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BIJLAGE VIII 

Plattelandsontwikkeling 

(als bedoeld in artikel 34 van het Protocol) 

 

 

AFDELING I: TIJDELIJKE AANVULLENDE PLATTELANDSONTWIKKELINGS-

MAATREGELEN VOOR BULGARIJE EN ROEMENIË 

 

A. Steun voor semi-zelfvoorzieningsbedrijven die een herstructurering ondergaan 

 

(1) Steun voor semi-zelfvoorzieningsbedrijven die een herstructurering ondergaan 

moet bijdragen tot de volgende doelstellingen: 

 

a) de verlichting van problemen die ontstaan wanneer de landbouwsector en de 

plattelandseconomie van Bulgarije en Roemenië worden blootgesteld aan de 

concurrentiedruk van de interne markt; 

 

b) het vergemakkelijken en aanmoedigen van de herstructurering van 

landbouwbedrijven die nog niet economisch levensvatbaar zijn; 
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Voor de toepassing van deze bijlage, moet onder "semi-zelfvoorzienings-

bedrijven" worden verstaan: bedrijven die primair voor eigen consumptie 

produceren, maar ook een deel van hun productie in de handel brengen. 

 

(2) Om steun te kunnen ontvangen, dient de landbouwer een bedrijfsplan in te dienen 

dat: 

 

a) de toekomstige economische levensvatbaarheid van het bedrijf aantoont; 

 

b) de details omvat van de vereiste investeringen; 

 

c) specifieke mijlpalen en doelstellingen omvat. 

 

(3) Na drie jaar wordt getoetst of het in punt (2) bedoelde bedrijfsplan wordt 

nageleefd. Indien de in het plan vermelde tussentijdse doelstellingen niet zijn 

verwezenlijkt tegen de driejaarlijkse toetsing, wordt er geen verdere steun 

verleend, maar behoeft op grond hiervan de reeds ontvangen steun niet te worden 

terugbetaald. 

 

(4) De steun wordt jaarlijks uitgekeerd in de vorm van een vast bedrag van ten 

hoogste het in Afdeling I G bedoelde in aanmerking komend maximumbedrag, 

voor een periode van ten hoogste vijf jaar. 
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B. Producentengroeperingen 

 

(1) Er wordt forfaitaire steun verleend om de oprichting en de administratieve 

werking te vergemakkelijken van producentengroeperingen waarmee wordt 

beoogd: 

 

a) de productie en de afzet van de leden van die groeperingen aan te passen aan 

de eisen van de markt; 

 

b) gezamenlijk goederen in de handel te brengen, inclusief de voorbereiding 

van de verkoop, de centralisering van de verkoop en de levering aan bulk-

kopers; en 

 

c) gemeenschappelijke regels voor informatie over de productie vast te stellen, 

in het bijzonder wat de oogst en de beschikbaarheid betreft. 

 

(2) De steun wordt uitsluitend toegekend aan producentengroeperingen die door de 

bevoegde autoriteiten van Bulgarije of Roemenië formeel zijn erkend tussen de 

datum van toetreding en 31 december 2009, op basis van hetzij de nationale, hetzij 

de communautaire wetgeving. 
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(3) De steun wordt toegekend in jaarlijkse gedeelten gedurende de eerste vijf jaar na 

de datum waarop de groepering is erkend. Het steunbedrag wordt vastgesteld op 

basis van de door de groepering jaarlijks in de handel gebrachte productie, en mag 

niet meer bedragen dan: 

 

a) gedurende het eerste, tweede, derde, vierde en vijfde jaar, respectievelijk 

5%, 5%, 4%, 3% en 2% van de waarde van de in de handel gebrachte 

productie tot een bedrag van 1.000.000 EUR, en, 

 

b) gedurende het eerste, tweede, derde, vierde en vijfde jaar, respectievelijk 

2,5%, 2,5%, 2,0%, 1,5% en 1,5% van de waarde van de in de handel 

gebrachte productie boven 1.000 EUR. 

 

De steun mag in geen geval de in Afdeling I G vastgelegde in aanmerking 

komende maximumbedragen overschrijden. 
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C. Maatregelen van het type Leader+ 

 

(1) Er kan steun worden verleend voor maatregelen in verband met de verwerving 

van vaardigheden die zijn toegespitst op de voorbereiding van plattelands-

gemeenschappen op het opstellen en uitvoeren van lokale strategieën inzake 

plattelandsontwikkeling. 

 

Deze maatregelen kunnen met name het volgende omvatten: 

 

a) technische bijstand voor studies van de lokale omgeving en territoriale 

analyses, rekening houdend met de wensen van de betrokken bevolkings-

groepen; 

 

b) informatie en opleiding van de bevolking om een actieve deelneming aan 

het ontwikkelingsproces aan te moedigen; 

 

c) het opbouwen van representatieve plaatselijke partnerschappen voor platte-

landsontwikkeling; 

 

d) de opstelling van geïntegreerde ontwikkelingsstrategieën; 

 

e) de financiering van onderzoek en de opstelling van steunaanvragen. 
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(2) Er kan steun worden verleend voor de aanneming van geïntegreerde territoriale 

strategieën voor plattelandsontwikkeling, die, bij wijze van experiment, zijn 

opgesteld door lokale actiegroepen overeenkomstig de beginselen van de 

punten 12, 14 en 36 van de Mededeling van de Commissie aan de lidstaten van 

14 april 2000 tot vaststelling van de richtsnoeren voor het communautaire 

initiatief voor plattelandsontwikkeling (Leader+) 1. Deze steun wordt beperkt tot 

regio's waar al voldoende administratieve capaciteit voorhanden is, en waar al 

voldoende ervaring is opgedaan met benaderingen van het type "lokale platte-

landsontwikkeling". 

 

(3) De in punt (2) bedoelde lokale actiegroepen kunnen in aanmerking voor deel-

neming aan interterritoriale en transnationale samenwerkingsacties overeen-

komstig de beginselen van de punten 15 tot en met 18 van de in punt (2) bedoelde 

mededeling van de Commissie. 

 

(4) Bulgarije en Roemenië en de lokale actiegroepen krijgen toegang tot de 

Waarnemingspost voor de plattelandsgebieden als omschreven in punt 23 van de 

in punt (2) bedoelde mededeling van de Commissie. 

 

                                                 
1  PC C 139 van 18.5.2000, blz. 5. 
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D. Voorlichtings- en adviesdiensten aan landbouwbedrijven 

 

Steun wordt toegekend voor het verlenen van voorlichtings- en adviesdiensten aan 

landbouwbedrijven. 

 

E. Aanvullingen op rechtstreekse betalingen 

 

(1) Steun kan worden verleend aan landbouwers die op grond van artikel 143 quater 

van Verordening (EG) nr. 1782/2003 1 in aanmerking komen voor aanvullende 

nationale rechtstreekse betalingen of steun. 

 
 

                                                 
1  Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van 

gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het 
kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde 
steunregelingen voor landbouwers, en houdende wijziging van de Verordeningen (EEG) 
nr. 2019/93, (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001, (EG) nr. 1454/2001, (EG) nr. 1868/94, 
(EG) nr. 1251/1999, (EG) nr. 1254/1999, (EG) nr. 1673/2000, (EEG) nr. 2358/71 en (EG) 
nr. 2529/2001 (PB L 270 van 21.10.2003, blz. 1). Verordening aangepast bij Besluit 
2004/281/EG van de Raad (PB L 93 van 30.3.2004, blz. 1) en Verordening laatstelijk 
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 864/2004 (PB L 161 van 30.4.2004, blz. 48). 
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(2) De steun die wordt toegekend aan een landbouwer voor 2007, 2008 en 2009 mag 

niet meer bedragen dan het verschil tussen: 

 

a) het niveau van de rechtstreekse betalingen in Bulgarije of Roemenië in het 

betrokken jaar overeenkomstig artikel 143 bis van Verordening (EG) 

nr. 1782/2003, en 

 

b) 40% van het niveau van de rechtstreekse betalingen dat voor het betrokken 

jaar van toepassing is in de Gemeenschap zoals zij op 30 april 2004 was 

samengesteld. 

 

(3) De bijdrage van de Gemeenschap aan de krachtens dit onderdeel E in Bulgarije of 

Roemenië verleende steun voor elk van de jaren 2007, 2008 en 2009 bedraagt ten 

hoogste 20% van zijn jaarlijkse toewijzing. Bulgarije en Roemenië mogen dit 

jaarlijkse percentage van 20% evenwel vervangen door de volgende percentages: 

25% voor 2007, 20% voor 2008 en 15% voor 2009. 

 

(4) De uit hoofde van dit onderdeel E aan een landbouwer verleende steun wordt 

beschouwd als aanvullende nationale rechtstreekse betalingen of steun, al naar-

gelang, met het oog op de toepassing van de in artikel 143 quater, lid 2, punt a), 

van Verordening (EG) nr. 1782/2003 bedoelde maximumpercentages. 
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F. Technische bijstand 

 

(1) Er kan steun worden verleend voor de opstelling van, het toezicht op, de evaluatie 

en de controle van maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering van de 

programmadocumenten op het gebied van plattelandsontwikkeling. 

