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KOMISIJAS REGULA (ES) …/.. 

(XXX), 

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par 

saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, un Regulu (ES) 

Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un 

mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, 

piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu  

Projekts 

(Dokuments attiecas uz EEZ) 

EIROPAS KOMISIJA, 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību, 

ņemot vērā Padomes 2015. gada 13. jūlija Regulu (EK) Nr. 2015/1588 par to, kā piemērot 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts 

horizontālo atbalstu
1
, un jo īpaši tās 1. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu, 

apspriedusies ar Valsts atbalsta padomdevēju komiteju, 

tā kā: 

(1) Ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 651/2014
2
 norādītas noteiktas atbalsta kategorijas, 

kuras tiek atzītas par saderīgām ar iekšējo tirgu un ir atbrīvotas no prasības, ka par tām 

ir jāpaziņo Komisijai, pirms šis atbalsts tiek piešķirts. Ar Regulu (ES) Nr. 651/2014 

tika paziņots, ka Komisija ir iecerējusi pārskatīt minētās regulas darbības jomu, lai 

iekļautu citas atbalsta kategorijas un jo īpaši atbalstu ostu un lidostu infrastruktūrai, 

tiklīdz būtu iegūta pietiekama pieredze lietu izskatīšanā. 

(2) Ņemot vērā Komisijas gūto pieredzi un lai vienkāršotu un precizētu valsts atbalsta 

noteikumus, lai samazinātu administratīvo slogu un dotu Komisijai iespēju 

koncentrēties uz lietām ar potenciāli vislielāko kropļojošo ietekmi, atbalsts ostu un 

lidostu infrastruktūrai būtu jāiekļauj Regulas (ES) Nr. 651/2014 darbības jomā. 

(3) Ieguldījumu atbalsts reģionālajām lidostām, kuru vidējā pasažieru plūsma gadā 

nepārsniedz trīs miljonus pasažieru, var uzlabot gan dažu reģionu pieejamību, gan 

vietējo attīstību atkarībā no katras konkrētās lidostas īpatnībām. Tas atbilst stratēģijas 

"Eiropa 2020" prioritātēm, sekmējot turpmāko ekonomikas izaugsmi un ES kopējo 

interešu mērķus. Pieredze, kas gūta Pamatnostādņu par valsts atbalstu lidostām un 

aviosabiedrībām
3
 piemērošanā, liecina, ka ieguldījumu atbalsts reģionālajām lidostām 

nerada pārmērīgus tirdzniecības un konkurences kropļojumus, ja vien ir ievēroti 

konkrēti nosacījumi. Tāpēc uz to būtu jāattiecina grupu atbrīvojums Regulā (ES) 

Nr. 651/2014, ja ir izpildīti konkrēti nosacījumi. Nav lietderīgi ieviest paziņošanas 

                                                 
1
 OV L 248, 24.9.2015., 1. lpp.  

2
 Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regula (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par 

saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.). 
3
 OV C 99, 4.4.2014., 3. lpp. 
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robežvērtību atbalsta summas izteiksmē, jo atbalsta pasākuma konkurences ietekme ir 

atkarīga galvenokārt no lidostas izmēra, nevis no ieguldījuma apmēra. 

(4) Nosacījumu, lai atbrīvotu atbalstu no paziņošanas prasības, mērķim vajadzētu būt 

ierobežot konkurences kropļojumus, kas apdraud vienlīdzīgus konkurences apstākļus 

iekšējā tirgū, jo īpaši, nodrošinot atbalsta summas samērīgumu. Lai tas būtu samērīgs, 

atbalstam būtu jāatbilst diviem nosacījumiem. Atbalsta intensitāte nedrīkstētu 

pārsniegt maksimālo pieļaujamo atbalsta intensitāti, kas ir mainīga atkarībā no lidostas 

izmēra. Turklāt atbalsta summa nedrīkstētu pārsniegt ieguldījumu finansējuma 

deficītu. Attiecībā uz ļoti mazām lidostām ar ne vairāk par 150 000 pasažieru gadā 

vajadzētu būt prasībai, lai atbalsts atbilst tikai vienam no šiem nosacījumiem. 

Saderības nosacījumiem būtu jānodrošina atklāta un nediskriminējoša piekļuve 

infrastruktūrai. Atbrīvojumu nedrīkstētu piemērot atbalstam, ko piešķir lidostām, kuras 

atrodas jau esošu lidostu tuvumā, no kurām veic regulārus gaisa pārvadājumus, jo 

atbalsts šādām lidostām nozīmē augstāku konkurences kropļojumu risku, un tādējādi 

par to būtu jāpaziņo Komisijai, izņemot tad, ja atbalsts tiek piešķirts ļoti mazām 

lidostām (ne vairāk par 150 000 pasažieru gadā), kas, visticamāk, neradīs būtisku 

konkurences kropļojumu. 

(5) Jūras ostām ir stratēģiska nozīme, lai panāktu iekšējā tirgus netraucētu darbību un 

ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas stiprināšanu, kā tas cita starpā izklāstīts 

stratēģijā "Eiropa 2020" un Komisijas baltajā grāmatā "Ceļvedis uz Eiropas vienoto 

transporta telpu — virzība uz konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta sistēmu"
4
. 

Kā uzsvērts paziņojumā "Ostas − izaugsmes dzinējspēks"
5
, ostu efektīvai darbībai 

visos Savienības jūras reģionos nepieciešami efektīvi publiskie un privātie 

ieguldījumi. Ieguldījumi ir vajadzīgi jo īpaši, lai pielāgotu piekļuves infrastruktūru 

ostām un ostu infrastruktūru flotes lielākiem izmēriem un sarežģītībai, alternatīvu 

degvielas veidu infrastruktūrai un stingrākām prasībām attiecībā uz vides jomas 

rādītājiem. Augstas kvalitātes ostu infrastruktūras trūkums rada pārslogotību un 

papildu izmaksas kravu nosūtītājiem, transporta operatoriem un patērētājiem. 

(6) Iekšzemes ostu attīstība un to integrācija multimodālajā transportā ir nozīmīgs 

Savienības transporta politikas mērķis. Savienības tiesību aktu skaidrs mērķis ir 

nostiprināt transporta intermodalitāti un pāreja uz videi labvēlīgākiem transporta 

veidiem, piemēram, dzelzceļa transportu un jūras/iekšzemes ūdensceļu transportu. 

(7) Nosacījumu, lai atbrīvotu atbalstu ostām, mērķim vajadzētu būt ierobežot konkurences 

kropļojumus, kas apdraud vienlīdzīgus konkurences apstākļus iekšējā tirgū, jo īpaši, 

nodrošinot atbalsta summas samērīgumu. Lai atbalsts būtu samērīgs, tas nedrīkstētu 

pārsniegt maksimālo pieļaujamo atbalsta intensitāti, kas attiecībā uz jūras ostām ir 

atkarīga no ieguldījumu projekta apmēra. Atbalsta summa nedrīkstētu pārsniegt 

starpību starp attiecināmajām izmaksām un pamatdarbības peļņu no ieguldījuma, 

izņemot ļoti mazām atbalsta summām, kurām ir lietderīgi piemērot vienkāršotu pieeju, 

lai samazinātu administratīvo slogu. Būtu jānodrošina arī atklāta un nediskriminējoša 

piekļuve infrastruktūrai. 

(8) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1315/2013
6
 izveidoto pamattīkla 

koridoru darba plānos iekļautie ieguldījumi ir kopīgu interešu projekti, kuros 

                                                 
4
 COM(2011) 144. 

5
 COM(2013) 295. 

6
 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1315/2013 par Savienības 

pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 661/2010/ES (OV L 348, 

20.12.2013., 1. lpp.). 
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Savienība ir īpaši stratēģiski ieinteresēta. Jūras ostas, kuras ir daļa no šiem tīkliem, ir 

ievešanas un izvešanas punkti precēm, kuras tiek pārvadātas uz Savienību un no tās. 

Iekšzemes ostas, kuras ir daļa no šiem tīkliem, ir galvenie faktori, kas ļauj tīklam būt 

multimodālam. Ieguldījumiem, kuru mērķis ir uzlabot šo ostu sniegumu, būtu 

jāpiemēro augstāka paziņošanas robežvērtība. 

(9) Ņemot vērā pieredzi, kas iegūta, piemērojot Regulu (ES) Nr. 651/2014 un Regulu (ES) 

Nr. 702/2014, ir lietderīgi arī pielāgot dažus šo regulu noteikumus.  

(10) Jo īpaši attiecībā uz reģionālā darbības atbalsta shēmām tālākajiem reģioniem atšķirīgu 

noteikumu piemērošana, lai kompensētu papildu transporta izmaksas un citas papildu 

izmaksas, praksē ir izrādījusies apgrūtināta un nelietderīga Līguma 349. pantā minēto 

problēmu – attāluma un nošķirtības, mazā izmēra, sarežģītā reljefa un klimata, 

tautsaimniecības atkarības no dažiem ražojumiem, kas, nemainoties un cits citu 

papildinot, nopietni kavē to attīstību, – novēršanā, un šie noteikumi būtu jāaizstāj ar 

metodi, kas attiecas uz visām papildu izmaksām.  

(11) Ņemot vērā atbalsta kultūrai un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai ierobežoto 

negatīvo ietekmi uz konkurenci, paziņošanas robežvērtības atbalstam šajās jomās būtu 

jāpalielina. 

(12) Tādēļ Regula (ES) Nr. 651/2014 un Regula (ES) Nr. 702/2014 būtu attiecīgi jāgroza, 

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU. 

1. pants 

Regulu (ES) Nr. 651/2014 groza šādi: 

(1) regulas 1. pantu groza šādi:  

a) panta 1. punktu groza šādi: 

– i) punkta k) un l) apakšpunktu aizstāj ar šādiem: 

"k) atbalsts sporta un daudzfunkcionālai atpūtas infrastruktūrai; 

l) atbalsts vietējai infrastruktūrai;" 

– ii) punktam pievieno šādus m) un n) apakšpunktus: 

"m) atbalsts reģionālajām lidostām; un 

n) atbalsts ostām."; 

b) panta 3. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu: 

"Šo regulu nepiemēro:  

a) atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē, uz ko attiecas Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regula (ES) Nr. 1379/2013*, izņemot atbalstu mācībām, atbalstu MVU piekļuvei 

finansējumam, atbalstu pētniecības un attīstības jomā, inovācijas atbalstu MVU, atbalstu 

nelabvēlīgākā situācijā esošiem darba ņēmējiem un strādājošām personām ar invaliditāti un 

reģionālā darbības atbalsta shēmas tālākajos reģionos un mazapdzīvotos apgabalos;  

b) atbalstam primārās lauksaimnieciskās ražošanas nozarē, izņemot reģionālo darbības 

atbalstu, atbalstu konsultācijām MVU, riska finansējuma atbalstu, atbalstu pētniecībai un 

attīstībai, inovācijas atbalstu MVU, vides aizsardzības atbalstu, atbalstu mācībām un atbalstu 

nelabvēlīgākā situācijā esošiem darba ņēmējiem un strādājošām personām ar invaliditāti;  
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c) atbalstam lauksaimniecības produktu pārstrādes un tirdzniecības nozarē, izņemot reģionālo 

darbības atbalstu, šādos gadījumos:  

i) ja atbalsta summa ir noteikta, pamatojoties uz šādu produktu, kurus attiecīgais uzņēmums 

iepircis no primārajiem ražotājiem vai laidis tirgū, cenu vai daudzumu; vai  

ii) ja atbalstu piešķir ar nosacījumu, ka to daļēji vai pilnībā nodod primārajiem ražotājiem; 

d) atbalstam nekonkurētspējīgu ogļraktuvju slēgšanas atvieglošanai, uz ko attiecas Padomes 

Lēmums 2010/787/ES**; 

e) reģionālā atbalsta kategorijām, kas izslēgtas ar 13. pantu. 

______________________ 

* Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un 

akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) 

Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 (OV L 354, 28.12.2013., 1. lpp.). 

** Padomes 2010. gada 10. decembra Lēmums par valsts atbalstu nekonkurētspējīgu ogļraktuvju slēgšanas 

atvieglošanai (OV L 336, 21.12.2010., 24. lpp.).
 

c) panta 4. punktu groza šādi: 

– i) punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu: 

"a) atbalsta shēmām, no kurām nav īpaši izslēgti individuāla atbalsta maksājumi uzņēmumam, 

uz kuru attiecas neizpildīts līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Komisijas 

lēmumu, ar ko atbalsts, kuru piešķīrusi tā pati dalībvalsts, atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu 

ar iekšējo tirgu, izņemot atbalsta shēmas atsevišķu dabas katastrofu radīto zaudējumu 

atlīdzināšanai;" 

– ii) punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu: 

"c) atbalstam grūtībās nonākušiem uzņēmumiem, izņemot atbalsta shēmas atsevišķu dabas 

katastrofu radīto zaudējumu atlīdzināšanai un reģionālā darbības atbalsta shēmas, ar 

nosacījumu, ka šīs shēmas nav labvēlīgākas pret grūtībās nonākušiem uzņēmumiem nekā pret 

citiem uzņēmumiem."; 

(2) regulas 2. pantu groza šādi: 

a) panta 39. punktu aizstāj ar šādu: 

