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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 68

Investiții

Articolul 68

Investiții

1. Statele membre pot acorda sprijin 
pentru investiții în condițiile prevăzute în 
prezentul articol și specificate mai în 
detaliu în propriile planuri strategice PAC.

1. Statele membre pot acorda sprijin 
pentru investiții în condițiile prevăzute în 
prezentul articol și specificate mai în 
detaliu în propriile planuri strategice PAC.

1a. Pentru a fi eligibile pentru sprijin din 
partea FEADR, operațiunile de investiții 
trebuie să fie precedate de o evaluare a 
impactului probabil asupra mediului, în 
conformitate cu legislația specifică 
respectivului tip de investiții, dacă 
investițiile pot avea efecte negative asupra 
mediului.

2. Statele membre pot acorda sprijin 
în cadrul acestui tip de intervenții doar 
pentru investițiile tangibile și/sau 
intangibile care contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor specifice prevăzute la articolul 
6. Sprijinul acordat sectorului forestier se 
bazează pe un plan de gestionare a 
pădurilor sau pe un instrument echivalent.

2. Statele membre pot acorda sprijin 
în cadrul acestui tip de intervenții doar 
pentru investițiile tangibile și/sau 
intangibile, inclusiv sub formă colectivă, 
care contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
specifice corespunzătoare prevăzute la 
articolul 6. Sprijinul acordat sectorului 
silvicol se bazează pe un plan de gestionare 
a pădurilor care include cerința de a 
planta specii adaptate la ecosistemele 
locale sau pe un instrument echivalent în 
cazul exploatațiilor care depășesc o 
anumită dimensiune, care urmează să fie 
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stabilită de statul membru.

2a. Statele membre alocă cel puțin 30 % 
din sprijinul menționat la prezentul 
articol pentru investiții în domeniul 
mediului și al climei care contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor menționate la 
literele (d), (e) și (f) de la articolul 6 
alineatul (1). Statele membre stabilesc 
priorități pentru utilizarea acestor 
investiții, prin intermediul unui sprijin 
mai mare, al unui scor mai mare în urma 
evaluării și al altor criterii obiective cu un 
efect similar.
Statele membre pot să stabilească și o 
prioritate pentru investițiile realizate de 
tinerii fermieri în temeiul prezentului 
articol. 

3. 3.

Statele membre stabilesc o listă de 
investiții neeligibile și categorii de 
cheltuieli neeligibile care include cel puțin 
următoarele:

Statele membre stabilesc o listă de 
investiții neeligibile și categorii de 
cheltuieli neeligibile care include cel puțin 
următoarele:

(a) achiziția de drepturi de producție 
agricolă;

(a) achiziția de drepturi de producție 
agricolă;

(b) achiziția de drepturi la plată; (b) achiziția de drepturi la plată;

(c) achiziționarea de terenuri, cu 
excepția achiziției de terenuri în scopuri de 
conservare a mediului sau cu excepția 
terenurilor achiziționate de tinerii fermieri 
cu ajutorul instrumentelor financiare;

(c) achiziționarea de terenuri, cu 
excepția achiziției de terenuri în scopuri de 
conservare a mediului sau cu excepția 
terenurilor achiziționate de tinerii fermieri 
cu ajutorul instrumentelor financiare;

(d) achiziția de animale, precum și 
achiziția de plante anuale și plantarea 
acestora în alte scopuri decât cel al 
refacerii potențialului agricol sau 
forestier în urma unor dezastre naturale 
și a unor evenimente catastrofale;

(d) achiziția de animale, cu excepția 
celor care sunt utilizate în locul mașinilor 
în scopul conservării peisajului și al 
protecției împotriva animalelor de pradă 
mari;

(da) achiziția de plante anuale și 
plantarea acestora în alte scopuri decât 
cel al refacerii potențialului agricol sau 
forestier în urma unor catastrofe naturale 
și a unor evenimente catastrofale;

(e) rata dobânzii debitoare, cu excepția 
celor referitoare la granturi acordate sub 
forma unei subvenții pentru dobândă sau a 

(e) rata dobânzii debitoare, cu excepția 
celor referitoare la granturi acordate sub 
forma unei subvenții pentru dobândă sau a 
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unei subvenții pentru comisioanele de 
garantare;

unei subvenții pentru comisioanele de 
garantare;

