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Rapport från möte i den gemensamma kommittén för
direktstöd och landsbygdsutveckling den 27 maj 2020
Förgröningsstödet
Sammanfattning av de senaste uppföljningarna, med fokus på ekologiska
fokusarealer och permanenta gräsmarker, samt status om notifieringarna
gällande förgröningsstödet
Kommissionen pratade om förgröning, specifikt om andelen permanent gräsmark i
medlemsstaterna. Representant från kommissionen har jobbat med en undersökning av
förgröningsstödet och då jämfört år 2016, 2018 och 2020. De har bland annat
undersökt om man överskridit gränsen om fem procent avseende minskning av
permanenta gräsmarker. Fyra sådana fall kunde identifieras: ett 2015, två 2016 och ett
2018. Det är viktigt att medlemsstaterna inte minskar sina permanenta gräsmarker mer
än vad ursprungskvoten tillåter. De medlemsstater som har minskat mer än vad som är
tillåtet måste därför nu göra åtgärdsplaner för detta.

Förklarande dokument
Förändringar i villkor för kontroller och förskottsbetalningar
Kommissionen gick igenom ett vägledande dokument om hur medlemsstaterna
kan tillämpa undantagen kontroller och förskottsutbetalningar som möjliggjorts
på grund av Covid-19.
Medlemsstaterna hade ett stort antal frågor kring tillämpningen. Störst intresse
fanns kring följande frågor:


Krav på prioritering av åkermark framför permanenta gräsmarker



Hur medlemsstaterna ska verifiera att de förebyggt felaktiga utbetalningar
trots tillämpning av långtgående undantag



Vilka justeringar till följd av undantagen som är tillåtna i andelen riskoch slumpurval



Hur medlemsstater kan hantera ändringar i en redan påbörjad
kontrollverksamhet
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Användning av ny teknik för kontroller



I vilka fall medlemsstaterna är tvungna att notifiera kommissionen.



Kommissionen ska återkomma med skrivet svar om prioriteringen av åkermark
framför permanenta gräsmarker. Förvaltningsförklaringen bör innehålla en
reflektion om hur medlemsstaterna skyddar sig mot felaktiga utbetalningar. Det
kan ske en modifiering mixen av slump/riskurval, men medlemsstaterna bör
behålla en del slumpurval för att verifiera effektiva riskurval. Kommissionen
gav inget tydligt svar på hur man kan hantera ändringar i en redan påbörjad
kontrollverksamhet.

JRC avslutade mötet med att presentera olika tekniska lösningar som kan ersätta
kontroller på plats.
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