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BILAG VIII 

Udvikling af landdistrikterne 

(omhandlet i artikel 34 i tiltrædelsesakten) 

 

AFDELING I: MIDLERTIDIGE SUPPLERENDE FORANSTALTNINGER TIL 

UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE FOR BULGARIEN OG RUMÆNIEN  

 

A. Støtte til delvis selvforsynende landbrug under omstrukturering 

 

1) Støtte til delvis selvforsynende landbrug under omstrukturering skal bidrage til at 

nå følgende mål: 

 

a) hjælpe med at lette landdistrikternes overgangsproblemer, efterhånden som 

landbrugssektoren og landbrugets økonomi i Bulgarien og Rumænien 

udsættes for det indre markeds konkurrencepres 

 

b) lette samt tilskynde til omstrukturering af landbrug, der endnu ikke er 

rentable. 
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I dette bilag forstås der ved "delvis selvforsynende landbrug" landbrug, som 

hovedsagelig producerer til eget forbrug, men også sælger en del af deres 

produktion. 

 

2) For at være støtteberettiget skal landbrugeren forelægge en virksomhedsplan, 

som: 

 

a) påviser, at landbrugsbedriften i fremtiden bliver rentabel 

 

b) indeholder en detaljeret liste over nødvendige investeringer 

 

c) angiver specifikke delmål og mål. 

 

3) Det kontrolleres efter 3 år, om den i punkt 2 omhandlede virksomhedsplan følges. 

Hvis de i planen omhandlede midlertidige mål ikke er nået ved treårskontrollen, 

tildeles der ingen yderligere støtte, men der vil ikke af den grund blive stillet krav 

om at tilbagebetale allerede modtagne beløb. 

 

4) Støtten udbetales årligt som et fast beløb på op til det i afdeling I G 

udspecificerede maksimale beløb, der kan gives i støtte, i en periode på op til 

fem år. 
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B. Producentsammenslutninger 

 

1) Der ydes en støtte på et fast beløb til lettelse af oprettelse og administration af 

producentsammenslutninger med følgende målsætninger: 

 

a) tilpasning af produktion og ydelse til markedets krav hos producenter, som 

er medlemmer af disse sammenslutninger 

 

b) fælles markedsføring af varer, herunder forberedelse til salg, centralisering 

af salg og levering til storaftagere, og 

 

c) fastsættelse af fælles regler for produktionsoplysninger, særlig med hensyn 

til høst og disponible mængder. 

 

2) Støtten ydes kun til producentsammenslutninger, der enten på grundlag af national 

lov eller fællesskabslov godkendes officielt af Bulgariens eller Rumæniens 

kompetente myndigheder mellem tiltrædelsesdatoen og 31. december 2009. 
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3) Støtten ydes i årlige rater i de første fem år efter datoen for 

producentsammenslutningens godkendelse. Støtten fastsættes på grundlag af 

producentsammenslutningens årlige markedsførte produktion og må ikke 

overstige: 

 

a) 5%, 5%, 4%, 3% og 2% af den markedsførte produktions værdi op til 

1 000 000 EUR i hhv. første, andet, tredje, fjerde og femte år og 

 

b) 2,5%, 2,5%, 2,0%, 1,5% og 1,5% af den markedsførte produktions værdi 

over 1 000 000 EUR i hhv. første, andet, tredje, fjerde og femte år. 

 

Støtten kan under ingen omstændigheder overstige det i afdeling I G fastsatte 

maksimale støttebeløb. 
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C. Leader+-lignende foranstaltninger 

 

1) Der kan ydes støtte til foranstaltninger i tilknytning til erhvervelse af færdigheder, 

der skal forberede landbrugssamfund til at udvikle og implementere lokale 

strategier til udvikling af landdistrikter. 

 

Sådanne foranstaltninger kan f.eks. omfatte: 

 

a) teknisk bistand til undersøgelser af lokalområdet samt en områdediagnose, 

der tager hensyn til de ønsker, som den berørte befolkning giver udtryk for 

 

b) oplysning og uddannelse af befolkningen for at tilskynde til aktiv deltagelse 

i udviklingsprocessen 

 

c) opbygning af repræsentative lokale udviklingspartnerskaber 

 

d) udarbejdelse af integrerede udviklingsstrategier 

 

e) finansiering af forskning og forberedelse af støtteansøgninger. 
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2) Der kan ydes støtte til godkendelse af integrerede pilotstrategier for udvikling af 

landdistrikterne, der udarbejdes af lokale aktionsgrupper i overensstemmelse med 

punkt 12, 14 og 36 i Kommissionens meddelelse til medlemsstaterne af 

14. april 2000 om retningslinjer for EU-initiativet vedrørende udvikling af 

landdistrikterne (leader +)1. Denne støtte begrænses til områder, hvor der allerede 

findes tilstrækkelig administrativ kapacitet og erfaring med tiltag af typen 

udvikling af landdistrikter. 