 

(2) De in punt 1 bedoelde maatregelen omvatten met name: 

 

a) studies; 

 

b) maatregelen inzake technische bijstand, en de uitwisseling van ervaringen 

en informatie tussen de betrokken partners, de steunontvangers en het grote 

publiek; 

 

c) de installatie, de werking en de interconnectie van computersystemen voor 

beheer, toezicht en evaluatie;  

 

d) verbeteringen van de evaluatiemethoden en de uitwisseling van informatie 

over de beste praktijk op dit gebied. 
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G. Tabel met bedragen voor de tijdelijke aanvullende plattelandsontwikkelingsmaatregelen 

voor Bulgarije en Roemenië 

 

Maatregel EUR  

Semi-zelfvoorzienings-

bedrijven 

1 000 per bedrijf/per jaar 

Producentengroeperingen 100 000 

100 000 

80 000 

60 000 

50 000 

voor het eerste jaar 

voor het tweede jaar 

voor het derde jaar 

voor het vierde jaar 

voor het vijfde jaar 
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AFDELING II: BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE INVESTERINGSSTEUN 

VOOR BULGARIJE EN ROEMENIË 

 

(1) Investeringssteun aan landbouwbedrijven uit hoofde van de op de toetredingsdatum 

geldende verordeningen betreffende plattelandsontwikkeling zal worden toegekend aan 

landbouwbedrijven waarvoor kan worden aangetoond dat zij economisch levensvatbaar 

zijn nadat de investeringen zijn gerealiseerd. 

 

(2) Het totaalbedrag van de investeringssteun ten behoeve van landbouwbedrijven, 

uitgedrukt als een percentage van het volume in aanmerking komende investeringen, 

wordt beperkt tot maximaal 50% en, in probleemgebieden, 60%, of tot de percentages 

die zijn vastgesteld in de op de toetredingsdatum geldende betrokken verordening 

betreffende plattelandsontwikkeling, naargelang welk percentage het hoogst is. 

Wanneer de investeringen worden verricht door jonge landbouwers als bedoeld in de op 

de toetredingsdatum geldende betrokken verordening betreffende landbouw-

ontwikkeling, kunnen die percentages oplopen tot 55%, respectievelijk 65% in 

probleemgebieden, of tot de percentages die zijn vastgesteld in de op de toetredings-

datum geldende betrokken verordening betreffende plattelandsontwikkeling, naargelang 

welk percentage het hoogst is. 
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(3) Steun voor investeringen ter verbetering van de verwerking en afzet van landbouw-

producten uit hoofde van de op de toetredingsdatum geldende betrokken verordening 

betreffende plattelandsontwikkeling wordt toegekend aan bedrijven waarvoor na de 

toetreding een overgangsperiode geldt om te voldoen aan de minimumnormen inzake 

milieu, hygiëne en dierenwelzijn. Het bedrijf moet in dit geval aan alle desbetreffende 

normen voldoen aan het einde van de gespecificeerde overgangsperiode of aan het einde 

van de investeringsperiode, indien dat vroeger valt. 
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AFDELING III:  BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE VERVROEGDE-

UITTREDINGSSTEUN VOOR BULGARIJE 

 

(1) Landbouwers in Bulgarije aan wie een melkquotum is toegewezen, komen in 

aanmerking voor de regeling inzake vervroegde uittreding wanneer zij op het tijdstip 

van de overdracht jonger dan 70 jaar zijn. 

 

(2) Het steunbedrag hangt af van de maximumbedragen in de op de toetredingsdatum 

geldende betrokken verordening betreffende plattelandsontwikkeling, en wordt 

berekend in verhouding tot de omvang van het melkquotum en het geheel van de land-

bouwactiviteiten op het bedrijf. 

 

(3) De aan een vervreemder toegekende melkquota worden weer toegevoegd aan de 

nationale melkquotareserve, zonder bijkomende compensatiebetaling. 



 

 
AA2005/P/Bijlage VIII/nl 14 

 

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

 

AFDELING IV: BIJZONDERE FINANCIËLE BEPALINGEN VOOR BULGARIJE EN 

ROEMENIË VOOR 2007-2013 

 

(1) Voor de programmeerperiode 2007-2013 wordt de in Bulgarije en Roemenië voor 

plattelandsontwikkelingsmaatregelen toegekende steun uitgevoerd overeenkomstig de 

beginselen van de artikelen 31 en 32 van Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad 

van 21 juni 1999 houdende algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen 1. 

 

(2) In de onder doelstelling 1 vallende gebieden mag de financiële bijdrage van de 

Gemeenschap oplopen tot 85% voor agromilieu- of dierenwelzijnsmaatregelen, en 80% 

voor de overige maatregelen, of tot de percentages die zijn vastgesteld in de op de 

toetredingsdatum geldende verordeningen betreffende plattelandsontwikkeling, 

naargelang welk percentage het hoogst is. 

 

 

________________________ 

 

                                                 
1  PB L 161 van 26.6.1999, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 

2003 (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33). 
 