"39) "pamatdarbības peļņa" ir visa ieguldījumu saimnieciskā perioda diskontēto ieņēmumu un 

diskontēto pamatdarbības izmaksu starpība, ja tā ir pozitīva. Darbības izmaksas ietver tādas 

izmaksas kā izmaksas par personālu, materiāliem, no apakšuzņēmējiem saņemtajiem 

pakalpojumiem, komunikācijām, energoresursiem, uzturēšanu, īri, administrāciju, bet šīs 

regulas mērķiem neietver amortizācijas atskaitījumus un finansēšanas izmaksas, ja tie ir segti 

no ieguldījumu atbalsta. Diskontētie ieņēmumi un pamatdarbības izmaksas, kas izmanto 

attiecīgu diskonta likmi, dod iespēju gūt saprātīgu peļņu." 

b) panta 42. punktu aizstāj ar šādu: 

"42) "reģionālais darbības atbalsts" ir atbalsts, kas paredzēts, lai samazinātu uzņēmuma 

kārtējos izdevumus. Tas ietver tādas izmaksu kategorijas kā izmaksas par personālu, 

materiāliem, no apakšuzņēmējiem saņemtajiem pakalpojumiem, komunikācijām, 

energoresursiem, uzturēšanu, īri, administrāciju u. c., bet neietver amortizācijas izdevumus un 

finansēšanas izmaksas, ja tās bijušas iekļautas attiecināmajās izmaksās, piešķirot ieguldījumu 

atbalstu;" 

c) panta 48. punktu aizstāj ar šādu: 
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"48) "mazapdzīvoti apgabali" ir NUTS 2. līmeņa reģioni ar mazāk nekā 8 iedzīvotājiem uz 

km² vai NUTS 3. līmeņa reģioni ar mazāk nekā 12,5 iedzīvotājiem uz km²;" 

d) pantā pievieno šādu 48.a punktu: 

"48.a) "ļoti mazapdzīvoti apgabali" ir NUTS 2. līmeņa reģioni ar mazāk nekā 8 iedzīvotājiem 

uz km²;"
  

e) panta 55. punktu aizstāj ar šādu: 

"55) "apgabali, kas ir tiesīgi saņemt darbības atbalstu" ir tālākie reģioni, kas minēti Līguma 

349. pantā, vai mazapdzīvoti apgabali, vai ļoti mazapdzīvoti apgabali;" 

f) pantā pievieno šādu 61.a punktu: 

"61.a) "tādas pašas vai līdzīgas darbības izbeigšana" nozīmē pilnīgu izbeigšanu un arī daļēju 

izbeigšanu, kā rezultātā tiek zaudēts ievērojams skaits darbvietu. Šajā noteikumā "ievērojams 

skaits darbvietu" ir definēts kā vismaz [100] darbvietu zaudējums šādā darbībā un 

uzņēmējdarbības vietā vai kā darbvietu samazinājums minētajā darbībā uzņēmējdarbības vietā 

vismaz 50 % apmērā no darbaspēka;" 

g) pēc 143. punkta pievieno šādus punktus:  

"Definīcijas saistībā ar atbalstu reģionālajām lidostām  

144) "lidostas infrastruktūra" ir infrastruktūra un aprīkojums, ko lidosta izmanto, lai sniegtu 

lidostas pakalpojumus aviokompānijām un dažādiem pakalpojumu sniedzējiem; tas ietver 

skrejceļus, termināļus, peronus, manevrēšanas ceļus, centralizētu infrastruktūru apkalpošanai 

uz zemes un citas iekārtas, ar kurām tieši atbalsta lidostas pakalpojumus, taču neietver 

infrastruktūru un aprīkojumu, kas primāri ir nepieciešami darbībām, kuras nav saistītas ar 

aeronavigāciju; 

145) "aviokompānija" ir jebkura aviokompānija, kurai ir derīga dalībvalsts vai Eiropas 

Kopējās aviācijas telpas locekļa izdota darbības licence saskaņā ar Eiropas Parlamenta n 

Padomes Regulu (EK) Nr. 1008/2008*; 

146) "lidosta" ir subjekts vai subjektu grupa, kas veic saimniecisko darbību, sniedzot lidostas 

pakalpojumus aviokompānijām;  

147) "lidostas pakalpojumi" ir pakalpojumi, ko lidosta vai tās meitasuzņēmums sniedz 

aviokompānijām, lai nodrošinātu lidmašīnu apkalpošanu no nosēšanās brīža līdz pacelšanās 

brīdim un pasažieru un kravu apkalpošanu, tostarp apkalpošanas pakalpojumu sniegšana uz 

zemes un centralizētas infrastruktūras nodrošināšana apkalpošanai uz zemes, lai dotu iespēju 

aviokompānijām sniegt gaisa transporta pakalpojumus; 

148) "vidējā ikgadējā pasažieru plūsma" ir rādītājs, ko nosaka, balstoties uz pasažieru 

ienākošo un izejošo plūsmu divos pēdējos finanšu gados pirms gada, kurā atbalsts ir piešķirts;  

149) "centralizēta infrastruktūra apkalpošanai uz zemes" ir infrastruktūra, kuru parasti 

ekspluatē lidostas pārvaldītājs un kas apmaiņā pret atlīdzību tiek nodota to dažādo 

apkalpošanas uz zemes pakalpojumu sniedzēju rīcībā, kuri darbojas lidostā, izņemot 

aprīkojumu, kurš pieder apkalpošanas uz zemes pakalpojumu sniedzējiem vai kuru tie 

ekspluatē; 

150) "ātrvilciens" ir vilciens, kas spēj sasniegt ātrumu virs 200 km/h;  

151) "apkalpošana uz zemes" [lidlauka sniegtie pakalpojumi] ir pakalpojumi, ko lidostas 

lietotājiem sniedz lidostā, kā izklāstīts Padomes Direktīvas 96/67/EK** pielikumā; 
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152) "ar aeronavigāciju nesaistītas darbības" ir komercpakalpojumi aviokompānijām vai 

citiem lidostas lietotājiem, tostarp papildu pakalpojumi pasažieriem, kravas ekspeditoriem vai 

citiem pakalpojumu sniedzējiem, biroju un veikalu iznomāšana, automašīnu stāvvietas, 

viesnīcas u. c.; 

153) "reģionālā lidosta" ir lidosta, kuras vidējā ikgadējā pasažieru plūsma nepārsniedz 

3 miljonus pasažieru; 

Definīcijas saistībā ar atbalstu ostām 

154) "osta" ir zemes un ūdens telpa, ko veido tāda infrastruktūra un aprīkojums, kas ļauj veikt 

ūdens transportlīdzekļu uzņemšanu, to iekraušanu un izkraušanu, preču uzglabāšanu, šo preču 

pieņemšanu un piegādi un nodrošināt pasažieru, apkalpes un citu personu iekāpšanu un 

izkāpšanu, un jebkāda cita infrastruktūra, kas nepieciešama transporta operatoriem ostas 

teritorijā; 

