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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1077
av den 30 juli 2018
om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 om regler för tillämpningen av
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling
från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för
landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets
förordning (EG) nr 1698/2005 (1), särskilt artikel 8.3, och
av följande skäl:
(1)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 (2) fastställs regler för tillämpningen av förordning
(EU) nr 1305/2013. Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2393 (3) ändrades förordning
(EU) nr 1305/2013 och de allmänna reglerna för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu)
förenklades. Tillämpningsföreskrifterna för förordning (EU) nr 1305/2013 bör därför ändras.

(2)

Skyldigheten att genom ett särskilt anbudsförfarande utse organ som ska tillhandahålla rådgivning har
avskaffats. Genomförandebestämmelser som hänvisar till anbudsförfaranden bör därför utgå.

(3)

I förordning (EU) nr 1305/2013 har det i artikel 2 l n införts regler för gemensam etablering för unga
jordbrukare och en definition av ”dag för etableringen” har lagts till i artikel 2.1 s. De bestämmelser som avser
unga jordbrukare i del 1 punkt 8 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 bör därför anpassas till
detta. Till följd av strykningen av artikel 57 om jordbruks- och affärsutveckling i kommissionens genomförande
förordning (EU) nr 809/2014 (4) bör dessutom bestämmelserna om affärsplanen i genomförandeförordning (EU)
nr 808/2014 förenklas.

(4)

Bestämmelserna om finansieringsinstrument har förenklats. Bland annat har det i artikel 49.4 i förordning (EU)
nr 1305/2013 införts ett undantag från tillämpningen av urvalskriterier för insatser om stödet ges i form av
finansieringsinstrument. Del 1 punkt 8 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 bör därför
anpassas till detta undantag.

(5)

För att undvika onödiga administrativa bördor och i synnerhet frekventa ändringar av finansieringstabellerna är
det nödvändigt att förtydliga att taket för överskridandet av de planerade Ejflu-bidrag som anges i finansierings
tabellen för varje program beräknas utifrån det sammanlagda beloppet för varje åtgärd.

(6)

I artikel 39a i förordning (EU) nr 1305/2013 fastställs att stöd till jordbrukare får beviljas genom ett
sektorsspecifikt inkomststabiliserande verktyg och i artikel 37 i samma förordning fastställs att stöd får beviljas
jordbruksförsäkringar som täcker produktionsförluster som överskrider 20 % av den genomsnittliga
årsproduktionen och som orsakats av allvarliga klimathändelser, djur- eller växtsjukdomar, angrepp av
skadegörare eller en miljöolycka. I enlighet med artikel 8.1 h i förordning (EU) nr 1305/2013 bör det planerade
Ejflu-bidraget och bidragsnivån anges i finansieringstabellen.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 487.
(2) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
(Ejflu) (EUT L 227, 31.7.2014, s. 18).
3
( ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2393 av den 13 december 2017 om ändring av förordningarna (EU)
nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), (EU) nr 1306/2013
om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken, (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för
jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken, (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad
marknadsordning för jordbruksprodukter och (EU) nr 652/2014 om fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för livs
medelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial (EUT L 350, 29.12.2017, s. 15).
4
( ) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklings
åtgärder och tvärvillkor (EUT L 227, 31.7.2014, s. 69).
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(7)

Genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från landsbygdsutvecklingskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 ska ändras på följande sätt:
1. Artikel 7 ska utgå.
2. I artikel 8 ska punkt 1 utgå.
3. Del 1 i bilaga I ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 8 ”Beskrivning av de utvalda åtgärderna” ska ändras på följande sätt:
i)

I punkt 2 ska led c ersättas med följande:
”c) Omfattning, stödnivå, stödberättigade stödmottagare samt, i tillämpliga fall, metod för beräkning av
stödbelopp eller stödnivå, uppdelad per delåtgärd och/eller typ av insats när så krävs. För varje typ av
insats, en specificering av stödberättigande kostnader, villkor för berättigande, tillämpliga belopp och
stödnivåer och principer för fastställandet av urvalskriterier. När stöd ges till ett finansieringsinstrument
som genomförs enligt artikel 38.4 första stycket leden a och b i förordning (EU) nr 1303/2013 ska det
anges en beskrivning av typen av finansieringsinstrument, allmänna kategorier av slutmottagare, allmänna
kategorier av stödberättigande kostnader och högsta stödnivå.”

ii) I punkt 2 e ska punkt 5 ersättas med följande:
”5. Jordbruks- och affärsutveckling (artikel 19 i förordning (EU) nr 1305/2013)
— Definition av småbruk enligt artikel 19.1 a iii i förordning (EU) nr 1305/2013.
— Definition av de åtgärder som avses i artikel 2.1 s i förordning (EU) nr 1305/2013 (”dag för
etablering”).
— Definition av övre och nedre gränser enligt artikel 19.4 femte stycket i förordning (EU) nr 1305/2013.
— Särskilda villkor för stöd till unga jordbrukare som inte etablerar sig som ensam ansvarig för
jordbruksföretaget i enlighet med artikel 2.1 och 2.2 i den delegerade förordningen (EU) nr 807/2014.
— Information om tillämpningen av den tidsfrist som avses i artikel 2.3 i den delegerade förordningen
(EU) nr 807/2014.
— En sammanfattning av kraven i affärsplanen.
— Användning av möjligheten att kombinera olika åtgärder och genom affärsplanen ge de unga
jordbrukarna tillgång till dessa åtgärder.
— Områden som omfattas av diversifiering.”
iii) I punkt 2 e ska rubriken till punkt 16 ersättas med följande:
”16. Riskhantering (artiklarna 36–39a i förordning (EU) nr 1305/2013)”
b) Punkt 10 c ska ändras på följande sätt:
i) I första stycket ska följande led läggas till som led v:
”v) För de insatser som genomförts i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) nr 1305/2013 där minimiför
lusttröskeln fastställts till 20 % och för insatser som genomförts i enlighet med artikel 39a i förordning
(EU) nr 1305/2013, det preliminära totala unionsbidraget och den preliminära bidragsnivån.”
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ii) Följande stycke ska läggas till:
”När det gäller de mellanliggande betalningar som avses i artikel 36 i förordning (EU) nr 1306/2013,
utbetalning vid slutbetalning som avses i artikel 37 och avslutande av räkenskaperna som avses i artikel 51
i samma förordning, ska det Ejflu-bidrag som ska betalas för det berörda programmets stödberättigande
offentliga utgifter respekteras på åtgärdsnivå.”
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 juli 2018.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande

