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Investeringar

Artikel 68

Investeringar

1. Medlemsstaterna får bevilja stöd 
för investeringar enligt de villkor som 
anges i detta avsnitt och som specificeras 
närmare i deras strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

1. Medlemsstaterna får bevilja stöd 
för investeringar enligt de villkor som 
anges i detta avsnitt och som specificeras 
närmare i deras strategiska planer inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

1a. För att investeringsinsatser ska 
kunna få stöd från Ejflu måste de föregås 
av en bedömning av den förväntade 
miljöpåverkan i enlighet med den 
specifika lagstiftningen för den typen av 
investeringar, i de fall investeringen 
troligen kommer att påverka miljön 
negativt.

2. Medlemsstaterna får endast bevilja 
stöd enligt denna interventionstyp för 
materiella och/eller immateriella 
investeringar som bidrar till att uppnå de 
särskilda målen i artikel 6. Stöd till 
skogbrukssektorn ska grundas på en 
skogsförvaltningsplan eller liknande 
instrument.

2. Medlemsstaterna får endast bevilja 
stöd enligt denna interventionstyp för 
materiella och/eller immateriella 
investeringar, även i kollektiv form, som 
bidrar till att uppnå de relevanta särskilda 
målen i artikel 6. Stöd till 
skogbrukssektorn ska grundas på en 
skogsförvaltningsplan som omfattar kravet 
på att plantera arter som är anpassade till 
de lokala ekosystemen, eller liknande 
instrument för jordbruksföretag över en 
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viss storlek, som fastställs av 
medlemsstaten.

2a. Medlemsstaterna ska avsätta minst 
30 % av det stöd som avses i denna artikel 
till investeringar för miljö- och 
klimatrelaterade ändamål som bidrar till 
de mål som avses i artikel 6.1 d, e och f. 
Medlemsstaterna ska fastställa 
prioriteringar för dessa investeringar 
genom högre stöd, högre poäng och andra 
objektiva kriterier med liknande verkan.
Medlemsstaterna får även prioritera 
investeringar som görs av unga 
jordbrukare i enlighet med denna artikel. 

3. Medlemsstaterna ska fastställa en 
förteckning med icke stödberättigande 
investeringar och kategorier av utgifter, 
inbegripet minst följande:

3. Medlemsstaterna ska fastställa en 
förteckning med icke stödberättigande 
investeringar och kategorier av utgifter, 
inbegripet minst följande:

(a) Köp av 
jordbruksproduktionsrättigheter.

(a) Köp av 
jordbruksproduktionsrättigheter.

(b) Köp av stödrätter. (b) Köp av stödrätter.

(c) Köp av mark med undantag för 
markköp i miljöbevarande syfte eller mark 
som köps av unga jordbrukare genom 
användning av finansieringsinstrument.

(c) Köp av mark med undantag för 
markköp i miljöbevarande syfte eller mark 
som köps av unga jordbrukare genom 
användning av finansieringsinstrument.

(d) Köp av djur samt köp av ettåriga 
växter och plantering av dessa i andra 
syften än för att återställa jordbruks- eller 
skogsbrukspotential efter naturkatastrofer 
och andra katastrofer.

(d) Köp av djur, förutom dem som 
används i stället för maskiner för 
landskapsvård eller som skydd mot stora 
rovdjur.

(da) Köp av ettåriga växter och 
plantering av dessa i andra syften än för 
att återställa jordbruks- eller 
skogsbrukspotential efter naturkatastrofer 
och andra katastrofer.

(e) Skuldräntor, förutom avseende 
bidrag som ges i form av räntesubventioner 
eller subventioner av garantiavgifter.

(e) Skuldräntor, förutom avseende 
bidrag som ges i form av räntesubventioner 
eller subventioner av garantiavgifter.

(f) Investeringar i bevattning som inte 
är enhetliga med uppnåendet av god 
status i vattenförekomster såsom anges i 
artikel 4.1 i direktiv 2000/60/EG, 
inbegripet utökning av bevattning som 
påverkar vattenförekomster som i 
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förvaltningsplanen för det berörda 
avrinningsdistriktet bedömts inte nå god 
status.
(g) Investeringar i större infrastruktur 
som inte ingår i lokala 
utvecklingsstrategier.

(g) Investeringar i större infrastruktur 
som inte ingår i lokala 
utvecklingsstrategier. Medlemsstaterna får 
även införa särskilda undantag för 
investeringar i bredband när tydliga 
kriterier som säkerställer förenlighet med 
stöd inom ramen för andra 
unionsinstrument anges.

(h) Investeringar i beskogning som inte 
är förenliga med klimat- och miljömålen 
enligt de principer om hållbar 
skogsförvaltning som utvecklats i de 
europeiska riktlinjerna för beskogning och 
återbeskogning.

(h) Investeringar i beskogning som inte 
är förenliga med klimat- och miljömålen 
enligt de principer om hållbar 
skogsförvaltning som utvecklats i de 
europeiska riktlinjerna för beskogning och 
återbeskogning.

(ha) Investeringar som inte 
överensstämmer med lagstiftning om 
djurhälsa och djurskydd eller med direktiv 
91/676/EEG. 
(hb) Investeringar i produktion av 
bioenergi som inte överensstämmer med 
hållbarhetskriterierna i direktivet om 
förnybar energi.

Leden a, b, d och g i första stycket ska inte 
gälla om stöd tillhandahålls genom 
finansieringsinstrument.

Leden a, b, d och g i första stycket ska inte 
gälla om stöd tillhandahålls genom 
finansieringsinstrument.

Genom undantag från första stycket leden 
a–h får medlemsstaterna införa undantag 
i öregioner, inbegripet de yttersta 
randområdena, för att hantera de 
nackdelar som är knutna till ökaraktären 
och det avlägsna läget.

4. Medlemsstaterna ska begränsa 
stödet till högst 75 % av de 
stödberättigande kostnaderna.

4. Medlemsstaterna ska begränsa 
stödet till den högsta procentsatsen av de 
stödberättigande kostnaderna enligt bilaga 
IXaa.

Den högsta stödnivån kan ökas för följande 
investeringar:

Den högsta stödnivån kan ökas för följande 
investeringar:

a) Investeringar i beskogning och 
icke-produktiva investeringar som är 
kopplade till de särskilda miljö- och 
klimatrelaterade mål som anges i artikel 

a) Investeringar i beskogning, 
inrättande av trädjordbrukssystem och 
icke-produktiva investeringar, inklusive 
arrondering, som är kopplade till de 
särskilda miljö- och klimatrelaterade mål 
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6.1 d, e och f. som anges i artikel 6.1 d, e och f.

b) Investeringar i grundläggande 
tjänster i landsbygdsområden.

b) Investeringar i grundläggande 
tjänster i landsbygdsområden.

c) Investeringar i återställning av 
jordbruks- eller skogsbrukspotential efter 
naturkatastrofer och andra katastrofer samt 
investeringar i lämpliga förebyggande 
åtgärder i skogar och i landsbygdsmiljön.

c) Investeringar i återställning av 
jordbruks- eller skogsbrukspotential som 
skadats till följd av bränder och andra 
naturkatastrofer och katastrofer, inbegripet 
stormar, översvämningar, skadegörare 
och sjukdomar, och återställande av 
skogar genom minröjning, samt 
investeringar i lämpliga förebyggande 
åtgärder i skogar och i landsbygdsmiljön 
och investeringar i upprätthållandet av 
skogars hälsa.

ca) Investeringar i innovativa 
produktionstekniker och 
produktionssystem som samtidigt bidrar 
till de mål som avses i artikel 6.1 a, b, d, e 
och f.
cb) Investeringar i skydd av 
besättningar mot rovdjur.
cc) Investeringar i de yttersta 
randområdena och områden med 
naturliga begränsningar, inbegripet 
bergs- och öregioner.
cd) Investeringar som är kopplade till 
djurskydd.

Or. en