 

3) De i punkt 2 omhandlede lokale aktionsgrupper kan være berettigede til at deltage 

i samarbejde på tværs af landdistrikter og landegrænser i overensstemmelse med 

de principper, der er fastlagt i punkt 15 til 18 i den meddelelse fra Kommissionen, 

der er omhandlet i punkt 2. 

 

4) Bulgarien og Rumænien og lokale aktionsgrupper får adgang til det 

Observatorium for Udvikling af Landdistrikterne, der er oprettet i henhold til 

punkt 23 i den meddelelse fra Kommissionen, der er omhandlet i punkt 2. 

 

D. Rådgivnings- og konsulenttjenesteydelser. 

 

Der ydes støtte til rådgivnings- og konsulenttjenesteydelser. 

 

                                                 
1  EFT C 139 af 18.5.2000, s. 5. 
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E. Supplering af direkte betalinger 

 

1) Der kan ydes støtte til landbrugere, der er berettigede til supplerende nationale 

direkte betalinger eller støtte i medfør af artikel 143c i forordning (EF) 

nr. 1782/20031. 

 

2) Den støtte, der ydes en landbruger for årene 2007, 2008, 2009 må ikke overstige 

forskellen mellem: 

 

a) det niveau for direkte betalinger, der er gældende i Bulgarien eller 

Rumænien i det pågældende år, jf. artikel 143a i forordning (EF) 

nr. 1782/2003, og 

 

b) 40% af det niveau for direkte betalinger, der, som fastsat den 30. april 2004, 

finder anvendelse i Fællesskabet det pågældende år. 

 

3) Fællesskabets bidrag til støtte tildelt i henhold til dette afsnit E i Bulgarien eller 

Rumænien for hvert af årene 2007, 2008 og 2009 må ikke overstige 20% af dets 

respektive årlige tildeling. Bulgarien eller Rumænien kan imidlertid beslutte at 

erstatte denne årlige sats på 20% med følgende satser: 25% for 2007, 20% for 

2008 og 15% for 2009. 

                                                 
1  Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 om fastlæggelse af fælles regler 

for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse 
støtteordninger for landbrugere og om ændring af forordning (EØF) nr. 2019/93, (EF) nr. 
1452/2001, (EF) nr. 1453/2001, (EF) nr. 1454/2001, (EF) nr. 1868/94, (EF) nr. 1251/1999, 
(EF) nr. 1254/1999, (EF) nr. 1673/2000, (EØF) nr. 2358/71 og (EF) nr. 2529/2001 (EUT 
L 270 af 21.10.2003, s. 1). Tilpasset ved Rådets afgørelse 2004/281/EF (EUT L 93 af 
30.3.2004, s. 1) og senest ændret ved forordning (EF) nr. 864/2004 (EUT L 161 af 30.4.2004, 
s. 48). 



 

 
AA2005/ACT/Bilag VIII/da 8 

 

MD 79/7/04 REV 7 
(AC 79/1/04 REV 1) 

 

4) Støtte, der tildeles en landbruger i henhold til dette afsnit E, anses som 

supplerende nationale direkte betalinger eller støtte med henblik på anvendelse af 

de i artikel 143c, stk. 2a, i forordning (EF) nr. 1782/2003 omhandlede 

maksimumbeløb. 

 

F. Teknisk bistand 

 

1) Der kan ydes støtte til forberedelse, tilsyn, evaluering samt kontrolforanstaltninger, der 

måtte være nødvendige til implementering af programmeringsdokumenterne til 

udvikling af landdistrikterne. 

 

2) De i punkt 1 omhandlede foranstaltninger skal navnlig omfatte: 

 

a) undersøgelser 

 

b) teknisk bistand, erfaringsudveksling samt information til partnere, begunstigede 

og offentligheden 

 



 

 
AA2005/ACT/Bilag VIII/da 9 

 

MD 79/7/04 REV 7 
(AC 79/1/04 REV 1) 

 

c) opsætning, drift og sammenkobling af computersystemer til forvaltning, tilsyn og 

evaluering 

 

d) forbedring af evalueringsmetoder og udveksling af information om bedste praksis 

på dette område. 