155) "jūras osta" ir osta galvenokārt tam, lai uzņemtu jūras kuģus;  

156) "iekšzemes osta" ir osta, kas nav jūras osta, iekšējo ūdensceļu kuģu uzņemšanai; 

157) "ostas infrastruktūra" ir infrastruktūra un iekārtas ar transportu saistītu ostas 

pakalpojumu sniegšanai, tostarp piestātnes kuģu pietauvošanai, kuģu piestātnes, moli un 

peldošas pontonu platformas plūdmaiņu zonās, iekšējie baseini, uzbērumi un zemes 

meliorācija, alternatīvo degvielu infrastruktūra, infrastruktūra kuģu atkritumu un kravu atlieku 

savākšanai un transporta iekārtas ostas teritorijā;  

158) "ostas būves un aprīkojums” ir virszemes konstrukcijas, ēkas, kā arī pārvietojamās 

iekārtas, tostarp krāni, un stacionārās iekārtas ostas teritorijā, kas ir tieši saistītas ar ostas 

transporta funkciju; 

159) "piekļuves infrastruktūra" ir visu veidu infrastruktūra, kas nepieciešama, lai jūras vai 

iekšzemes ostas lietotājiem nodrošinātu piekļuvi un iekļūšanu no zemes vai jūras un upes, jo 

īpaši piebraucamie ceļi, piebraucamie sliežu ceļi un piekļuves kanāli un slūžas; 

160) "bagarēšana" ir smilts, nogulšņu vai citu vielu aizvākšana no ūdensceļu dibena ūdens 

pievadceļos ostai vai ostas teritorijā, lai transportlīdzekļi varētu piekļūt ostai; 

161) "kārtējā bagarēšana" ir bagarēšana, ko regulāri veic, lai saglabātu ūdens pievadceļu vai 

ostas teritoriju pieejamu;  

162) "alternatīvo degvielu infrastruktūra" ir ostas infrastruktūras, kas ļauj ostai uzņemt kuģus, 

kuri izmanto tādas degvielas kā elektrība, ūdeņradis, biodegvielas (šķidrās), sintētiskās 

degvielas, metānu, tostarp dabasgāzi (CNG un LNG) un biometānu, un sašķidrināto naftas 

gāzi (LPG), ar kurām vismaz daļēji aizvieto fosilās naftas avotus enerģijas piegādē 

transportam, kuras palīdz dekarbonizēt to un uzlabo transporta nozares ekoloģiskos rādītājus; 

163) "kuģis" ir jūras peldlīdzeklis, kas ir vai nav pašgājējs, ar vienu vai vairākiem virsūdens 

korpusiem; 

164) "jūras kuģis" ir kuģis, kas nav tāds kuģis, kurš kuģo tikai iekšējos ūdeņos vai piekrastes 

ūdeņos, vai to tuvumā; 

165) "iekšzemes ūdeņu kuģi" ir kuģi, kas paredzēti tikai vai galvenokārt kuģošanai iekšzemes 

ūdensceļos; 

166) "infrastruktūra kuģu atkritumu un kravu atlieku savākšanai" ir uzņemšana jebkurā 

iekārtā, kas ir stacionāra, peldoša vai pārvietojama un kas spēj uzņemt kuģu atkritumus vai 

kravu atliekas, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/59/EK***. 

______________________________ 
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* Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 24. septembra Regula (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem 

noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (OV L 293, 31.10.2008., 3. lpp.). 

** Padomes 1996. gada 15. oktobra Direktīva 96/67/EK par pieeju lidlauka sniegto pakalpojumu tirgum 

Kopienas lidostās (OV L 272, 25.10.1996., 36. lpp.).  

*** Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīva 2000/59/EK par ostas iekārtām, kas 

paredzētas kuģu atkritumu un kravu atlieku uzņemšanai (OV L 332, 28.12.2000., 81. lpp.). 

(3) regulas 4. pantu groza šādi: 

a) panta 1. punktu groza šādi: 

i) punkta z) apakšpunktu aizstāj ar šādu: 

"z) ieguldījumu atbalsts kultūrai un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai: 

EUR 150 miljoni vienam projektam; darbības atbalsts kultūrai un kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšanai: EUR 75 miljoni vienam uzņēmumam gadā;" 

ii) punktam pievieno šādu dd) un ff) apakšpunktu:  

"dd) ieguldījumu atbalsts reģionālajām lidostām: atbalsta intensitāte, kas noteikta 56.a panta 

11. un 12. punktā; 

ee) ieguldījumu atbalsts jūras ostām: EUR 100 miljoni vienam ieguldījumu projektam (vai 

EUR 120 miljoni vienam ieguldījumu projektam jūras ostā, kas iekļauta pamattīkla koridora 

darba plānā, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1315/2013* 

47. pantā); 

ff) ieguldījumu atbalsts iekšzemes ostām: EUR 20 miljoni vienam ieguldījumu projektam." 

______________ 

* Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1315/2013 par 

Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai un ar ko atceļ Lēmumu 

Nr. 661/2010/ES (OV L 348, 20.12.2013., 1. lpp.)."; 

(4) regulas 5. panta 2. punktā pievieno šādu k) apakšpunktu: 

"k) atbalsts, kas izpaužas kā materiālo aktīvu pārdošana vai nomāšana zemāk par tirgus 

vērtību, ja vērtību nosaka vai nu ar neatkarīga eksperta novērtējumu pirms darījuma, vai arī 

atsaucoties uz publiski pieejamu, regulāri atjauninātu un vispārpieņemtu vērtību." 

(5) regulas 6. panta 5. punktu groza šādi: 

a) punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu: 

"a) reģionālais darbības atbalsts un reģionālais pilsētu attīstības atbalsts, ja ir izpildīti 15. un 

16. pantā paredzētie attiecīgie nosacījumi;"  

b) punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu: 

"d) atbalsts, ar ko kompensē strādājošu personu ar invaliditāti nodarbināšanas papildu 

izmaksas, un atbalsts, ar ko kompensē izmaksas par palīdzības sniegšanu nelabvēlīgākā 

situācijā esošiem darba ņēmējiem, ja ir izpildīti 34. un 35. pantā paredzētie attiecīgie 

nosacījumi;" 

(6) regulas 7. pantu groza šādi: 

a) panta 1. punktā pievieno šādu teikumu:  

"Attiecināmo izmaksu summas var aprēķināt saskaņā ar vienkāršoto izmaksu iespējām, kas 

izklāstītas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1303/2013* 67. un 68. pantā, ar 

nosacījumu, ka darbību vismaz daļēji finansē no Savienības fonda, kas ļauj izmantot minētās 
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vienkāršoto izmaksu iespējas, un ka izmaksu kategorija ir attiecināma atbilstīgi attiecīgajam 

atbrīvojuma noteikumam." 

b) panta 3. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:  

"Atbalstu, kas izmaksājams nākotnē, tostarp atbalstu, kas izmaksājams vairākās daļās, 

diskontē atbilstoši tā vērtībai piešķiršanas brīdī." 

c) panta 4. punktu svītro.  

