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1. Ordningen kort 

Formålet med ordningen er at støtte unge landbrugere de første år efter opstarten af den første landbrugsvirk-

somhed. 

 

Som ung nyetableret landbruger kan du få et årligt tillæg til din grundbetaling på ca. 1.100 kr. pr. ha.  Du kan mak-

simalt få støtten for 90 ha1. Du kan søge gennem enkeltmandsvirksomheder og selskaber, eksempelvis et inte-

ressentskab (I/S), et aktieselskab (A/S) eller et anpartsselskab (ApS). Enkeltmandsvirksomheder kan enten søge 

med et CVR- eller et CPR-nummer. Du kan kun søge støtte til den første landbrugsbedrift, du er etableret som 

driftsleder for2. 

 

Du kan få udbetalt støtten til unge nyetablerede landbrugere i 5 år. 

 

De overordnede støttebetingelser for ordningen er:  

 Du må ikke blive mere end 40 år, i det første kalenderår du søger grundbetaling. Læs mere i afsnit 3.1.  

 Du kan kun søge støtte til den første landbrugsbedrift, du er etableret som driftsleder for. Læs mere i af-
snit 3.2 og afsnit 4.  

 Du skal søge støtte til unge nyetablerede landbrugere senest 5 år efter din første etablering. Ved etable-
ring forstås, etablering på en bedrift inden for de seneste 5 år forud for din første ansøgning om grund-
betaling. Læs mere i afsnit 3.2.  

 

Du søger om støtte til unge landbrugere i fællesskemaet via Tast selv-service. Du skal søge støtten én gang årligt 

i de år, du er berettiget til støtten. 
 

Ansøgningsfristen er den samme som for ansøgning om grundbetaling3. 

                                                           
1 § 50, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 291 af 20. april 2018 og artikel 50, stk. 9, i forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 

2013 

 

3 § 1, stk 1, nr. 1, og § 7, i bekendtgørelse nr. 1697 af 15. december 2017 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1
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I denne vejledning kan du læse de betingelser, der gælder for støtte til unge nyetablerede landbrugere, hvis du 

søger støtte i 2019. Du kan læse om de øvrige ordninger for direkte arealstøtte og om betalingsrettigheder i sepa-

rate vejledninger. Vi har udarbejdet fire vejledninger: 

 Vejledning om grundbetaling 

 Vejledning om grøn støtte 

 Vejledning om støtte til unge nyetablerede landbrugere 

 Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve. 

 

Du kan desuden læse om ø-støtte i vores faktaark. I Vejledning om grundbetaling kan du læse en generel vejled-

ning om at søge direkte arealstøtte, fx om Internet Markkort og om udbetaling af støtte. 
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2. Du kan få støtten i 5 år 

 
Du kan modtage støtte til unge nyetablerede landbrugere i en periode på 5 år4.  

 

Din 5-årige støtteperiode starter det første år, du søger støtte til unge nyetablerede landbrugere.  

 

Du skal sende din første ansøgning om støtte til unge nyetablerede landbrugere inden for de første 5 år efter din 

etablering. Ved etablering forstås, etablering på en bedrift inden for de seneste 5 år forud for din første ansøgning 

om grundbetaling. Etableringsåret medregnes ikke som et af de 5 år, medmindre du søger støtte i etableringsåret.    
 

Læs nærmere om etablering i kapitel 3. Definition af ”ung nyetableret landbruger”. 

 

Beregningen af den 5-årige støtteperiode gælder både for landbrugere, der søger støtte til unge nyetablerede 

landbrugere første gang i 2019, og landbrugere, som har søgt støtte første gang før 2019.  

 

Eksempler: 

- Hvis du søgte støtte til unge nyetablerede landbrugere første gang i 2018 og er etableret i 2015, vil den 

5-årige støtteperiode begynde i 2018. 

 

- Hvis du søgte støtte til unge nyetablerede landbrugere første gang i 2015 og er etableret i 2010, vil den 

5-årige støtteperiode begynde i 2015. 

 

Den 5-årige støtteperiode er en sammenhængende periode og støtten skal søges i fællesskemaet hvert år5.  

