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Investicijos

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti paramą investicijoms.

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti paramą investicijoms.

1a. Kad investiciniai veiksmai atitiktų 
paramos EŽŪFKP lėšomis skyrimo 
reikalavimus, tais atvejais, kai tikėtina, 
jog jie turės neigiamą poveikį aplinkai, 
prieš juos vykdant atliekamas numatomo 
jų poveikio aplinkai įvertinimas pagal 
tokios rūšies investicijoms taikomas teisės 
nuostatas.

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti tik investicijoms į materialųjį ir 
(arba) nematerialųjį turtą, kurios padeda 
siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių 
tikslų. Miškininkystės sektoriui skiriama 
parama grindžiama miškotvarkos planu 
arba lygiaverte priemone.

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti tik investicijoms į materialųjį 
ir (arba) nematerialųjį turtą, taip pat 
kolektyvinėms, kurios padeda siekti 6 
straipsnyje nurodytų atitinkamų konkrečių 
tikslų. Miškininkystės sektoriui skiriama 
parama grindžiama miškotvarkos planu, 
kuris apima reikalavimą sodinti prie vietos 
ekosistemų prisitaikiusias rūšis, arba 
lygiaverte priemone valdų, kurios viršija 
tam tikrą valstybių narių nustatytiną dydį, 
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atveju.

2a. Valstybės narės skiria bent 30 % 
šiame straipsnyje nurodytos paramos 
investicijoms su aplinka ir klimatu 
susijusiais tikslais, kuriomis prisidedama 
siekiant 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose nurodytų tikslų. Valstybės 
narės nustato tokioms investicijoms 
pirmenybę: teikia didesnę paramą, 
aukštesnį vertinimą ir taiko kitus 
objektyvius panašaus poveikio kriterijus.
Valstybės narės taip pat gali nustatyti 
pirmenybę jaunųjų ūkininkų investicijoms 
pagal šį straipsnį. 

3. 3.

Valstybės narės sudaro netinkamų 
finansuoti investicijų ir išlaidų kategorijų 
sąrašą, į kurį įtraukia bent:

Valstybės narės sudaro netinkamų 
finansuoti investicijų ir išlaidų kategorijų 
sąrašą, į kurį įtraukia bent:

a) žemės ūkio gamybos teisių pirkimą, a) žemės ūkio gamybos teisių pirkimą,

b) teisių į išmokas pirkimą, b) teisių į išmokas pirkimą,

c) žemės pirkimą, išskyrus su aplinkos 
išsaugojimu susijusį žemės pirkimą arba 
žemės pirkimo sandorius, kuriuos jaunieji 
ūkininkai atlieka naudodamiesi 
finansinėmis priemonėmis;

c) žemės pirkimą, išskyrus su aplinkos 
išsaugojimu susijusį žemės pirkimą arba 
žemės pirkimo sandorius, kuriuos jaunieji 
ūkininkai atlieka naudodamiesi 
finansinėmis priemonėmis;

d) gyvūnų bei vienmečių augalų 
pirkimą ir tų augalų sodinimą, nesusijusį su 
žemės ūkio arba miškininkystės potencialo 
atkūrimu po gaivalinės nelaimės ir 
katastrofinių įvykių;

d) gyvūnų, išskyrus naudojamų vietoje 
mašinų, kad būtų išsaugotas kraštovaizdis 
arba siekiant apsisaugoti nuo didelių 
grobuonių, pirkimą.

da) vienmečių augalų pirkimą ir tų 
augalų sodinimą, nesusijusį su žemės 
ūkio arba miškininkystės potencialo 
atkūrimu po gaivalinės nelaimės ir 
katastrofinių įvykių;

e) skolos palūkanas, išskyrus 
susijusias su dotacijomis, suteiktomis kaip 
palūkanų normos subsidija ar garantinio 
mokesčio subsidija;

e) skolos palūkanas, išskyrus 
susijusias su dotacijomis, suteiktomis kaip 
palūkanų normos subsidija ar garantinio 
mokesčio subsidija;

f) investicijas į drėkinimą, kurios yra 
nesuderinamos su geros vandens telkinių 
būklės užtikrinimu, kaip nustatyta 
Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 1 
dalyje, įskaitant drėkinimo plėtrą, 
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darančią poveikį vandens telkiniams, 
kurių būklė pagal atitinkamą upių 
baseinų valdymo planą yra prastesnė nei 
gera;
g) investicijas į didelę infrastruktūrą, 
neįtrauktą į vietos plėtros strategijas;

