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Rapport från Direktstöds- och landsbygdskommittén
den 20 oktober
Sammanfattning


Arbetet med att sammanställa och hantera IAKS-data som MS
tillhandahåller genom INSPIRE-direktivet fortsätter.



KOM har initierat ett projekt för att stötta MS i att beräkna de
komplicerade indikatorerna, och därmed undvika dubbelräkning.
Projektet ska vara klart december 2021.



Några MS menade fortfarande att det inte går att hantera individuppgifter
på får och getter i ansökan om stöd (artikel 21.1c), och några MS ogillade
att KOM tagit bort tidsgränsen till 2022 som presenterades under
föregående möte.

1. DG AGRIs process om Integrerade administrations- och kontrollsystem (IAKS)
och datadelning under INSPIRE
KOM meddelade att frågor- och svardokumentet som togs upp under föregående
möte fortfarande är under revision hos KOMs juristteam. KOM presenterade hur
de jobbar med olika MS för att underlättar arbete med IAKS-data under Inspiredirektivet. Utvärdering av Inspire är planerad till första januari 2022 med hjälp av
en frågekatalog med hänsyn till effektivitet, relevans, enhetlighet och mervärde för
EU.
Ytterligare planer är att har fler möten med MS för diskutera Inspire-arbete med
IAKS-data, utöka samarbete med MIG-gruppen och fortsatt arbete med verktygen
för ”AGRI Discovery Tool” som ska underlätta arbete med implementation av
IAKS-data inom Inspire. KOM planerar att göra verktyget tillgängligt för alla MS,
men det innebär inte att det tillkommer nya regler eller krav.

2. Information om planerade aktiviteter gällande Integrerade
administrations- och kontrollsystem (IAKS) som är relevanta för
rapportering av indikatorer

Jordbruksverket | 551 82 Jönköping
www.jordbruksverket.se | jordbruksverket@jordbruksverket.se

Jordbruksverket

2020-10-20

Dnr 3.4.21-15893/2020

KOM presenterade grundläggande information om indikatorer och visade på ett
exempel med biodiversitet där MS riskerar att dubbelräkna. KOM meddelade att
de har inlett ett projekt tillsammans med JRC vars syfte är att stötta MS i
beräkningen av de komplicerade indikatorerna. JRC och KOM efterfrågade
frivilliga MS att bidra till projektet. Projektet ska vara avslutat december 2021.

3. Ändringsförslag på 809/2014
KOM presenterade kortfattat de tre förändringarna som nu föreslås till förordning
809/2014. Den första förändringen handlar om kontroller (CbM) i artikel 40b. Den andra
förändringen gäller preliminära kontroller i artikel 11(4). Den tredje ändringen rör artikel
21.1.c som diskuterats under mötet i september och det i augusti. Till föregående möte
föreslogs en tidsgräns till införande av digitala register till år 2022. Den tidsgränsen har
tagits bort till detta möte. MS får istället ställa om när det passar dem, och så länge de inte
kan efterleva förändringen KOM vill se får de en ökad kontrollfrekvens från 5 till 10
procent. KOM menar att förslaget ska förenkla för MS, men flera MS fortsatte motsätta sig
förslaget till förändring av artikel 21.1.c. De lyfte exempelvis argument om att det är
alldeles för svårt att individrapportera får och getter, för att en sådan förändring ska kunna
implementeras.

4. Övriga frågor
KOM hade två övriga frågor. Den första handlade om enkäten som de skickat ut om hur
MS har använt sig av Covid-19-lättnader. 19 MS har svarat hittills och senast den 27
oktober kvar att inkomma med sina svar om man inte gjort det, men snart går de vidare
med de svar de fått.
Den andra övriga frågan bestod av att KOM frågade vilka MS som använt sig av
möjligheten att göra förskottsbetalningar (också en Covid-19-relaterad fråga).
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