 

                                                           
4 Artikel 50, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1307 af 17. december 2013 

5 § 3, jf. § 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 68 af 26. januar 2018 



 

 Landbrugsstyrelsen / Vejledning om støtte til unge nyetablerede landbrugere 2019    7 

Den 5-årige støtteperiode bliver ikke forlænget, hvis du undlader at søge støtten i et af de støtteberettigede år.   

Det er heller ikke muligt at søge støtte til unge landbrugere med bagudrettet virkning. 
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3. Definition af ”ung nyetableret 
landbruger” 

For at være en ung nyetableret landbruger skal du:  

 være under 41 år første gang du søger grundbetaling 

 etablere dig for første gang som driftsleder på en landbrugsbedrift senest på den dato, hvor du indsen-

der din ansøgning om støtte til unge nyetablerede landbrugere, eller 

 være etableret for første gang som driftsleder på en landbrugsbedrift inden for de seneste fem år forud 

for den første ansøgning om grundbetaling6.  

  

3.1 Ung – du skal være under 41 år  første gang du  søger grundbetaling 
 
Du kan få støtten, hvis du ikke er ældre end 40 år i hele det år, hvor du første gang søger grundbetaling (eller en-

keltbetaling før 2015).7.  

 

Hvis du er født 1. januar 1979, fylder du 41 år 1. januar 2020, og du opfylder dermed alderskravet i 2019.  

 

Din første ansøgning om støtte til unge nyetablerede landbrugere skal finde sted senest 5 år efter din første an-

søgning om grundbetaling/enkeltbetaling.8 

 

 

 

                                                           
6 § 51, nr. 3 i bekendtgørelse nr. 68 af 26. januar 2018 og artikel 50, stk. 2, litra a og b, i forordning (EU) Nr. 1307/2013 af 17. 

december 2013   
7 § 51, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 68 af 26. januar 2018 og artikel 50, stk. 2, litra b, i forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. de-

cember 2016.  
8 Art. 50, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1307/2013 som ændret ved forordning (EU) nr. 2017/2393 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1
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3.2 Nyetableret – driftsleder for første gang 
 
For at kunne få støtte til unge landbrugere skal du være etableret på en landbrugsbedrift som driftsleder for første 

gang inden for de seneste 5 år forud for din første ansøgning om grundbetaling. Etableringsåret medregnes ikke 

som et af de 5 år, medmindre du søger støtte i etableringsåret.9  

 

At være etableret som driftsleder vil sige, at du er ansvarlig for den landbrugsmæssige drift.  

 

Hvis du driver en landbrugsvirksomhed som en enkeltmandsvirksomhed, vil du som udgangspunkt været etable-

ret fra det tidspunkt, hvor du begyndte de landbrugsmæssige aktiviteter. Du kan læse mere om, hvornår du er 

driftsleder i andre virksomhedsformer, i afsnit 4.4.    

 

Kravet om, at du skal være førstegangsetableret, betyder, at du kun kan søge støtten for den første bedrift, du 

etablerer dig på. Du kan med andre ord ikke få støtten, hvis du fx har etableret dig på en ny landbrugsbedrift, men 

tidligere har været etableret på en anden landbrugsbedrift. 

 

Efter etableringen kan du godt udvide din bedrift og søge støtte til et større areal end oprindeligt. Du kan få støtte 

op til grænsen på 90 ha, selvom din bedrift var under 90 ha, da du etablerede den. Det er også muligt at søge 

støtten, selvom du omdanner den virksomhed, der ejer landbrugsbedriften – og som søger om støtte – hvis det 

fortsat er den samme landbrugsbedrift.  

 

3.3 Hvornår har du været etableret som landbruger tidligere? 
 
Hvis du på et tidligere tidspunkt har opfyldt blot ét af punkterne nedenfor, har du været etableret tidligere10: 

 Du har haft rådighed som ejer eller forpagter over et støtteberettiget areal på mindst 2,00 ha, som du har 

drevet landbrugsmæssigt (har været tegningsberettiget og har haft bestemmende indflydelse i virksom-

heden). 

 Du har haft opdræt eller erhvervsmæssigt hold af dyr til landbrugsformål. Du kan læse mere om er-

hvervsmæssigt hold af dyr til landbrugsformål nedenfor. 

 Du har produceret landbrugsprodukter. 

 Du har produceret juletræer og pyntegrønt på landbrugsjord.  

 Du har haft produktion i væksthuse eller gartnerier, hvor planternes rodnet har haft berøring med jorden. 

