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BILAGA VIII

Landsbygdsutveckling (enligt artikel 34 i anslutningsakten)

AVSNITT I

TILLFÄLLIGA TILLÄGGSÅTGÄRDER FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING FÖR BULGARIEN OCH
RUMÄNIEN

A.

Stöd till delvis självförsörjande jordbruk som genomgår omstrukturering

1.

Stöd till delvis självförsörjande jordbruk som genomgår omstrukturering skall bidra till följande mål:

a)

Hjälpa till att mildra landsbygdens övergångsproblem när Bulgariens och Rumäniens jordbrukssektor och landsbygdsekonomi utsätts för konkurrenstrycket från den inre marknaden.

b)

Underlätta och stimulera omstruktureringen av ännu inte lönsamma jordbruk.

I denna bilaga avses med ”delvis självförsörjande jordbruk” sådana gårdar som i huvudsak producerar
för egen konsumtion, men som även saluför en del av sin produktion.

2.

För att få del av stödet måste jordbrukaren lägga fram en företagsplan som

a)

B.

visar att jordbruket kommer att bli lönsamt,

b)

innehåller en förteckning över de investeringar som krävs,

c)

beskriver särskilda milstolpar och mål.

3.

Efter tre år skall överensstämmelsen med den företagsplan som avses i punkt 2 granskas. Om delmålen
enligt planen inte har uppnåtts vid treårsöversynen, skall inget ytterligare stöd beviljas, men det blir inget
krav på att med anledning av detta återbetala medel som redan erhållits.

4.

Stödet skall utbetalas årligen i form av schablonmässigt stöd upp till det maximibelopp som anges i
avsnitt I G och under en period på högst fem år.

Producentgrupper

1.

Ett schablonmässigt stöd skall beviljas för att underlätta upprättande och administrativ drift av sådana
producentgrupper som syftar till
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a)

att för de producenter som är medlemmar i sådana grupper anpassa produktionen till marknadens
krav,

b)

att gemensamt släppa ut varor på marknaden, inklusive förberedelser för försäljning, centralisering
av försäljningen och leveranser till grossister, och

c)

att införa gemensamma regler för information om produktionen, särskilt beträffande skörd och
tillgänglighet.

2.

Stödet skall beviljas endast till producentgrupper som formellt har erkänts av de behöriga myndigheterna i
Bulgarien eller Rumänien mellan tidpunkten för anslutningen och den 31 december 2009 på grundval av
antingen nationell lagstiftning eller gemenskapslagstiftning.

3.

Stödet skall utbetalas årligen under de första fem åren efter dagen för erkännandet av producentgruppen.
Det skall beräknas på grundval av gruppens årliga saluförda produktion och får inte överstiga

a)

5 %, 5 %, 4 %, 3 % och 2 % av värdet av den produktion upp till 1 000 000 EUR som saluförs under
första, andra, tredje, fjärde respektive femte året, och

b)

2,5 %, 2,5 %, 2,0 %, 1,5 % och 1,5 % av värdet av den produktion som överskrider 1 000 000 EUR
som saluförs under första, andra, tredje, fjärde respektive femte året.

Stödet får under inga omständigheter överskrida de maximibelopp som fastställs i avsnitt I G.

C.

Åtgärder av typen Leader+

1.

Stöd kan beviljas till åtgärder som avser förvärvande av färdigheter i syfte att förbereda landsbygdssamhällen för att kunna utforma och genomföra lokala strategier för landsbygdsutveckling.

Dessa åtgärder får innefatta särskilt följande:

2.

a)

Tekniskt stöd till studier av lokalområdet,
önskemål befolkningen framfört beaktas.

och en

diagnos

av territoriet

där

de

b)

Information till och utbildning av befolkningen för att uppmuntra ett aktivt deltagande
i utvecklingsprocessen.

c)

Uppbyggande av representativa lokala utvecklingspartnerskap.

d)

Utarbetande av integrerade utvecklingsstrategier.

e)

Finansiering av forskning och utarbetande av stödansökningar.

Stöd kan beviljas till införandet av integrerade strategier av pilotkaraktär för utveckling av
landsbygdsområden som utarbetats av lokala aktionsgrupper i enlighet med de principer som fastställs
i punkterna 12, 14 och 36 i kommissionens meddelande till medlemsstaterna av den 14 april 2000 om
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fastställande av riktlinjer för gemenskapsinitiativet för landsbygdens utveckling (Leader+) (1). Detta stöd
skall begränsas till regioner där det redan finns en tillräcklig administrativ kapacitet och erfarenhet av
arbetssätt av typen lokal landsbygdsutveckling.

D.

3.

De lokala aktionsgrupper som avses i punkt 2 kan vara berättigade att delta i åtgärder för samarbete
mellan områden och transnationellt samarbete i enlighet med principerna i punkterna 15—18 i det
meddelande från kommissionen som avses i punkt 2.

4.

Bulgarien och Rumänien och de lokala aktionsgrupperna skall beredas tillgång till det observationsorgan
för landsbygdsområden som föreskrivs i punkt 23 i det meddelande från kommissionen som avses i
punkt 2.

Rådgivningstjänster avseende jordbruket

Stöd skall beviljas till tillhandahållande av rådgivningstjänster avseende jordbruket.

E.

F.

Komplettering av direktstöd

1.

Stöd får beviljas jordbrukare som är berättigade till kompletterande nationellt direktstöd eller annat stöd
enligt artikel 143c i förordning (EG) nr 1782/2003 (2).

2.

Det stöd som beviljas en jordbrukare för åren 2007, 2008, 2009 får inte överskrida skillnaden mellan

2

()

den nivå för direktstöd som är tillämplig i Bulgarien eller Rumänien för respektive år i enlighet med
artikel 143a i förordning (EG) nr 1782/2003, och

b)

40 % av den nivå för direktstöd som är tillämplig i gemenskapen enligt dess sammansättning
den 30 april 2004 för respektive år.

