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Investoinnit

1. Jäsenvaltio voi myöntää 
investointitukea tässä artiklassa säädetyin 
ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin.

1. Jäsenvaltio voi myöntää 
investointitukea tässä artiklassa säädetyin 
ja jäsenvaltion YMP:n 
strategiasuunnitelmassaan täsmentämin 
edellytyksin.

1 a. Jotta investointitoimet voisivat saada 
maaseuturahaston tukea, on ennen niiden 
toteuttamista arvioitava odotettavissa 
olevat ympäristövaikutukset 
kyseisenlaiseen investointiin sovellettavan 
oikeuden mukaisesti, jos investoinnilla voi 
todennäköisesti olla kielteisiä vaikutuksia 
ympäristöön.

2. Jäsenvaltio voi myöntää tämän 
tukitoimityypin mukaista tukea ainoastaan 
aineellisiin ja/tai aineettomiin 
investointeihin, joilla pyritään edistämään 
6 artiklassa vahvistettujen 
erityistavoitteiden saavuttamista. 
Metsätalousalan tuen on perustuttava 
metsäsuunnitelmiin tai vastaaviin 
asiakirjoihin.

2. Jäsenvaltio voi myöntää tämän 
tukitoimityypin mukaista tukea ainoastaan 
aineellisiin ja/tai aineettomiin 
investointeihin, myös kollektiivisiin 
investointeihin, joilla pyritään edistämään 
6 artiklassa vahvistettujen asianmukaisten 
erityistavoitteiden saavuttamista. 
Metsätalousalan tuen on perustuttava 
metsäsuunnitelmiin, joihin sisältyy 
vaatimus istutettavien lajien 
sopeutumisesta paikallisiin 
ekosysteemeihin, tai vastaaviin 
asiakirjoihin niiden maatilojen tapauksessa, 
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jotka ylittävät jäsenvaltion määrittämän 
tietyn koon.

2 a. Jäsenvaltioiden on kohdennettava 
vähintään 30 prosenttia tässä artiklassa 
tarkoitetusta tuesta ympäristö- ja 
ilmastotarkoituksiin tehtäviin 
investointeihin, joilla edistetään 6 artiklan 
1 kohdan d, e ja f alakohdassa 
tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamista. 
Jäsenvaltioiden on vahvistettava kyseisten 
investointien painopisteet suuremman 
tuen, korkeamman pistemääräarvioinnin 
ja muiden vaikutuksiltaan vastaavien 
objektiivisten perusteiden avulla.
Jäsenvaltiot voivat myös asettaa nuorten 
viljelijöiden tekemät investoinnit etusijalle 
tämän artiklan mukaisesti. 

3. Jäsenvaltion on laadittava luettelo 
tukeen kelpaamattomista investoinneista ja 
menoluokista, mukaan lukien vähintään 
seuraavat:

3. Jäsenvaltion on laadittava luettelo 
tukeen kelpaamattomista investoinneista ja 
menoluokista, mukaan lukien vähintään 
seuraavat:

a) maatalouden tuotanto-oikeuksien 
hankinta;

a) maatalouden tuotanto-oikeuksien 
hankinta;

b) tukioikeuksien hankinta; b) tukioikeuksien hankinta;

c) maan hankinta, lukuun ottamatta 
maan hankintaa ympäristön säilyttämiseksi 
ja nuorten viljelijöiden tekemää maan 
hankinta rahoitusvälineitä käyttämällä;

c) maan hankinta, lukuun ottamatta 
maan hankintaa ympäristön säilyttämiseksi 
ja nuorten viljelijöiden tekemää maan 
hankinta rahoitusvälineitä käyttämällä;

d) eläinten hankinta ja yksivuotisten 
kasvien hankinta ja tällaisten kasvien 
istutus muuhun tarkoitukseen kuin maa- 
tai metsätalouden tuottokyvyn 
palauttamiseen luonnonkatastrofien ja 
muiden katastrofien jälkeen;

d) eläinten hankinta, pois lukien ne 
eläimet, joita käytetään koneiden sijaan 
maisemanhoitoon ja suurilta saalistajilta 
suojelemiseen.

d a) yksivuotisten kasvien hankinta ja 
tällaisten kasvien istutus muuhun 
tarkoitukseen kuin maa- tai 
metsätalouden tuottokyvyn 
palauttamiseen luonnonkatastrofien ja 
muiden katastrofien jälkeen;

e) lainojen korot, paitsi korkotuen tai 
vakuuspalkkiohyvityksen muodossa 
myönnettyjen avustusten osalta;

e) lainojen korot, paitsi korkotuen tai 
vakuuspalkkiohyvityksen muodossa 
myönnettyjen avustusten osalta;

f) kasteluun tehtävät investoinnit, 
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jotka eivät ole yhdenmukaisia direktiivin 
2000/60/EY 4 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn vesimuodostumien hyvän tilan 
saavuttamisen kanssa, mukaan lukien 
lisääntyvä kastelu, joka vaikuttaa 
vesistöihin, joiden tilaa ei ole määritelty 
hyväksi asiaan liittyvässä 
vesienhoitosuunnitelmassa;
g) suuriin infrastruktuureihin tehtävät 
investoinnit, jotka eivät ole osa paikallisia 
kehittämisstrategioita;