 

G. Oversigt over beløbsstørrelser for midlertidige supplerende foranstaltninger til udvikling af 

landdistrikterne for Bulgarien og Rumænien  

 

Foranstaltning EUR  

Delvis selvforsynende 

landbrug 

1 000 pr. 
landbrugsbedrift/pr. 
år 

Producentsammenslutninger 100 000 

100 000 

80 000 

60 000 

50 000 

for det første år 

for det andet år 

for det tredje år 

for det fjerde år 

for det femte år 
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AFDELING II: SÆRLIGE BESTEMMELSER OM INVESTERINGSSTØTTE TIL 

BULGARIEN OG RUMÆNIEN 

 

1) Investeringsstøtte til landbrugsbedrifter i henhold til de forordninger om udvikling af 

landdistrikterne, der var gældende på tiltrædelsesdatoen, ydes til landbrugsbedrifter, for hvilke 

det kan påvises, at de efter gennemførelsen af investeringerne vil være økonomisk 

levedygtige. 

 

2) Det samlede støttebeløb til investering i landbrugsbedrifter, målt i procent af de 

støtteberettigede investeringers størrelse, begrænses til maksimalt 50% og, i ugunstigt stillede 

områder, til 60%, eller til de procentsatser, der er fastsat i den relevante forordning om 

udvikling af landdistrikterne, der var gældende på tiltrædelsestidspunktet, alt efter hvilken der 

er højest. Når investeringerne som omhandlet i den relevante forordning om udvikling af 

landdistrikterne, der var gældende på tiltrædelsestidspunktet, foretages af unge landbrugere, 

kan disse procentsatser gå op til maksimalt 55% og, i ugunstigt stillede områder, 65%, eller til 

de procentsatser, der er fastsat i den relevante forordning om udvikling af landdistrikterne, der 

var gældende på tiltrædelsestidspunktet, alt efter hvilken der er højest. 

 

3) Støtte til investering til at forbedre forarbejdningen og afsætningen af landbrugsprodukter i 

henhold til den relevante forordning om udvikling af landdistrikterne, som var gældende på 

tiltrædelsestidspunktet, ydes til virksomheder, der efter tiltrædelsen er blevet indrømmet en 

overgangsperiode til at opfylde minimumsnormerne for miljø, hygiejne og dyrevelfærd. I så 

tilfælde skal virksomheden opfylde alle relevante normer ved udgangen af den fastsatte 

overgangsperiode eller investeringsperioden, afhængig af hvilken periode der udløber først. 
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AFDELING III:  SÆRLIG BESTEMMELSE OM STØTTE TIL FØRTIDSPENSIONERING FOR 

BULGARIEN 

 

1) Landbrugere i Bulgarien, der har fået tildelt en mælkekvote, vil være berettiget til 

førtidspensionering på betingelse af, at de er under 70 år ved overdragelsen. 

 

2) Støttebeløbet må ikke overstige de maksimumbeløb, der er fastsat i den relevante forordning 

om udvikling af landdistrikterne, der var gældende på tiltrædelsestidspunktet, og beregnes ud 

fra mælkekvotens størrelse og den samlede landbrugsvirksomhed på bedriften. 

 

3) Mælkekvoter, som en overdrager har fået tildelt, tilbageleveres til den nationale 

mælkekvotereserve uden supplerende kompensationsbetaling. 
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AFDELING IV:  SÆRLIGE ØKONOMISKE BESTEMMELSER FOR BULGARIEN OG 

RUMÆNIEN FOR 2007-2013 

 

1) For programmeringsperioden 2007-2013 gennemføres den fællesskabsstøtte, der ydes i 

Bulgarien og Rumænien til samtlige foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, efter de 

principper, der er fastsat i artikel 31 og 32 i Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21. juni 

1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene1. 

 

2) I de områder, der er omfattet af mål 1, kan Fællesskabets økonomiske bidrag gå op til 85% for 

foranstaltninger til miljøvenligt landbrug og dyrevelfærd eller til 80% for andre 

foranstaltninger eller til de procentsatser, der er fastsat i de forordninger om udvikling af 

landdistrikterne, der var gældende på tiltrædelsesdatoen, alt efter hvilken der er højest. 

 

________________________ 

 

 

                                                 
1  EUT L 161 af 26.6.1999, s. 1. Seneste ændret ved tiltrædelsesakten af 2003 (EUT L 236 af 

23.9.2003, s. 33). 