3.

Gemenskapens bidrag till stöd som beviljas enligt detta underavsnitt E i Bulgarien eller Rumänien för vart
och ett av åren 2007, 2008 och 2009 får inte överskrida 20 % av dess respektive årliga tilldelning.
Bulgarien eller Rumänien får dock besluta att ersätta denna årliga sats på 20 % med följande satser: 25 %
för 2007, 20 % för 2008 och 15 % för 2009.

4.

Stöd som beviljas en jordbrukare enligt detta underavsnitt E skall räknas som kompletterande nationellt
direktstöd eller annat stöd, beroende på vilket som är tillämpligt, inom ramen för de maximinivåer som
fastställs i artikel 143c.2a i förordning (EG) nr 1782/2003.

Tekniskt bistånd

1.

(1)

a)

Stöd kan beviljas till förberedande åtgärder, övervaknings-, utvärderings- och kontrollåtgärder som krävs
för genomförande av programdokumenten för landsbygdsutveckling.

EGT C 139, 18.5.2000, s. 5.
Rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system
för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om
ändring av förordningarna (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 och (EG) nr 2529/2001 (EUT L 270,
21.10.2003, s. 1), förordningen anpassad genom rådets beslut 2004/281/EG (EUT L 93, 30.3.2004, s. 1), och förordningen
senast ändrad genom förordning (EG) nr 864/2004 (EUT L 161, 30.4.2004, s. 48).
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2.

G.

De åtgärder som avses i punkt 1 skall innefatta särskilt
a)

studier,

b)

tekniska stödåtgärder samt erfarenhets- och informationsutbyte riktat till partner, förmånstagare och
den stora allmänheten,

c)

installation, drift och samtrafik avseende datoriserade system för förvaltning, övervakning och
utvärdering,

d)

förbättrade utvärderingsmetoder och utbyte av information om bästa praxis på detta område.

Tabell över belopp för de tillfälliga tilläggsåtgärderna för landsbygdsutveckling för Bulgarien och
Rumänien

Åtgärd

Delvis självförsörjande jordbruk

Producentgrupper

EUR

1 000

per jordbruk/per år

100 000

under första året

100 000

under andra året

80 000

under tredje året

60 000

under fjärde året

50 000

under femte året

AVSNITT II
SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR INVESTERINGSSTÖD TILL BULGARIEN OCH RUMÄNIEN
1.

Investeringsstöd till jordbruksföretag enligt de förordningar om landsbygdsutveckling som är i kraft vid
anslutningen skall beviljas jordbruksföretag som kan visas bli lönsamma vid slutet av förverkligandet av
investeringen.

2.

Totalbeloppet för stöd till investeringar i jordbruksföretag, uttryckt i procent av den stödberättigande
investeringsvolymen, skall begränsas till högst 50 %, i mindre gynnade områden högst 60 %, eller de
procentandelar som fastställs i den relevanta förordningen om landsbygdsutveckling som är i kraft vid
anslutningen, om dessa är högre. Om investeringar görs av unga jordbrukare, enligt definition i den relevanta
förordningen om landsbygdsutveckling som är i kraft vid anslutningen, får dessa procentsatser uppgå till
högst 55 %, i mindre gynnade områden högst 65 %, eller de procentandelar som fastställs i den relevanta
förordningen om landsbygdsutveckling som är i kraft vid anslutningen, om dessa är högre.
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Stöd till investeringar för att förbättra bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter enligt den relevanta
förordningen om landsbygdsutveckling som är i kraft vid anslutningen skall beviljas företag som har beviljats en
övergångsperiod efter anslutningen för att uppfylla miniminormerna när det gäller miljö, hygien och djurens
välbefinnande. I så fall måste företaget uppfylla alla relevanta normer vid slutet av den specificerade
övergångsperioden, dock senast vid slutet av investeringsperioden.

AVSNITT III

SÄRSKILD BESTÄMMELSE FÖR STÖD TILL FÖRTIDSPENSIONERING TILL BULGARIEN

1.

Jordbrukare i Bulgarien som har tilldelats mjölkkvoter skall vara berättigade till systemet för förtidspensionering
under förutsättning att de inte har fyllt 70 år vid tiden för överlåtelsen.

2.

Stödbeloppet skall vara avhängigt av de maximibelopp som är fastställda i den relevanta förordningen om
landsbygdsutveckling som är i kraft vid anslutningen och skall beräknas i förhållande till mjölkkvotens storlek
och den totala jordbruksverksamheten i företaget.

3.

Mjölkkvoter som har tilldelats någon som överlåter ett jordbruk skall återföras till den nationella
mjölkkvotsreserven utan någon ytterligare kompensationsbetalning.

AVSNITT IV

SÄRSKILDA FINANSIELLA BESTÄMMELSER FÖR BULGARIEN OCH RUMÄNIEN 2007—2013

1.

2.

(1)

För programperioden 2007—2013 skall gemenskapsstöd som beviljas i Bulgarien och Rumänien för alla
åtgärder som avser landsbygdsutveckling genomföras enligt principerna i artiklarna 31 och 32 i rådets
förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna. (1)

I mål 1-områden får gemenskapens finansiella bidrag uppgå till antingen 85 % för åtgärder för miljövänligt
jordbruk och djurens välbefinnande och 80 % för andra åtgärder, eller de procentandelar som fastställs i de
förordningar om landsbygdsutveckling som är i kraft vid anslutningen, om dessa är högre.

EGT L 161, 26.6.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom 2003 års anslutningsakt (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).
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