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Investīcijas

1. Dalībvalstis var finansiāli atbalstīt 
investīcijas, un to dara saskaņā ar šā panta 
nosacījumiem un tā, kā dalībvalstis sīkāk 
precizējušas savā KLP stratēģiskajā plānā.

1. Dalībvalstis var finansiāli atbalstīt 
investīcijas, un to dara saskaņā ar šā panta 
nosacījumiem un tā, kā dalībvalstis sīkāk 
precizējušas savā KLP stratēģiskajā plānā.

1.a Lai par investīciju darbībām būtu 
tiesības pretendēt uz ELFLA atbalstu, 
pirms tām veic novērtējumu par 
paredzamo ietekmi uz vidi saskaņā ar 
tiesību aktiem, kas attiecas uz šāda veida 
investīciju, ja investīcijai varētu būt 
negatīva ietekme uz vidi.

2. Šā veida intervencē dalībvalstis 
maksājumus drīkst piešķirt tikai par 
materiālām un/vai nemateriālām 
investīcijām, kuras palīdz sasniegt 6. pantā 
nosauktos konkrētos mērķus. 
Mežsaimniecības nozarē atbalstu piešķir, 
pamatojoties uz meža apsaimniekošanas 
plānu vai līdzvērtīgu instrumentu.

2. Šā veida intervencē dalībvalstis 
maksājumus drīkst piešķirt tikai par 
materiālām un/vai nemateriālām 
investīcijām, tostarp kolektīvām 
investīcijām, kuras palīdz sasniegt 6. pantā 
nosauktos attiecīgos konkrētos mērķus. 
Mežsaimniecības nozarē atbalstu piešķir, 
pamatojoties uz meža apsaimniekošanas 
plānu, kurā iekļauta prasība nodrošināt, 
lai augu sugas būtu pielāgotas vietējām 
ekosistēmām, vai līdzvērtīgu instrumentu, 
ja atbalstu piešķir saimniecībām, kuras 
pārsniedz konkrētu lielumu, ko noteikušas 
dalībvalstis.
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2.a Dalībvalstis vismaz 30 % no šajā 
pantā minētā atbalsta piešķir investīcijām 
ar vidi un klimatu saistītos nolūkos, kas 
palīdz sasniegt 6. panta 1. punkta d), e) un 
f) apakšpunktā minētos mērķus. 
Dalībvalstis nosaka šo investīciju 
prioritātes, izmantojot lielāku atbalstu, 
augstāku vērtējumu un citus objektīvus 
kritērijus ar līdzīgu ietekmi.
Dalībvalstis var arī piešķirt prioritāti 
investīcijām, ko saskaņā ar šo pantu 
īsteno gados jauni lauksaimnieki. 

3. 3.

Dalībvalstis izveido to investīciju un 
izdevumu kategoriju sarakstu, kuras ir 
neattiecināmas; sarakstā iekļauj vismaz 
šādus elementus:

Dalībvalstis izveido to investīciju un 
izdevumu kategoriju sarakstu, kuras ir 
neattiecināmas; sarakstā iekļauj vismaz 
šādus elementus:

(a) lauksaimnieciskās ražošanas tiesību 
iegāde;

(a) lauksaimnieciskās ražošanas tiesību 
iegāde;

(b) maksājumtiesību iegāde; (b) maksājumtiesību iegāde;

(c) zemesgabalu iegāde, izņemot 
zemes pirkšanu vides saglabāšanas 
vajadzībām vai zemes pirkšanu, ko gados 
jauni lauksaimnieki veic ar finanšu 
instrumentu starpniecību;

(c) zemesgabalu iegāde, izņemot 
zemes pirkšanu vides saglabāšanas 
vajadzībām vai zemes pirkšanu, ko gados 
jauni lauksaimnieki veic ar finanšu 
instrumentu starpniecību;

(d) dzīvnieku iegāde, viengadīgu augu 
iegāde un stādīšana, kas nav saistīta ar 
lauksaimnieciskā vai mežsaimnieciskā 
potenciāla atjaunošanu pēc dabas 
katastrofām un katastrofāliem notikumiem;

(d) dzīvnieku iegāde, izņemot 
dzīvniekus, kurus izmanto mašīnu vietā, 
lai nodrošinātu ainavu saglabāšanu un 
aizsardzību pret lielajiem plēsējiem;

(da) viengadīgu augu iegāde un 
stādīšana, kas nav saistīta ar 
lauksaimnieciskā vai mežsaimnieciskā 
potenciāla atjaunošanu pēc dabas 
katastrofām un katastrofāliem 
notikumiem;

(e) parāda procenti, izņemot attiecībā 
uz dotācijām, kas piešķirtas kā procentu 
likmes subsīdijas vai garantijas maksas 
subsīdijas;

(e) parāda procenti, izņemot attiecībā 
uz dotācijām, kas piešķirtas kā procentu 
likmes subsīdijas vai garantijas maksas 
subsīdijas;

