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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1077
(2018. gada 30. jūlijs),
ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 808/2014, ar kuru paredz noteikumus, kā piemērot Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku
attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK)
Nr. 1698/2005 (1), un jo īpaši tās 8. panta 3. punktu,
tā kā:
(1)

Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 808/2014 (2) paredzēti noteikumi par Regulas (ES) Nr. 1305/2013
piemērošanu. Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/2393 (3) Regula (ES) Nr. 1305/2013 tika
grozīta, vienkāršojot vispārīgos noteikumus, kas reglamentē Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai
(ELFLA). Tāpēc Regulas (ES) Nr. 1305/2013 īstenošanas noteikumi būtu attiecīgi jāgroza.

(2)

Tika atcelts pienākums konsultējošās struktūras atlasīt, izmantojot īpašu konkursa procedūru. Tāpēc īstenošanas
noteikumi par uzaicinājumiem uz konkursu būtu jāsvītro.

(3)

Regulas (ES) Nr. 1305/2013 2. panta 1. punkta n) apakšpunktā ieviesti noteikumi par gados jaunu lauksaimnieku
kopīgu saimniecību dibināšanu, un minētās regulas 2. panta 1. punkta s) apakšpunktā pievienota “saimniecības
dibināšanas dienas” definīcija. Tāpēc Īstenošanas regulas (ES) Nr. 808/2014 I pielikuma 1. daļas 8. punktā
izklāstītie noteikumi, kas attiecas uz gados jauniem lauksaimniekiem, būtu jāpieskaņo. Turklāt, tā kā Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) Nr. 809/2014 (4) 57. pants, kurā ietverti noteikumi par lauku saimniecību un darījum
darbības attīstību, tika svītrots, būtu jāvienkāršo arī Īstenošanas regulā (ES) Nr. 808/2014 ietvertie noteikumi par
darījumdarbības plānu.

(4)

Noteikumi par finanšu instrumentiem ir vienkāršoti. Konkrēti, Regulas (ES) Nr. 1305/2013 49. panta 4. punktā ir
ieviesta atkāpe no atlases kritēriju piemērojamības darbībām, kurām atbalstu sniedz finanšu instrumentu veidā.
Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 808/2014 I pielikuma 1. daļas 8. punkts būtu jāsaskaņo ar šo atkāpi.

(5)

Lai izvairītos no nevajadzīga administratīvā sloga un jo īpaši no finansēšanas plānu biežas grozīšanas, ir jāprecizē,
ka katras programmas finanšu plānā norādīto plānoto ELFLA ieguldījumu pārsnieguma maksimums ir aprēķināts
katra pasākuma kopsummas līmenī.

(6)

Regulas (ES) Nr. 1305/2013 39.a pants paredz atbalstu lauksaimniekiem ar konkrētās nozares ienākumu stabili
zācijas instrumentu, un minētās regulas 37. pants pieļauj atbalstu lauksaimniecības apdrošināšanas shēmām, kas
sedz ražošanas zaudējumus, kuri pārsniedz 20 % no gada vidējā apjoma un kurus izraisījuši nelabvēlīgi
klimatiskie apstākļi, dzīvnieku vai augu slimības, kaitēkļu invāzija vai vides incidents. Saskaņā ar Regulas (ES)
Nr. 1305/2013 8. panta 1. punkta h) apakšpunktu finansēšanas plānā būtu jānorāda plānotais ELFLA atbalsts un
ieguldījuma likme.

(1) OV L 347, 20.12.2013., 487. lpp.
(2) Komisijas 2014. gada 17. jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr. 808/2014, ar kuru paredz noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (OV L 227,
31.7.2014., 18. lpp.).
(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 13. decembra Regula (ES) 2017/2393, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu
lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas
finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību, (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem
maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaim
niecības produktu tirgu kopīgu organizāciju, un (ES) Nr. 652/2014, ar ko paredz noteikumus tādu izdevumu pārvaldībai, kuri attiecas uz
pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu (OV L 350, 29.12.2017.,
15. lpp.).
4
( ) Komisijas 2014. gada 17. jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr. 809/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem
un savstarpējo atbilstību (OV L 227, 31.7.2014., 69. lpp.).
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(7)

