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Information från expertgruppen för direktstöd och 

möte med kommittén för direktstöd och stöd till 

landsbygdsutveckling den 8 oktober 2021 
 

Expertgruppen 

 

Sammanfattning 

 Det var flera medlemsstater som ifrågasatte förslaget om att LPIS ska 

uppdateras vartannat år istället för vart tredje. De förklarade bl.a. att detta 

kommer innebära stora kostnader och mycket extraarbete.   

 Gällande QA för AMS kom det flera olika frågor, exempelvis om 

procentsatsen för tillåtna osäkra fall och varför QA för AMS skiljer sig från 

QA för CbM.  

 

1.1 Delegerad akt för IAKS och AMS 

KOM inledde med att gå igenom de viktigaste ändringarna i det nya utkastet till 

den delegerade akten. Bl.a. berörde dessa ändringar hur ofta LPIS ska uppdateras 

och hur urvalet till AMS QA ska göras.  

 

1.2 Övriga frågor 

I juni fick MS ett brev om vilka MS som vill få tillgång till DIAS. Många MS 

svarade ja, över 20 stycken. KOM arbetar nu för att skaffa DIAS så att MS får det 

som utlovat.  
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Kommittén för direktstöd och landsbygdsutveckling 

 

Sammanfattning 

 Fortsatta diskussioner av den föreslagna genomförandeakten för IAKS som 

presenterades vid föregående möte den 22 september. 

 Flera medlemsstater (MS) frågade om betydelsen av skrivningarna i artikel 9 

och ifrågasatte omfattningen. KOM försökte förtydliga men meddelade också 

att de ska se över skrivningarna men att regerverket är tänkt att ge större 

flexibilitet för MS.  

 Några MS frågade kring vilka befogenheter MS har över Sentinel-data men 

uttryckte också oro över att de inte kommer att vara tillräckligt heltäckande.   

 

1.3 Genomförandeakt för IAKS 

KOM inledde genomgången av genomförandeakten med att översiktligt tala om 

syftet: Att CAPs nya leveransmodell förändrar förutsättningarna att KOM inte har 

föreslagit mycket detaljerade regler utan kommer att lämna mer frihet för MS. 

Detta handlar om hur IAKS ska fungera och anpassas för framtiden. KOM gick 

efter introduktionen kort igenom ändringarna i det nya utkastet till 

genomförandeakten och därefter gavs MS möjlighet att framföra sina frågor och 

synpunkter på förslagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