 

3.4 Eksempler på, hvornår du er nyetableret 
Nedenfor kan du læse fire eksempler på, hvordan reglerne for nyetablering skal forstås. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 § 51, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 68 af 26. januar 2018 og artikel 50, stk. 2, litra b, i forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. decem-

ber 2013  

10 § 52, i bekendtgørelse nr. 68 af 26. januar 2018. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1307&qid=1450627041982&from=EN


 

 10   Landbrugsstyrelsen / Vejledning om støtte til unge nyetablerede landbrugere 2019  

 

Eksempel 1 – stadig nyetableret 

En ung landbruger køber i 2015 en landbrugsejendom og begynder landbrugsmæssig drift som en enkelt-

mandsvirksomhed. I 2017 køber en ældre landbruger en del af bedriften, og de to opretter sammen et interes-

sentskab. I denne situation er der tale om en videreførelse af den eksisterende bedrift. Interessentskabet kan 

derfor godt modtage støtten, da den unge landbruger fortsat anses for at være førstegangsetableret inden for 

den 5-årige periode. 

 

 
 

Eksempel 2 – stadig nyetableret 

En ung landbruger danner i 2016 et interessentskab med en ældre landbruger. I 2017 sælger den unge land-

bruger ejendommen og køber nabogården med 90 ha jord, men interessentskabet består fortsat. I denne situ-

ation er der tale om en videreførelse af den eksisterende drift. Interessentskabet kan derfor godt modtage 

støtten, da den unge landbruger anses for at være førstegangsetableret fra 2016.  

 

 
 

Eksempel 3 – ikke længere nyetableret 

En ung landbruger køber i 2015 en landbrugsejendom og begynder landbrugsmæssig drift som en enkelt-

mandsvirksomhed. I 2017 sælger den unge landbruger landbrugsejendommen og køber i stedet en anden 

landbrugsejendom sammen med en ældre landbruger. De to opretter sammen et interessentskab. I dette til-

fælde kan den nye bedrift ikke anses for at være en videreførelse af den gamle. Interessentskabet kan derfor 

ikke modtage støtten, fordi den unge landbruger ikke er førstegangsetableret. 

 

 
 

Eksempel 4 – virksomheden er omdannet 

En ung landbruger etablerer i 2015 en landbrugsbedrift som en enkeltmandvirksomhed. I 2017 beslutter han 

at omdanne enkeltmandsvirksomheden til et ApS, som han ønsker at drive alene. Da der er tale om en videre-

førelse af enkeltmandsvirksomheden, er han fortsat støtteberettiget med anpartsselskabet.  
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4. Hvis du søger som et selskab 

Selskaber, som fx I/S, A/S eller ApS, kan søge om støtte, hvis alle kravene nedenfor er opfyldt i både a) og b)11: 

 

a) Selskabet er berettiget til grundbetaling 

b) En ung landbruger:  

1. er tegningsberettiget for selskabet, se afsnit 4.1  og 4.2 

2. ejer en andel af selskabskapitalen, se afsnit 4.3  

3. varetager den daglige ledelse af landbrugsbedriften for selskabet, se afsnit 4.4 

4. søger for én virksomhed, se afsnit 4.5 

5. er førstegangsetableret i ansøgervirksomheden, se afsnit 4.6. 

 

 
Flere unge landbrugere kan etablere et selskab, hvor alle stifterne anses for selskabets driftsleder. Et sådant sel-

skab kan modtage støtte i 5 år, hvis blot en af de oprindelige unge landbrugere, der det første år havde driftsle-

deransvar, fortsat varetager driftslederfunktion i hele den 5-årige periode. 

                                                           
11 §§ 53 og 54 og artikel 49 i forordning (EU) nr. 639/2014 af 11. marts 2014  

 

 

 

En ung landbruger kan godt søge støtte for et selskab, 

som han er (med)ejer af via et holdingselskab. Den 

unge landbruger skal dog stadig være ansvarlig for den 

landbrugsmæssige drift af ansøgerselskabet. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0639&rid=1


 

 12   Landbrugsstyrelsen / Vejledning om støtte til unge nyetablerede landbrugere 2019  

 

De unge landbrugere, som var med til at stifte selskabet og har udøvet driftslederfunktionen, kan ikke på et se-

nere tidspunkt modtage støtte til et nyt selskab, selv om de udtræder af selskabet inden udløbet af den 5-årige 

periode. 