Tādēļ Īstenošanas regula (ES) Nr. 808/2014 būtu attiecīgi jāgroza.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauku attīstības komitejas atzinumu,
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IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Īstenošanas regulu (ES) Nr. 808/2014 groza šādi:
1) regulas 7. pantu svītro;
2) regulas 8. panta 1. punktu svītro;
3) I pielikuma 1. daļu groza šādi:
a) 8. punktu “Izvēlēto pasākumu apraksts” groza šādi:
i)

2) apakšpunkta c) punktu aizstāj ar šādu:
“c) darbības joma, atbalsta līmenis, atbalsttiesīgie saņēmēji un attiecīgā gadījumā metodika summas vai
atbalsta likmes aprēķināšanai katram apakšpasākumam un/vai attiecīgā gadījumā katram darbības veidam.
Katram darbības veidam norādītas attiecināmās izmaksas, atbalsttiesīguma nosacījumi, piemērojamās
summas un atbalsta likmes, kā arī atlases kritēriju noteikšanas principi. Ja atbalstu sniedz finanšu
instrumentam, ko īsteno saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 4. punkta pirmās daļas a) un
b) apakšpunktu, – apraksts par finanšu instrumenta veidu, galasaņēmēju vispārīgās kategorijas, attiecināmo
izmaksu vispārīgās kategorijas un atbalsta maksimālais apjoms.”;

ii) 2) apakšpunkta e) punkta 5. apakšpunktu aizstāj ar šādu:
“5. Lauku saimniecību un darījumdarbības attīstība (Regulas (ES) Nr. 1305/2013 19. pants):
— Regulas (ES) Nr. 1305/2013 19. panta 1. punkta a) apakšpunkta iii) punktā minētās mazās lauku
saimniecības definēšana,
— Regulas (ES) Nr. 1305/2013 2. panta 1. punkta s) apakšpunktā minēto darbību definēšana
(“saimniecības dibināšanas diena”),
— Regulas (ES) Nr. 1305/2013 19. panta 4. punkta piektajā daļā minēto maksimālo un minimālo
robežvērtību definēšana,
— īpaši nosacījumi par atbalstu gadījumos, kad gados jauns lauksaimnieks nesāk darbību kā vienīgais
lauku saimniecības vadītājs, saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 807/2014 2. panta 1. un 2. punktu,
— informācija par Deleģētās regulas (ES) Nr. 807/2014 2. panta 3. punktā minētā atvieglojumu
laikposma piemērošanu,
— darījumdarbības plāna prasību kopsavilkums,
— kā realizēta iespēja darījumdarbības plānā apvienot dažādus pasākumus, kas gados jaunajam lauksaim
niekam nodrošina piekļuvi minētajiem pasākumiem,
— ietvertās dažādošanas jomas.”;
iii) 2) apakšpunkta e) punkta 16. apakšpunktu aizstāj ar šādu:
“16. Riska pārvaldība (Regulas (ES) Nr. 1305/2013 36.–39.a pants):”;
b) 10. punkta c) apakšpunktu groza šādi:
i) pirmajai daļai pievieno šādu v) punktu:
“v) attiecībā uz darbībām, kas īstenotas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 37. pantu, ja minimālā
zaudējumu robežvērtība noteikta 20 %, un attiecībā uz darbībām, kas īstenotas saskaņā ar Regulas (ES)
Nr. 1305/2013 39.a pantu, indikatīvais kopējais Savienības ieguldījums un indikatīvā ieguldījuma likme.”;
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ii) pievieno šādu daļu:
“Lai veiktu Regulas (ES) Nr. 1306/2013 36. pantā minētos starpmaksājumus, 37. pantā minēto atlikuma
maksājumu un minētās regulas 51. pantā minēto grāmatojumu noskaidrošanu, ELFLA ieguldījumu, kas
jāmaksā par attiecīgās programmas attiecināmajiem publiskajiem izdevumiem, ņem vērā pasākuma līmenī.”
2. pants
Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2018. gada 30. jūlijā
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER

