till sig av brevet som skickats av 21 

MS. KOM gick igenom de viktigaste ändringarna i utkastet till akten vilka berör 

kapitel 2, IAKS/AMS/LPIS. Representanten från KOM svarade på ett antal frågor 

som MS skickat in skriftligen och öppnade därefter upp för diskussion. Efter 

diskussionen av IAKS/AMS/LPIS tog en annan representant från KOM över för att 

presentera delen om konditionalitet. KOM tog upp frågor som MS skickat in 

skriftligt efter föregående möte och öppnade därefter upp för diskussion.  
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