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Rapport från Direktstöds- och landsbygdskommittén
den 17 november
Sammanfattning


Flera MS uttryckte att de ser det som problematiskt att återgå till
ordinarie kontrollmetoder och kontrollfrekvens redan nu. De vill därför
gärna se en förlängning av undantagen vi kunde ta del av enligt 2020/532
även 2021, alternativt få andra undantag i fortsättningen.



Det formulär som MS (som använder satellitkontroller, CbM, eller avser
att börja med det) ska lämna har utökats och vi uppmanas av KOM att
fylla i detta, även om vi inte gör några ändringar i hur vi arbetar med
denna typ av kontroller. Gäller dock ej SE då vi inte använder eller ska
använda oss av CbM.



En MS tog upp som övrig fråga när förändringar i artikel 640/2014
förväntas träda i kraft. Alla MS ska lämna önskemål om detta och KOM
ska försöka hitta en kompromiss baserat på önskemålen.

1. Enkät om implementering av förordning (EU) 2020/532
KOM föredrog resultatet från enkäten som rörde implementering av undantagen, men
också MS erfarenheter kring användande av nya teknik i samband med undantagen och
hur denna erfarenhet kan användas för fortsatt modernisering av IAKS.
Slutsatser av enkätundersökningen:







Alla MS använde minst ett av undantagen.
Satellitbilder och geotaggade foton användes mest frekvent för att ersätta eller
komplettera fältkontroller.
För djurrelaterade stöd är det fortfarande svårt att dra nytta av my teknik och
nyttan av undantagen hindrades av dålig samordning mellan DG Santé (som
har smittskyddsregler mm) och DG Agri.
Två MS lyfte frågan om att fortsätta med Covid-undantagen.
Flera MS vill ha mer aktiviteter som seminarier, vägledningar och
presentationer av goda exempel om hur de kan dra nytta av ny teknik.
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2. Kontroll med satellit (Checks by Monitoring)
KOM visade det formulär vi fått inför mötet, för kvalitetsutvärdering. Det har i
princip samma utseende som tidigare år. Som tidigare finns en del A och B. De
hoppas att detta nya formulär ska hjälpa och förenkla framöver. KOM förklarade
att de nya kolumnerna, att de sista två, är det som är nytt för i år. Tilläggen ska
vara en hjälp, att hjälpa MS se vad det är man gör, upptäcka fel/svårigheter
etcetera.
KOM har uppfattat att flera MS är intresserade av geotaggade foton. KOM vill vara
öppna för nya tekniker och vill underlätta för oss i detta. De uttryckte att vi behöver se
Covid-krisen, men också bortom det. Hur kan vi jobba med teknik framåt? KOM vill
uppmuntra till modernisering av IAKS. De har även gjort förändringar i 809/2014 för att
gå i den riktningen.
En MS frågade om man behöver skicka in formuläret inför 2021 om man inte gör några
ändringar i sina notifieringar. Denna MS planerar alltså att fortsätta arbeta på samma sätt
under 2021 som de nu gör. KOM svarade om ni inte ändrar något, så kommer MS att
behöva skicka in åtminstone del A av formuläret. Men, med tanke på att del B innehåller
viktig information som inte varit med tidigare, så vill KOM att MS kompletterar med
denna information. MS ska alltså skicka in igen, men kan använda det de skickade in
förra året och komplettera med den informationen som saknas (del B), om man inte tog
med sådan information redan förra året.

3. Ändringsförslag på 809/2014
KOM menar att målet med detta paket av förändringar var att se över
sanktionsregelverket och förenkla det. Paketet med förändringar har försenats på
grund av Covid-19, men KOM anser att huvudmålet ändå har uppnåtts. KOM ville
linjera mer mellan djurslagen och hänga på den tekniska utvecklingen. Dock
upptäckte de att utvecklingen i praktiken inte kommit så långt som man trott.
Undantag för MS ökade komplexiteten för mycket. Därför drog man tillbaka
förslagen. De viktigaste delarna som innehåller förenklingar i sanktionsregelverket
kvarstår.
Flera MS uttryckte att de anser att det är positivt att KOM dragit tillbaka förslaget
om ändring av artikel 21.1(c).

4. Övriga frågor
En MS hade skickat in en övriga fråga inför mötet. De ville uttrycka sin oro för de
förslagna förändringarna av 640/2014 och har skickat brev om detta till KOM. I
MS som tog upp frågan delar de ut betalningarna i två omgångar och det är därför
omöjligt att använda två olika sätt att räkna för samma räkningsår. MS vill därför
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kunna använda reglerna även för 2020, men att 2021 är första året. Det är alltså
ikraftträdandet och när ändringarna ska gälla från som MS är bekymrade över.
KOM svarade att det är deras avsikt att förenkla och hittat ett lagligt sätt att göra
detta på. De måste sätta ett datum för att det ska vara lagligt korrekt, och det är
svårt att sätta ett datum som inte förstör för någon MS. KOM föreslår att alla MS
gemensamt hittar ett datum då så många MS som möjligt kan vara klara med sina
utbetalningar så det inte blir problematiskt, till exempel att vi alla kommer överens
om 1 maj. Det kommer kräva av en del MS att vara flexibla/skynda på med sina
utbetalningar, men det är nödvändigt. Om det absolut inte går att hitta ett datum
får KOM vända sig till sin juridiska sektion och be om råd.
KOM ber samtliga MS att meddela senast en vecka efter mötet när de skulle
föredra att förändringen träder i kraft. Detta för att KOM då ska försöka hitta en
kompromiss som passar så många MS som möjligt.
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