______________ 

* Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko 

paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, 

Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un 

zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 

Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ 

Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.). 

(7) regulas 12. un 13. pantu aizstāj ar šādiem:  

"12. pants 

Uzraudzība 

1. Lai Komisija varētu uzraudzīt atbalstu, kas ar šo regulu atbrīvots no paziņošanas prasības, 

dalībvalstis vai, alternatīvi, attiecībā uz atbalstu, ko piešķir Eiropas teritoriālās sadarbības 

projektiem, tā dalībvalsts, kurā atrodas vadošā iestāde, uztur detalizētu dokumentāciju ar 

informāciju un pamatojošiem dokumentiem, kas nepieciešami, lai noteiktu, ka ir izpildīti visi 

šajā regulā paredzētie nosacījumi. Šo dokumentāciju glabā desmit gadus, sākot no dienas, kad 

ir piešķirts ad hoc atbalsts vai kad ir piešķirts pēdējais atbalsts saskaņā ar shēmu.  

2. Attiecībā uz tādām shēmām, saskaņā ar kurām fiskālais atbalsts tiek piešķirts automātiski, 

pamatojoties uz atbalsta saņēmēju nodokļu deklarācijām, ja attiecībā uz katru atbalsta 

saņēmēju netiek veikta ex ante pārbaude par to, vai ir izpildīti visi saderības nosacījumi, 

dalībvalstis reizi finanšu gadā, vismaz ex post un izlases veidā, regulāri pārbauda, vai ir 

izpildīti visi saderības nosacījumi, un izdara nepieciešamos secinājumus. Dalībvalstis uztur 

detalizētu dokumentāciju par pārbaudēm vismaz 10 gadus no pārbaužu veikšanas dienas. 

3. Attiecīgā dalībvalsts 20 darbdienu laikā vai tādā ilgākā laikposmā, kāds noteikts 

pieprasījumā, iesniedz Komisijai visu informāciju un pamatojošos dokumentus, ko Komisija 

uzskata par vajadzīgiem, lai uzraudzītu šīs regulas piemērošanu, tostarp 1. un 2. punktā 

minēto informāciju. 

13. pants 

Reģionālā atbalsta darbības joma 

Šo iedaļu nepiemēro:  

a) atbalstam, kas veicina darbības tērauda nozarē, ogļrūpniecības nozarē, kuģu būves nozarē 

un sintētisko šķiedru nozarē; 

b) atbalstam transporta nozarē, kā arī saistītajai infrastruktūrai, un enerģijas ražošanai, sadalei 

un infrastruktūrai, izņemot reģionālās darbības atbalsta shēmas; 

c) reģionālajam atbalstam tādu shēmu veidā, kas ir paredzētas ierobežotam skaitam konkrētu 

saimnieciskās darbības nozaru; shēmas, kas paredzētas tūrisma darbībām, platjoslas 

infrastruktūrai vai lauksaimniecības produktu pārstrādei un tirdzniecībai, neuzskata par tādām, 

kuras paredzētas konkrētām saimnieciskās darbības nozarēm;  
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d) individuālam reģionālajam ieguldījumu atbalstam tā saņēmējam, kurš atbalsta pieteikuma 

iesniegšanas brīdī:  

i) ir iepriekšējo divu gadu laikā izbeidzis tādu pašu vai līdzīgu darbību uzņēmējdarbības vietā 

citas EEZ līguma līgumslēdzējas puses teritorijā vai  

ii) kam ir [konkrēti plāni] izbeigt šādu darbību laikposmā no datuma, kad iesniegts atbalsta 

pieteikums, līdz diviem gadiem pēc tam, kad ir pabeigts sākotnējais ieguldījums; 

e) reģionālajam darbības atbalstam uzņēmumiem, kuru galvenā darbības joma ietilpst NACE 

2. red. K iedaļā "Finanšu un apdrošināšanas darbības", vai uzņēmumiem, kuri veic darbību 

grupas ietvaros un kuru galvenā darbības joma ietilpst NACE 2. red. klasē 70.10 "Centrālo 

biroju darbība" vai 70.22 "Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās"."; 

(8) regulas 14. pantu groza šādi:  

a) panta 6. punkta otrās daļas pirmo teikumu aizstāj ar šādu:  

"Iegādājoties uzņēmējdarbības vietas aktīvus 2. panta 49. vai 51. punkta nozīmē, ņem vērā 

tikai izmaksas par aktīvu iegādi no trešām personām, kas nav saistītas ar pircēju."; 

b) panta 7. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:  

"Attiecībā uz atbalstu, ko piešķir lieliem uzņēmumiem būtiskām pārmaiņām ražošanas 

procesā, attiecināmajām izmaksām jābūt lielākām nekā ar modernizējamo darbību saistīto 

aktīvu amortizācijai iepriekšējo triju fiskālo gadu laikā."; 

(9) regulas 15. pantu aizstāj ar šādu:  

"15. pants 

Reģionālais darbības atbalsts 

1. Reģionālā darbības atbalsta shēmas tālākajos reģionos un mazapdzīvotos apgabalos ir 

saderīgas ar iekšējo tirgu Līguma 107. panta 3. punkta nozīmē un ir atbrīvotas no Līguma 

108. panta 3. punktā noteiktās paziņošanas prasības, ja ir izpildīti šajā pantā un I nodaļā 

paredzētie nosacījumi.  

2. Mazapdzīvotos apgabalos reģionālā darbības atbalsta shēmas kompensē to preču transporta 

papildu izmaksas, kas ir ražotas apgabalos, kuri ir tiesīgi saņemt darbības atbalstu, kā arī to 

preču transporta papildu izmaksas, kas tiek turpmāk pārstrādātas šajos apgabalos, ievērojot 

šādus nosacījumus:  

a) atbalstu ir iespējams objektīvi kvantitatīvi noteikt iepriekš, pamatojoties uz fiksētu summu, 

summu par tonnu/kilometru vai citu attiecīgu vienību;  

b) transporta papildu izmaksas ir aprēķinātas, pamatojoties uz preču pārvadājumu attiecīgās 

dalībvalsts robežās, izmantojot transportlīdzekli, kas rada viszemākās izmaksas saņēmējam. 

Atbalsta intensitāte nepārsniedz 100 % no šajā punktā noteiktajām transporta papildu 

izmaksām.  

