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Rapport från Direktstöds- och landsbygdskommittén
den 23 september 2020

Sammanfattning


Arbetet med att sammanställa och hantera IAKS-data som MS
tillhandahåller genom INSPIRE-direktivet fortsätter och KOM
presenterade hur genomförandet ligger till och slutsatser de har dragit av
dem fram tills nu.



Flera MS menade fortfarande att det inte går att hantera individuppgifter
på får och getter i ansökan om stöd även om implementering nu behöver
göras först från år 2022. (Artikel 21.1c)

1. Presentation av INSPIRE för IAKS
KOM presenterade hur långt processen kring delning av IAKS-data har kommit.
I processen finns nu ett lagligt dokument om IAKS-data som är under revision
och ett tekniskt dokument enligt INSPIRE-direktivet som också är under
framställning. KOM presenterade ett frågor- och svar-dokument som tagits fram
med hjälp av 17 MS. Många förslag och frågor har kommit in till KOM, de flesta
frågorna rör praktiska aspekter såsom när INSPIRE ska implementeras. Den
största frågan att lösa är vilken data som ska ingå i den slutliga rapporteringen.
2. Ändringsförslag på förordning 809/2014
KOM presenterade ändringar i förslaget om minskade kontrollfrekvenser pga.
Covid-19, samt övriga ändringar i förordning (EU) 809/2014. De meddelade att
det också kommer att presenteras ändringar i delegerande akter i framtida
expertgruppsmöten. De har också gått igenom MS synpunkter från tidigare
expertgruppsmöten och ska sammanställa ett frågor och svar-dokument kring
dessa. Troligen kommer ändringarna att gälla från och med nästa år, vilket gör
att reglerna inte kommer att appliceras på ansökningar som har beslutats före
detta datum.
KOM sa att många MS haft synpunkter på de nya kraven på vad som ska lämnas
in i ansökan för kopplade stöd som rör får- och getter. KOM anser att de flesta
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länder redan borde ha digitala register för dessa djur. Det ska enligt KOM finnas
lagstiftning som kräver att MS håller digitala register över får och getter som
också ska innehålla uppgifter på individnivå för djuren, och att det kravet ska ha
funnits sedan 2017.
KOM presenterade att stödsökande som har fått gult kort inte behöver
kontrolleras i fält om sanktionen som finns i ansökan inte är högre än vad MS
kan återkräva. I vanliga fall är detta belopp 100 Euro för MS. De har även lagt
till en artikel om att geotaggade foton kan användas för kontroll i
arealövervakningssystemet.
Presentation av ändringar som berör undantag för Covid-19
KOM berättade att de inte fick in några synpunkter från MS från föregående
möte. De anser därför att de kan fortsätta processen för ett godkännande och
skriftlig omröstning så snart som möjligt.
3. Övriga frågor
Presentation av ett projekt som rör hur dubbelräkning kan undvikas i
rapporteringen i framtida CAP
KOM presenterade att de har startat ett projekt för hur MS ska kunna undvika att
dubbelrapportera areal i output-indikatorer i framtida CAP. JRC kommer att
arbeta tillsammans med MS för att få fram fallstudier som kan användas för att
göra tekniska riktlinjer som hjälper MS att undvika dubbelräkningar. MS som är
intresserade av att vara med i arbetet kan kontakta KOM för att få mer
information.
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