 

4.1 Hvornår er du tegningsberettiget for et kapitalselskab? 
 
Du er som udgangspunkt tegningsberettiget for et kapitalselskab, når du er medlem af selskabets bestyrelse eller 

direktion eller er ansat som direktør i selskabet. 

 
For at opfylde kravet om tegningsret er det nok, at du er tegningsberettiget i fællesskab med en anden landbru-

ger.  

 

4.2 Forskellige bestemmelser om tegningsret i interessentkontrakter 
 
For de personlige selskaber, fx I/S’er, er udgangspunktet, at de enkelte interessenter er tegningsberettiget for sel-

skabet hver for sig, medmindre andet er fastsat i interessentkontrakten. Er du medejer af et I/S, vil du således 

som udgangspunkt være tegningsberettiget. 

 

Det kan også være fastsat i interessentkontrakten, at du er den daglige leder – eventuelt med titel af direktør. I 

sådan en situation vil du være tegningsberettiget.  

 

En interessentskabskontrakt for en landbrugsvirksomhed kan også indeholde en bestemmelse om, at interessen-

terne tegner selskabet i forening, og at den enkelte interessent træffer almindelige dagligdags beslutninger inden 

for sit arbejdsområde. Hvis det er tilfældet, vil du være tegningsberettiget.  

 

4.3 Ejer en andel af selskabskapitalen  
 
Du skal eje en del af selskabet. Der er ikke noget krav om ejerandelens størrelse.  

 

4.4 Hvornår er du driftsleder i et selskab? 
 
Den tegningsberettigede unge landbruger skal være ansvarlig for den daglige drift af den del af landbruget, der er 

støtteberettiget under ordningen. Det vil sige, at hvis bedriften fx både omfatter plante- og husdyrproduktion, skal 

du være den daglige leder af planteproduktionen. 

 

Det betyder, at det skal være dig, der træffer beslutninger af normal landbrugsmæssig karakter, fx om nyanskaf-

felser og investeringer.  

 

Har du som ung landbruger i selskabet derimod kun en rådgivende funktion på bedriften, lever du ikke op til kra-

vet om at have driftsansvaret, selvom du er tegningsberettiget. 

 

I de situationer, hvor en anden interessent skal træffe beslutninger om den landbrugsmæssige drift, på baggrund 

af aftale eller sædvane i selskabet, vil du ikke leve op til kravet. 
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Bemærk, hvis en ung landbruger, som indgår i selskabet, men som ikke har varetaget en driftslederfunktion, forla-

der selskabet med henblik på at etablere et nyt selskab, vil han ikke kunne modtage støtte til unge landbrugere, 

selvom han varetager driftslederfunktionen i det nye selskab 

 

 

 

 

 

4.5 Du kan kun søge om støtte under ordningen for én virksomhed 
 
Du kan kun søge om støtte til den første bedrift, du etablerer dig på. Det vil sige, at du skal være førstegangs-

etableret på den bedrift, som ansøgervirksomheden søger støtte til12.  

 

Du kan godt have en andel af kapitalen i andre selskaber, men du kan ikke søge støtte under ordningen for andre 

virksomheder end den landbrugsvirksomhed, du først etablerede dig i.  

 

4.6 Etableret på ansøgervirksomheden for første gang 
 

Du kan kun søge støtten igennem den første virksomhed, du etablerer. Hvis du har været etableret (har haft be-

stemmende indflydelse) på en bedrift tidligere, er du ikke støtteberettiget.13  

 

4.7 Hvis du udtræder af selskabet 
 
Hvis du har været med i et selskabs oprindelige ansøgning om støtte under ordningen og senere forlader selska-

bet, mister du retten til støtte, hvis du etablerer dig i et nyt selskab. Derudover kan din udtræden medføre, at sel-

skabet mister retten til fremtidig støtte.  

 

Selskabet mister ikke retten til støtte, hvis:  

                                                           
12 § 54, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 68 af 26. januar 2018. 

13 § 51, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 68 af 26. januar 2018. 

. 