3. Ļoti mazapdzīvotos apgabalos reģionālā darbības atbalsta shēmas novērš vai samazina 

apdzīvotības sarukšanu, ievērojot šādus nosacījumus: 

a) saņēmēji savu saimniecisko darbību veic attiecīgajā apgabalā; 

b) atbalsta summa gadā vienam saņēmējam saskaņā ar visām darbības atbalsta shēmām 

nepārsniedz 20 % no gada darbaspēka izmaksām, kas saņēmējam radušās attiecīgajā apgabalā. 

4. Tālākajos reģionos darbības atbalsta shēmas kompensē darbības papildu izmaksas, kas 

tālākajos reģionos radušās vienas vai vairāku pastāvīgu Līguma 349. pantā minēto problēmu 

tiešā ietekmē, ja saņēmēji savu saimniecisko darbību veic tālākajā reģionā, ar nosacījumu, ka 
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atbalsta summa gadā vienam saņēmējam saskaņā ar visām darbības atbalsta shēmām, kas 

īstenotas atbilstīgi šai regulai, nepārsniedz vienu no šādām procentuālajām daļām: 

 a) [25 %] no bruto pievienotās vērtības, ko saņēmējs gada laikā rada attiecīgajā 

tālākajā reģionā;  

 b) [30 %] no darbaspēka izmaksām, kuras saņēmējam gada laikā rodas attiecīgajā 

tālākajā reģionā;  

 c) [20 %] no saņēmēja gada apgrozījuma attiecīgajā tālākajā reģionā.  

Šīs procentuālās daļas var palielināt par [10 procentpunktiem] uzņēmumiem, kuru gada 

apgrozījums nepārsniedz [EUR 300 000].” 

(10) regulas 21. panta 16. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu:  

"Riska finansējuma pasākums, ar ko atbalsttiesīgajiem uzņēmumiem nodrošina garantijas vai 

aizdevumus vai ar ko atbalsttiesīgajos uzņēmumos veic kvazikapitāla ieguldījumus, kas 

strukturēti kā parāda instrumenti, atbilst šādiem nosacījumiem:" 

(11) regulas 22. panta 2. punktu aizstāj ar šādu: 

"Atbalsttiesīgie uzņēmumi ir tādi nekotēti mazie uzņēmumi, kas reģistrēti ilgākais pirms 

pieciem gadiem, ar nosacījumu, ka uzņēmums atbilst šādiem nosacījumiem: 

a) tas nav tikai pārņēmis cita uzņēmuma darbību;  

b) tas vēl nav sadalījis peļņu; 

c) nav izveidots apvienošanās rezultātā. 

Atbalsttiesīgajiem uzņēmumiem, kuriem nav pienākuma reģistrēties, var uzskatīt, ka 

attiecīgais piecu gadu periods sākas no brīža, kad uzņēmums sāk saimniecisko darbību vai 

attiecībā uz tā saimniecisko darbību ir apliekams ar nodokli. 

Atkāpjoties no pirmās daļas c) apakšpunkta, tie uzņēmumus, kas izveidoti, apvienojoties 

uzņēmumiem, kuri ir tiesīgi saņemt atbalstu saskaņā ar šo pantu, arī var uzskatīt par 

atbalsttiesīgiem uzņēmumiem ne vairāk kā piecus gadus no vecākā apvienošanā iesaistītā 

uzņēmuma reģistrācijas datuma."; 

(12) regulas 31. panta 3. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:  

"b) mācību personāla un apmācāmo darbības izmaksas, kas ir tieši saistītas ar mācību 

projektu, piemēram, ceļa izdevumi, uzturēšanās izmaksas, ar projektu tieši saistīti materiāli un 

piederumi, instrumentu un aprīkojuma amortizācija, ciktāl tos izmanto vienīgi mācību 

projektam."; 

(13) regulas 52. pantā iekļauj šādu 2.a punktu:  

"2.a Kā alternatīvu attiecināmo izmaksu noteikšanai, kā paredzēts 2. punktā, atbalsta 

maksimālo summu projektam var noteikt, pamatojoties uz konkursa procedūru, kā paredzēts 

4. punktā."; 

(14) regulas 53. pantu groza šādi:  

a) panta 2. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu: 

"a) muzeji, arhīvi, bibliotēkas, mākslas un kultūras centri vai telpas, teātri, kinoteātri, operas 

nami, koncertzāles, citas izpildītājmākslas organizācijas, kinematogrāfiskā mantojuma 

iestādes un citas tamlīdzīgas mākslas un kultūras infrastruktūras, organizācijas un iestādes;" 

b) panta 6. punkta trešo teikumu svītro; 
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c) panta 8. punktu aizstāj ar šādu: 

"8. Kā alternatīvu 6. un 7. punktā minētajai metodei, ja atbalsts nepārsniedz EUR 2 miljonus, 

atbalsta maksimālo summu var noteikt 80 % apmērā no attiecināmajām izmaksām."; 

d) panta 9. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu: 

"Darbībām, kas definētas 2. punkta f) apakšpunktā, atbalsta maksimālā summa nepārsniedz 

vai nu starpību starp attiecināmajām izmaksām un projekta diskontētajiem ieņēmumiem, vai 

70 % no attiecināmajām izmaksām." 

(15) regulas 54. panta 4. punkta otro daļu aizstāj ar šādu: 

"Abos gadījumos maksimālais izdevumu apjoms, kuram var piemērot izdevumu teritoriālās 

saistības, nekādā gadījumā nepārsniedz 80 % no kopējā producēšanas budžeta.  

Lai projekti varētu pretendēt uz atbalstu, dalībvalstis var arī prasīt, ka noteikts minimālais 

producēšanas darbību apjoms jāveic attiecīgajā teritorijā, bet šis apjoms nepārsniedz 50 % no 

kopējā producēšanas budžeta."; 

(16) pēc 56. panta pievieno šādas iedaļas: 

"14. IEDAĻA 

Atbalsts reģionālajām lidostām 

56.a pants 

Ieguldījumu atbalsts reģionālajām lidostām 

1. Ieguldījumu atbalsts lidostai ir saderīgs ar iekšējo tirgu Līguma 107. panta 3. punkta 

nozīmē un ir atbrīvots no Līguma 108. panta 3. punktā noteiktās paziņošanas prasības, ja ir 

izpildīti šajā pantā un I nodaļā paredzētie nosacījumi. 

2. Attiecīgais ieguldījums nepārsniedz to, kas ir nepieciešams, lai ņemtu vērā vidēja termiņa 

gaidāmo plūsmas apjomu, pamatojoties uz saprātīgām plūsmas prognozēm.  

3. Lidosta ir pieejama visiem potenciālajiem lietotājiem. Fizisku jaudas ierobežojumu 

gadījumā tās sadale notiek, pamatojoties uz piemērotiem, objektīviem, pārredzamiem un 

nediskriminējošiem kritērijiem. 