g) investicijas į didelę infrastruktūrą, 
neįtrauktą į vietos plėtros strategijas; 
Valstybės narės taip pat gali numatyti 
specialias nukrypti leidžiančias nuostatas 
dėl investicijų į plačiajuostį ryšį, jeigu 
pateikiami aiškūs kriterijai, užtikrinantys 
paramos pagal kitas Sąjungos priemones 
papildomumą;

h) investicijas į miško veisimą, kurios 
yra nesuderinamos su klimato ir aplinkos 
srities tikslais, atitinkančiais tvarios 
miškotvarkos principus, nustatytus 
Europos miškų veisimo ir atkūrimo 
gairėse.

h) investicijas į miško veisimą, kurios 
yra nesuderinamos su klimato ir aplinkos 
srities tikslais, atitinkančiais tvarios 
miškotvarkos principus, nustatytus 
Europos miškų veisimo ir atkūrimo 
gairėse.

investicijas, kurios neatitinka gyvūnų 
sveikatą ir gerovę reglamentuojančių 
teisės aktų arba Direktyvos 91/676/EEB; 
investicijas į bioenergijos gamybą, kurios 
neatitinka Atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos direktyvoje nustatytų tvarumo 
kriterijų;

Pirmos pastraipos a, b, d ir g punktai 
netaikomi, jei parama teikiama naudojant 
finansines priemones.

Pirmos pastraipos a, b, d ir g punktai 
netaikomi, jei parama teikiama naudojant 
finansines priemones.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos a–h 
punktų, valstybės narės gali numatyti 
nukrypti leidžiančias nuostatas salų 
regionuose, įskaitant atokiausius 
regionus, kad sumažintų su izoliuotumu ir 
atokumu susijusius sunkumus.

4. 4.

Valstybių narių skiriama parama turi būti 
ne didesnė kaip 75 % tinkamų finansuoti 
išlaidų.

Valstybių narių skiriama parama turi 
neviršyti IXa a priede nurodytų tinkamų 
finansuoti išlaidų.

Didžiausia paramos norma gali būti 
padidinta, jei parama skiriama šioms 
investicijoms:

Didžiausia paramos norma gali būti 
padidinta, jei parama skiriama šioms 
investicijoms:

a) investicijoms į miško veisimą ir 
negamybinėms investicijoms, susijusioms 
su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose 

a) investicijoms į miško veisimą, 
agrarinės miškininkystės sistemų kūrimą ir 
negamybinėms investicijoms, įskaitant 
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nurodytais konkrečiais su aplinka ir 
klimatu susijusiais tikslais;

žemės konsolidavimą, susijusioms su 6 
straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose 
nurodytais konkrečiais su aplinka ir 
klimatu susijusiais tikslais;

b) investicijoms į kaimo vietovėse 
teikiamas pagrindines paslaugas;

b) investicijoms į kaimo vietovėse 
teikiamas pagrindines paslaugas;

c) investicijoms į žemės ūkio arba 
miškininkystės potencialo atkūrimą po 
gaivalinių nelaimių arba katastrofinių 
įvykių ir investicijoms į miškams ir kaimo 
vietovėms skirtus tinkamus prevencinius 
veiksmus.

c) investicijoms į pažeisto žemės ūkio 
arba miškininkystės potencialo atkūrimą po 
gaisrų ir kitų gaivalinių nelaimių arba 
katastrofinių įvykių, įskaitant audras, 
potvynius, kenkėjus ir ligas, taip pat miškų 
atkūrimui vykdant išminavimą, ir 
investicijoms į miškams ir kaimo 
vietovėms skirtus tinkamus prevencinius 
veiksmus, taip pat investicijoms į geros 
miškų būklės palaikymą;

ca) investicijoms į inovatyvius gamybos 
metodus ir sistemas, kuriomis kartu 
prisidedama prie 6 straipsnio 1 dalies a, b, 
d, e ir f punktuose nustatytų tikslų;
cb) investicijoms, skirtoms gyvūnų 
bandoms nuo plėšrūnų apsaugoti;
cc) investicijoms į atokiausius regionus ir 
sritis, kuriose yra gamtinių kliūčių, 
įskaitant kalnuotus ir salų regionus;
cd) su gyvūnų gerove susijusioms 
investicijoms.

Or. en