(f) investițiile în irigații care nu sunt 
coerente cu obținerea stării ecologice 
bune a corpurilor de apă, prevăzută la 
articolul 4 alineatul (1) din Directiva 
2000/60/CE, inclusiv expansiunea 
irigațiilor care afectează corpurile de apă 
al căror statut a fost definit ca 
nesatisfăcător în planul aferent de 
management al bazinului hidrografic;
(g) investițiile în infrastructurile mari 
care nu fac parte din strategiile de 
dezvoltare locală;

(g) investițiile în infrastructurile mari 
care nu fac parte din strategiile de 
dezvoltare locală; statele membre pot 
stabili, de asemenea, derogări specifice 
pentru investițiile în serviciile în bandă 
largă, atunci când sunt prevăzute criterii 
clare care să asigure complementaritatea 
cu sprijinul acordat în cadrul altor 
instrumente ale Uniunii;

(h) investițiile în împădurire care nu 
sunt coerente cu obiectivele în materie de 
mediu și climă conforme cu principiile 
gestionării sustenabile a pădurilor, 
dezvoltate în Orientările paneuropene 
privind împădurirea și reîmpădurirea.

(h) investițiile în împădurire care nu 
sunt coerente cu obiectivele în materie de 
mediu și climă conforme cu principiile 
gestionării sustenabile a pădurilor, 
dezvoltate în Orientările paneuropene 
privind împădurirea și reîmpădurirea.

(ha) investițiile care nu sunt coerente cu 
legislația privind sănătatea și bunăstarea 
animalelor sau cu Directiva 91/676/CEE; 
(hb) investițiile în producția de bioenergie 
care nu sunt coerente cu criteriile de 
sustenabilitate prevăzute în Directiva 
privind energia din surse regenerabile.

Primul paragraf literele (a), (b), (d) și (g) 
nu se aplică în cazurile în care se 
furnizează sprijin prin instrumentele 
financiare.

Primul paragraf literele (a), (b), (d) și (g) 
nu se aplică în cazurile în care se 
furnizează sprijin prin instrumentele 
financiare.

Prin derogare de la primul paragraf 
literele (a)-(h), statele membre pot stabili 
derogări pentru regiunile insulare, 
inclusiv pentru regiunile ultraperiferice, 
pentru a trata dezavantajele legate de 
teritoriile insulare și de depărtare.

4. 4.

Statele membre limitează sprijinul la rata Statele membre limitează sprijinul la rata 
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maximă de 75 % din costurile eligibile. maximă din costurile eligibile stabilită în 
anexa IXaa.

Rata maximă de sprijin poate fi majorată în 
cazul următoarelor investiții:

Rata maximă de sprijin poate fi majorată în 
cazul următoarelor investiții:

(a) împădurirea și investițiile 
neproductive legate de obiectivele 
specifice de mediu și climă prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) și 
(f).

(a) împădurirea, instituirea de sisteme 
agrosilvice și investițiile neproductive, 
inclusiv consolidarea terenurilor, legate 
de obiectivele specifice legate de mediu și 
climă prevăzute la articolul 6 alineatul (1) 
literele (d), (e) și (f);

(b) investiții în serviciile de bază în 
zonele rurale;

(b) investiții în serviciile de bază în 
zonele rurale;

(c) investiții în refacerea potențialului 
agricol sau forestier în urma unor dezastre 
naturale sau a unor evenimente catastrofale 
și investiții în acțiuni preventive adecvate 
în păduri și în mediul rural.

(c) investiții în refacerea potențialului 
agricol sau forestier afectat în urma 
incendiilor și a altor dezastre naturale sau 
a unor evenimente catastrofale, inclusiv 
furtuni, inundații, dăunători și boli, 
precum și refacerea pădurilor prin 
asanare, și investiții în acțiuni preventive 
adecvate în păduri și în mediul rural, 
precum și investiții în menținerea 
sănătății pădurilor;
(ca) investiții în tehnici și sisteme de 
producție inovatoare care contribuie 
simultan la atingerea obiectivelor 
menționate la articolul 6 alineatul (1) 
literele (a), (b), (d), (e) și (f);
(cb) investiții pentru protejarea efectivelor 
de animale împotriva animalelor de 
pradă;
(cc) investiții în regiunile ultraperiferice și 
zonele cu constrângeri naturale, inclusiv 
în regiunile montane și insulare;
(cd) investiții legate de bunăstarea 
animalelor.
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