4. Atbalstu nepiešķir lidostām, kas atrodas 100 km attālumā vai 60 minūšu braucienā ar 

automašīnu, autobusu, vilcienu vai ātrvilcienu no esošas lidostas, no kuras tiek sniegti regulāri 

gaisa pakalpojumi Regulas (EK) Nr. 1008/2008 2. panta 16. punkta nozīmē. 

5. Atbalstu nepiešķir lidostām, kurās iepriekšējo divu finanšu gadu laikā pirms gada, kurā 

atbalsts tiek faktiski piešķirts, vidējā ikgadējā pasažieru plūsma ir vairāk nekā trīs miljoni 

pasažieru. Atbalsts nedrīkst izraisīt lidostas vidējās ikgadējās plūsmas palielinājumu virs trīs 

miljoniem pasažieru divu finanšu gadu laikā pēc atbalsta piešķiršanas. 

6. Atbalstu nepiešķir lidostām, kurās iepriekšējo divu finanšu gadu laikā pirms gada, kurā 

atbalsts tiek faktiski piešķirts, vidējā ikgadējā kravu plūsma pārsniedz 200 000 tonnas. To 

nepiemēro arī tad, ja sagaidāms, ka atbalsta rezultātā lidostas vidējā ikgadējā kravu plūsma 

palielināsies virs 200 000 tonnām divu finanšu gadu laikā pēc atbalsta piešķiršanas. 

7. Atbalstu nepiešķir esošo lidostu pārcelšanai vai jaunas pasažieru lidostas izveidei, tostarp 

esoša lidlauka pārveidošanai par pasažieru lidostu. 

9. Atbalsta summa nepārsniedz starpību starp attiecināmajām izmaksām un pamatdarbības 

peļņu no ieguldījuma. Pamatdarbības peļņu atskaita no attiecināmajām izmaksām iepriekš 

saskaņā ar pamatotām prognozēm vai izmanto atgūšanas mehānismu.  
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10. Attiecināmās izmaksas ir izmaksas, kas saistītas ar ieguldījumiem lidostas infrastruktūrā, 

tostarp plānošanas izmaksas.  

11. Atbalsta summa nedrīkst pārsniegt: 

(a)  50 % no attiecināmajām izmaksām lidostām, kurās divos finanšu gados pirms 

gada, kurā atbalsts tiek faktiski piešķirts, vidējā ikgadējā pasažieru plūsma ir 

no viena līdz trīs miljoniem pasažieru; 

(b)  75 % no attiecināmajām izmaksām lidostām, kurās divos finanšu gados pirms 

gada, kurā atbalsts tiek faktiski piešķirts, vidējā ikgadējā pasažieru plūsma 

nepārsniedz vienu miljonu pasažieru; 

12. Atbalsta maksimālo intensitāti var palielināt par 20 procentpunktiem lidostām, kuras 

atrodas attālos reģionos. 

13. Šā panta 2. un 4. punktu nepiemēro lidostām, kurās iepriekšējo divu finanšu gadu laikā 

pirms gada, kurā atbalsts tiek faktiski piešķirts, vidējā ikgadējā pasažieru plūsma nepārsniedz 

150 000 pasažieru, ja nav sagaidāms, ka atbalsta rezultātā lidosta savu vidējo ikgadējo 

pasažieru plūsmu palielinās virs 150 000 pasažieriem. Atbalsts, kas piešķirts šādām lidostām, 

atbilst vai nu 9. punktam, vai arī 11. un 12. punktam.  

15. IEDAĻA 

Atbalsts ostām 

56.b pants 

Ieguldījumu atbalsts jūras ostām 

1. Ieguldījumu atbalsts jūras ostām ir saderīgs ar iekšējo tirgu Līguma 107. panta 3. punkta 

nozīmē un ir atbrīvots no Līguma 108. panta 3. punktā noteiktās paziņošanas prasības, ja ir 

izpildīti šajā pantā un I nodaļā paredzētie nosacījumi. 

2. Attiecināmās izmaksas ir ieguldījumu izmaksas, tostarp plānošanas izmaksas: 

a) par jūras ostu infrastruktūru izbūvi, nomaiņu vai modernizāciju; un 

b) par piekļuves infrastruktūras ostas teritorijā izbūvi, nomaiņu vai modernizāciju. 

Tas ietver bagarēšanu ostas teritorijā, izņemot kārtējo bagarēšanu. 

3. Ieguldījumu izmaksas, kuras attiecas uz ar transportu nesaistītām darbībām, tostarp 

rūpnieciskās ražošanas iekārtām, kas darbojas ostas teritorijā, birojiem vai veikaliem, kā arī 

būvēm un aprīkojumam, nav attiecināmas.  

4. Atbalsta intensitāte nepārsniedz starpību starp attiecināmajām izmaksām un pamatdarbības 

peļņu no ieguldījuma. Pamatdarbības peļņu atskaita no attiecināmajām izmaksām iepriekš 

saskaņā ar pamatotām prognozēm vai izmanto atgūšanas mehānismu.  

5. Atbalsta maksimālā summa ieguldījumiem, kas noteikti 2. punkta a) apakšpunktā, 

nepārsniedz: 

 a) 100 % no attiecināmām izmaksām, ja attiecināmās izmaksas nav lielākas par 

EUR 20 miljoniem;  

 b) 80 % no attiecināmām izmaksām, ja attiecināmās izmaksas pārsniedz 

EUR 20 miljonus, bet nav lielākas par EUR 50 miljoniem; 

 c) 50 % no attiecināmām izmaksām, ja attiecināmās izmaksas pārsniedz 

EUR 50 miljonus, bet nav lielākas par EUR 100 miljoniem; 
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 d) 50 % no attiecināmām izmaksām, ja attiecināmās izmaksas nav lielākas par 

EUR 120 miljoniem jūras ostām, kuras iekļautas pamattīkla koridora darba plānā, kā minēts 

Regulas (ES) Nr. 1315/2013 47. pantā. 

Atbalsta maksimālā intensitāte ieguldījumiem, kas noteikti 2. punkta b) apakšpunktā, 

nepārsniedz 100 % no attiecināmajām izmaksām. 

6. Atbalsta intensitātes, kas paredzētas 5. punkta pirmās daļas b), c) un d) apakšpunktos, var 

paaugstināt par 10 procentpunktiem ieguldījumiem atbalstāmos apgabalos, kuri atbilst 

Līguma 107. panta 3. punkta a) apakšpunkta nosacījumiem, un par 5 procentpunktiem 

ieguldījumiem atbalstāmos apgabalos, kuri atbilst Līguma 107. panta 3. punkta 

c) apakšpunkta nosacījumiem. 