g) suuriin infrastruktuureihin tehtävät 
investoinnit, jotka eivät ole osa paikallisia 
kehittämisstrategioita; Jäsenvaltio voi 
myös tarjota erityisiä poikkeuksia 
laajakaistoihin tehtäviä investointeja 
varten, kun on olemassa selkeät perusteet 
siitä, että se täydentäisi toisen unionin 
välineen mukaista tukea;

h) metsitykseen tehtävät investoinnit, 
jotka eivät ole yhdenmukaisia metsitystä ja 
uudelleenmetsitystä koskevien 
yleiseurooppalaisten suuntaviivojen 
mukaisesti laadittujen, kestävän 
metsänhoidon periaatteiden mukaisten 
ilmasto- ja ympäristötavoitteiden kanssa.

h) metsitykseen tehtävät investoinnit, 
jotka eivät ole yhdenmukaisia metsitystä ja 
uudelleenmetsitystä koskevien 
yleiseurooppalaisten suuntaviivojen 
mukaisesti laadittujen, kestävän 
metsänhoidon periaatteiden mukaisten 
ilmasto- ja ympäristötavoitteiden kanssa.

h a) investoinnit, jotka eivät ole 
eläinten terveyttä ja hyvinvointia 
koskevan lainsäädännön tai direktiivin 
91/676/ETY mukaisia; 
h b) bioenergian tuotantoon tehtävät 
investoinnit, jotka eivät ole uusiutuvia 
energialähteitä koskevan direktiivin 
kestävyyskriteerien mukaisia.

Ensimmäisen alakohdan a, b, d ja g 
alakohtaa ei sovelleta, jos tuki myönnetään 
rahoitusvälineiden muodossa.

Ensimmäisen alakohdan a, b, d ja g 
alakohtaa ei sovelleta, jos tuki myönnetään 
rahoitusvälineiden muodossa.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisen 
alakohdan a–h alakohdassa säädetään, 
jäsenvaltio voi tehdä poikkeuksia 
saaristoalueilla sekä syrjäisimmillä 
alueilla syrjäisestä sijainnista ja 
saaristoluonteesta johtuvien haittojen 
torjumiseksi.

4. Jäsenvaltion on rajoitettava tuen 
enimmäismäärä 75 prosenttiin 
tukikelpoisista kustannuksista.

4. Jäsenvaltion on rajoitettava tuen 
määrä liitteessä IX a a vahvistettuun 
tukikelpoisten kustannusten 
enimmäismäärään.
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Tuen enimmäismäärää voidaan korottaa 
seuraavien investointien osalta:

Tuen enimmäismäärää voidaan korottaa 
seuraavien investointien osalta:

a) metsitys ja ei-tuotannolliset 
investoinnit, jotka liittyvät 6 artiklan 1 
kohdan d, e ja f alakohdassa vahvistettuihin 
erityisiin ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin;

a) metsitys, 
peltometsätalousjärjestelmien 
perustaminen ja ei-tuotannolliset 
investoinnit, myös tilusjärjestelyt, jotka 
liittyvät 6 artiklan 1 kohdan d, e ja f 
alakohdassa vahvistettuihin erityisiin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin;

b) investoinnit maaseutualueiden 
peruspalveluihin;

b) investoinnit maaseutualueiden 
peruspalveluihin;

c) investoinnit maa- tai metsätalouden 
tuotantokyvyn palauttamiseen 
luonnonkatastrofien tai muiden katastrofien 
jälkeen ja investoinnit asianmukaisiin 
ennalta ehkäiseviin toimiin metsissä ja 
maaseudulla.

c) investoinnit maa- tai metsätalouden 
tuotantokyvyn palauttamiseen tulipalojen 
tai muiden luonnonkatastrofien tai muiden 
katastrofien jälkeen, mukaan lukien 
myrskyt, tulvat, tuholaiset ja taudit, sekä 
metsien ennallistamiseen 
miinanraivauksen avulla, ja investoinnit 
asianmukaisiin ennalta ehkäiseviin toimiin 
metsissä ja maaseudulla sekä investoinnit 
metsien terveyden ylläpitoon;
c a) investoinnit innovatiivisiin 
tekniikoihin ja tuotantojärjestelmiin, 
joilla edistetään samanaikaisesti 
6 artiklan 1 kohdan a, b, d, e ja 
f alakohdissa mainittuja tavoitteita;
c b) investoinnit, joilla edistetään 
laumojen suojelemista saalistajilta;
c c) investoinnit syrjäisimpiin alueisiin 
ja luonnonhaitta-alueisiin, saaristo- ja 
vuoristoalueet mukaan luettuina;
c d) investoinnit, jotka liittyvät eläinten 
hyvinvointiin.

Or. en


