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Rapport från möte med Expertgruppen för direktstöd
och Direktstödskommittén den 26 augusti 2020
Sammanfattning


Många MS menade att det inte går att hantera individuppgifter på får och
getter i ansökan om stöd (artikel 21.1c)



Blandade synpunkter på slopande av sista ansökningsdatum. Vissa emot,
andra mycket positiva



Flera MS uttryckte att de är positiva till de föreslagna förändringarna
kopplade till 640/2014, men att det kommer vara utmanande att
genomföra dem redan till nuvarande period.

1. Expertgruppen 640/2014
Mötet inleddes av ordförande som höll en kort presentation och förklarande att de
förändringar som nu presenteras skulle ha kommit i mars, men arbetet fick skjutas
fram pga. Covid-19. Ambitionen är att förändringarna ska börja gälla i år (from
januari 2020). Ordförande sa att beroende på hur diskussionen skulle uttrycka sig
under mötet bestämmer KOM om införandet kommer gälla från 2020 eller senare.
Många MS uttryckte att de var positiva till de föreslagna ändringarna, men att de
kommer mycket sent på året vilket gör det utmanande att genomföra from 2020.
KOM svarade att de vill att förslaget ska kunna gå igenom så snart som möjlig, men
att de är öppna för genomförande 2021 om bördan annars blir för stor för MS. KOM
tror att databaserade system kommer att behövas snart i vilket fall.
Sveriges ståndpunkt är att vi stödjer ändringarna, men att det är utmanande att införa
dem 2020. Vi frågade KOM om de kunde förklara hur det blir om man har hela året
som hållandeperiod. Om stödet i MS baseras på antal dagar som djuret är fastställt,
kommer förenklingarna gynna även dessa MS? KOM svarade att det finns en
notering från 2019 som hänvisar till art. 77.2 d i 1306/2013 som anger att
lantbrukaren inte kan ärva andras sena rapporteringar eller andra felaktigheter. KOM
sa också att de gärna vill ha SEs fråga skriftligen, men ser inga problem med att
införa lättnaderna i förslaget även ska passa även länder med registerbaserat
ansökningssystem
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Andra frågor som inkom från MS rörde exempelvis förslaget att låta MS själva
bestämma sista datum för inlämning av ansökan, hur ”individuell identifikation” ska
tolkas och hur man ska tolka ”perioden då ett djur kvalificeras för stöd”.

2. Direktstödskommittén om ändringsförslag på 809/2014
Många av de föreslagna förändringarna gillades av MS. Det var dock ett antal som
väckte frågor och diskussion.
Förändringen av art. 11(4) handlar om att sista ansökningsdatum slopas –
resultat av förprövning ska meddelas stödmottagaren i ”rimlig tid” istället för
inom 26 kalenderdagar efter sista ansökningsdatum. Artikeln innefattar också
information från CbM (kontroller med satelliter). Den väckte mest frågor och
inte så många åsikter. Samma sak gällde förändringen av art. 42, som handlar
om kontroller på plats av djur.
Desto större diskussion blev det om art. 13(1) och 21(1)(c). Den förstnämnda
handlar om att slopa sista ansökningsdatum på EU-nivå. Här rådde delade
meningar bland MS, vissa positiva och andra motsatte sig förslaget.
Förändringen av 21(1)(c) handlar om individuppgifter på får och getter i
stödansökan. Några MS var positivt inställda till förändringarna av den, men
desto fler protesterade mot det. SE tillhör dem som motsätter sig
förändringarna av 21(1)(c). Vi påtalade detta skriftligen innan och efter mötet
samt muntligt under det. Bland annat anser vi att förändringen skulle innebära
en ökad administrativ börda för svenska myndigheter och lantbrukare, och att
den skulle innebära mycket liten eller ingen positiv effekt i att upptäcka
felaktigheter vid kontroller. KOM lovade att återkomma med klargörande.
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