7. Ikvienu atbalstīto ieguldījumu, kuru tas pats saņēmējs ir sācis triju gadu laikā no dienas, 

kad sākti darbi pie cita atbalstītā ieguldījuma tajā pašā jūras ostā, uzskata par daļu no vienota 

ieguldījumu projekta.  

8. Koncesijas vai cita veida pilnvarojumus trešām personām izbūvēt, modernizēt, ekspluatēt 

vai nomāt ostu infrastruktūru piešķir konkurenci veicinošā, pārredzamā, nediskriminējošā un 

beznosacījumu veidā. Darbības termiņš jebkurai koncesijai vai cita veida pilnvarojumam 

trešai personai par infrastruktūras nomāšanu vai ekspluatāciju nepārsniedz laiku, kāds šai 

trešai personai varētu būt pamatoti vajadzīgs, lai atgūtu būvju ekspluatācijā vai pakalpojumu 

sniegšanā ieguldītos līdzekļus un gūtu peļņu no ieguldītā kapitāla, ņemot vērā konkrēto 

līguma mērķu sasniegšanai vajadzīgos ieguldījumus. 

9. Atbalstītās ostas infrastruktūras pieejamību ieinteresētajiem lietotājiem nodrošina 

vienlīdzīgā un nediskriminējošā veidā atbilstīgi tirgus nosacījumiem. 

10. Kā alternatīvu 4., 5. un 6. punktā minētajai metodei, ja atbalsts nepārsniedz EUR 

5 miljonus, atbalsta maksimālo summu var noteikt 80 % apmērā no attiecināmajām 

izmaksām. 

56.c pants 

Ieguldījumu atbalsts iekšzemes ostām 

1. Ieguldījumu atbalsts iekšzemes ostām ir saderīgs ar iekšējo tirgu Līguma 107. panta 

3. punkta nozīmē un ir atbrīvots no Līguma 108. panta 3. punktā noteiktās paziņošanas 

prasības, ja ir izpildīti šajā pantā un I nodaļā paredzētie nosacījumi. 

2. Attiecināmās izmaksas ir ieguldījumu izmaksas, tostarp plānošanas izmaksas: 

a) par iekšzemes ostu infrastruktūru izbūvi, nomaiņu vai modernizāciju; un 

b) par piekļuves infrastruktūras ostas teritorijā izbūvi, nomaiņu vai modernizāciju. 

Tas ietver bagarēšanu ostas teritorijā, izņemot kārtējo bagarēšanu.  

3. Ieguldījumu izmaksas, kuras attiecas uz ar transportu nesaistītām darbībām, tostarp 

rūpnieciskās ražošanas iekārtām, kas darbojas ostas teritorijā, birojiem vai veikaliem, kā arī 

būvēm un aprīkojumam, nav attiecināmas.  

4. Atbalsta summa nepārsniedz starpību starp attiecināmajām izmaksām un pamatdarbības 

peļņu no ieguldījuma. Pamatdarbības peļņu atskaita no attiecināmajām izmaksām iepriekš 

saskaņā ar pamatotām prognozēm vai izmanto atgūšanas mehānismu.  

5. Maksimālā atbalsta intensitāte nedrīkst pārsniegt 100 % no attiecināmām izmaksām. 

6. Ikvienu atbalstīto ieguldījumu, kuru tas pats saņēmējs ir sācis triju gadu laikā no dienas, 

kad sākti darbi pie cita atbalstītā ieguldījuma tajā pašā iekšzemes ostā, uzskata par daļu no 

vienota ieguldījumu projekta.  
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7. Koncesijas vai cita veida pilnvarojumus trešām personām izbūvēt, modernizēt, ekspluatēt 

vai nomāt ostu infrastruktūru piešķir konkurenci veicinošā, pārredzamā, nediskriminējošā un 

beznosacījumu veidā. Darbības termiņš jebkurai koncesijai vai cita veida pilnvarojumam 

trešai personai par infrastruktūras nomāšanu vai ekspluatāciju nepārsniedz laiku, kāds šai 

trešai personai varētu būt pamatoti vajadzīgs, lai atgūtu būvju ekspluatācijā vai pakalpojumu 

sniegšanā ieguldītos līdzekļus un gūtu peļņu no ieguldītā kapitāla, ņemot vērā konkrēto 

līguma mērķu sasniegšanai vajadzīgos ieguldījumus. 

8. Atbalstītās ostas infrastruktūras pieejamību ieinteresētajiem lietotājiem nodrošina 

vienlīdzīgā un nediskriminējošā veidā atbilstīgi tirgus nosacījumiem. 

9. Kā alternatīvu 4. un 5. punktā minētajai metodei, ja atbalsts nepārsniedz EUR 2 miljonus, 

atbalsta maksimālo summu var noteikt 80 % apmērā no attiecināmajām izmaksām."; 

(17) regulas 58. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:  

"1. Šo regulu piemēro individuālam atbalstam, kas piešķirts, pirms stājušies spēkā šīs regulas 

attiecīgie noteikumi, ja atbalsts atbilst visiem šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem, 

izņemot 9. pantu." 

2. pants 

Regulas (ES) Nr. 651/2014 pielikumus groza šādi: 

(1) Regulas II pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.  

[II pielikumā (informācijas lapa, kas dalībvalstij jānosūta) tiks izveidoti jauni ieraksti II daļā 

par jaunajām atbalsta kategorijām (ieguldījumu atbalsts lidostām, jūras ostām un iekšzemes 

ostām), un ieraksts par atbalstu MVU (17.–20. pants) tiks sadalīts vairākos ierakstos (par 

katru pantu).] 

(2) Regulas III pielikuma 2. zemsvītras piezīmi aizstāj ar šādu: 

"2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar 

ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes 

Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (OV L 393, 

30.12.2006., 1. lpp.)." 

(3) Regulas III pielikuma 3. zemsvītras piezīmes pirmo teikumu aizstāj ar šādu: 

"Bruto dotācijas ekvivalents vai — attiecībā uz pasākumiem saskaņā ar šīs regulas 16., 21., 

22. vai 39. pantu – ieguldījumu summa." 

3. pants 

Regulas (ES) Nr. 702/2014 7. panta 1. punktā pievieno šādu teikumu: 

"Attiecināmo izmaksu summas var aprēķināt saskaņā ar vienkāršoto izmaksu iespējām, kas 

izklāstītas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1303/2013* 67. un 68. pantā, ar 

nosacījumu, ka darbību vismaz daļēji finansē no ELFLA un ka izmaksu kategorija ir 

attiecināma atbilstīgi attiecīgajam atbrīvojuma noteikumam." 

______________ 

* Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus 

noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas 

Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus 

par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un 

zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.). 
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4. pants  

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī. 

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs. 

Briselē, 

 Komisijas vārdā – 

 priekšsēdētājs 

  

 