(f) investīcijas apūdeņošanā, kas nav 
saistītas ar laba ūdensobjektu stāvokļa 
sasniegšanu atbilstīgi Direktīvas 
2000/60/EK 4. panta 1. punktam, tostarp 
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apūdeņošanas paplašināšana, kas ietekmē 
ūdensobjektus, kuru stāvoklis attiecīgajā 
upes baseina apsaimniekošanas plānā 
noteikts par mazāk nekā labu;
(g) investīcijas lielās infrastruktūrās, 
kas nav daļa no vietējās attīstības 
stratēģijas;

(g) investīcijas lielās infrastruktūrās, 
kas nav daļa no vietējās attīstības 
stratēģijas; dalībvalstis var arī paredzēt 
īpašas atkāpes attiecībā uz investīcijām 
platjoslas infrastruktūrā, ja tiek noteikti 
skaidri kritēriji, kas nodrošina 
papildināmību ar atbalstu no citiem 
Savienības instrumentiem;

(h) investīcijas apmežošanā, kas nav 
saistītas ar klimatisko un vidisko mērķu 
sasniegšanu saskaņā ar ilgtspējīgas meža 
apsaimniekošanas principiem, kuri 
izstrādāti Eiropas mēroga Pamatnostādnēs 
par apmežošanu un meža atjaunošanu.

(h) investīcijas apmežošanā, kas nav 
saistītas ar klimatisko un vidisko mērķu 
sasniegšanu saskaņā ar ilgtspējīgas meža 
apsaimniekošanas principiem, kuri 
izstrādāti Eiropas mēroga Pamatnostādnēs 
par apmežošanu un meža atjaunošanu.

(ha) investīcijas, kas nav atbilstīgas 
tiesību aktiem dzīvnieku veselības un 
labturības jomā vai 
Direktīvai 91/676/EEK; 
(hb) investīcijas bioenerģijas ražošanā, 
kas neatbilst Atjaunojamo energoresursu 
direktīvas ilgtspējības kritērijiem.

Ja atbalstu sniedz ar finanšu instrumentu 
starpniecību, pirmās daļas a), b), d) un 
g) punktu nepiemēro.

Ja atbalstu sniedz ar finanšu instrumentu 
starpniecību, pirmās daļas a), b), d) un 
g) punktu nepiemēro.

Atkāpjoties no pirmās daļas a) līdz 
h) apakšpunkta, dalībvalstis var noteikt 
atkāpes attiecībā uz salu reģioniem, 
tostarp tālākajiem reģioniem, lai novērstu 
traucēkļus saistībā ar atrašanos uz salām 
un nošķirtību.

4. 4.

Dalībvalstu atbalsta maksimālā likme 
nepārsniedz 75 % no attiecināmajām 
izmaksām.

Dalībvalstu atbalsta maksimālā likme 
nepārsniedz attiecināmās izmaksas, kas 
noteiktas IXaa pielikumā.

Maksimālo atbalsta likmi drīkst palielināt 
attiecībā uz šādām investīcijām:

Maksimālo atbalsta likmi drīkst palielināt 
attiecībā uz šādām investīcijām:

(a) ar 6. panta 1. punkta d), e) un 
f) apakšpunktā nosauktajiem konkrētajiem 
vidiskajiem un klimatiskajiem mērķiem 
saistītā apmežošana un neienesīgās 

(a) ar 6. panta 1. punkta d), e) un 
f) apakšpunktā nosauktajiem konkrētajiem 
vidiskajiem un klimatiskajiem mērķiem 
saistītā apmežošana, agromežsaimniecības 
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investīcijas; sistēmu izveide un neienesīgās investīcijas, 
tostarp zemes konsolidācija;

(b) lauku apvidos veiktas investīcijas 
pamatpakalpojumos;

(b) lauku apvidos veiktas investīcijas 
pamatpakalpojumos;

(c) investīcijas lauksaimnieciskā vai 
mežsaimnieciskā potenciāla atjaunošanā 
pēc dabas katastrofām un katastrofāliem 
notikumiem un investīcijas piemērotā 
preventīvā rīcībā saistībā ar meža un lauku 
vidi.

(c) investīcijas lauksaimnieciskā vai 
mežsaimnieciskā potenciāla atjaunošanā 
pēc ugunsgrēkiem un citām dabas 
katastrofām vai katastrofāliem 
notikumiem, tostarp vētrām, plūdiem, 
kaitēkļiem un slimībām, kā arī mežu 
atjaunošanā atmīnēšanas laikā, un 
investīcijas piemērotā preventīvā rīcībā 
saistībā ar meža un lauku vidi, kā arī mežu 
veselības saglabāšanā.

(ca) investīcijas novatoriskās ražošanas 
metodēs un sistēmās, vienlaikus sekmējot 
6. panta 1. punkta a), b), d), e) un 
f) apakšpunktā minēto mērķu 
sasniegšanu;
(cb) investīcijas ganāmpulku aizsardzībai 
pret plēsējiem;
(cc) investīcijas tālākajos reģionos un 
apgabalos ar dabas ierobežojumiem, 
tostarp kalnu un salu reģionos;
(cd) investīcijas, kas saistītas ar dzīvnieku 
labturību;

Or. en