Eksempel 1 Den unge landbruger er ikke tegningsberettiget 

I en interessentskabskontrakt mellem en ung og en ældre landbruger er det fastsat, at den ældre landbruger har 

ansvaret for administrationen og markdriften, og at den ældre landbruger kan underskrive al korrespondance med 

Landbrugsstyrelsen og kan tegne selskabet. 

 

Betingelsen om, at den unge landbruger skal varetage den daglige ledelse af landbrugsbedriften, er ikke opfyldt. 

Det skyldes, at det er den ældre landbruger, der har ansvaret for alle relevante administrative beslutninger vedr. 

landbrugsdriften.  

Eksempel 2 Den unge landbruger er ikke driftsleder 

I en interessentskabskontrakt mellem en ung og en ældre landbruger er det fastsat, at den ældre landbruger har 

markdriften som sit daglige ansvarsområde, og at den unge landbruger har ansvaret for svinebedriften. Det er des-

uden anført, at den enkelte interessent træffer almindelige dagligdags beslutninger inden for sit arbejdsområde. 

 

Den unge landbruger i eksemplet opfylder kravet om at være tegningsberettiget for selskabet, men han opfylder 

ikke kravet om at være driftsleder af den støtteberettigede del af landbrugsbedriften, dvs. planteproduktionen 
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 der fortsat er mindst én oprindelig støtteberettiget ung landbruger, som indgik i støtteansøgningen, til-

bage i selskabet, og 

 den eller de tilbageværende unge landbrugere overtager  dit ansvar, således at en ung landbruger fort-

sat har driftslederansvaret. 

  

Hvis du træder ud af selskabet efter udbetaling af støtten, men inden årsskiftet, og de tilbageværende unge land-

brugere ikke har driftslederansvaret, skal selskabet tilbagebetale den udbetalte støtte, medmindre der opstår en 

særlig situation.  

 

  

 Selskabet mister retten til støtte, hvis alle de unge landbrugere, der var med i 

selskabets oprindelige ansøgning, træder ud af selskabet. Der skal i hele den 

periode, hvor der søges om støtte til unge nyetablerede landbrugere, være én 

af de oprindelige unge landbrugere tilbage i selskabet. 
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5. Dyr til landbrugsformål 

Som beskrevet i afsnit 3.3 har du været tidligere etableret, hvis du har haft opdræt eller erhvervsmæssigt hold af 

dyr til landbrugsformål. 

 

Dyr til landbrugsformål er dyr, som opdrættes eller holdes med henblik på produktion af fødevarer, uld, skind eller 

pels eller med henblik på andre landbrugsformål. Hertil regnes svin, kvæg, får, geder, heste, hjortedyr, pelsdyr, 

æglæggende høner, slagtekyllinger, gæs, ænder, kalkuner, fjervildt samt strudsefugle. 

 

5.1 Erhvervsmæssigt hold af dyr  
 
Et husdyrhold er erhvervsmæssigt, hvis det overstiger et af de antal dyr, der er listet nedenfor14: 

 2 køer med tilhørende kalve 

 4 stykker andet kvæg 

 2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin 

 10 får med lam 

                                                           
14 § 3, punkt 21, i bekendtgørelse nr. 865 af 23. juni 2017 og § 7, i bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017.  

 

Plante- og dyreproduktion 

Du er etableret som landmand, når du enten er ansvar-

lig for en plante- og/eller en animalsk produktion. Men 

du er kun berettiget til støtte til unge nyetablerede land-

brugere, når du er ansvarlig for en planteproduktion. 
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 10 geder med kid 

 30 stk. høns 

 5 hjorte med kid 

 10 strudse med unger 

 4 heste eller ponyer med tilhørende føl. 
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6. Kontrol 

Hvert år udvælger Landbrugsstyrelsen et antal ansøgninger, som skal kontrolleres på stedet15. 

 

Den administrative kontrol og kontrollen på stedet sker på grundlag af den indsendte ansøgning16. 

Du skal have dokumentation for, at du opfylder støttebetingelserne, liggende på bedriften. Dokumentationen kan 

bestå af regnskaber og forretningsmateriale, fx ejerbøger, selskabskontrakter, ansættelseskontrakter, vedtægter, 

købs- og forpagtningsaftaler samt fakturaer mv. 

  

                                                           
15 Artikel 30, i forordning (EU) nr. 809/2014 af 17. juli 2014    

16 Artikel 24, i forordning (EU) nr. 809/2014 af 17. juli 2014     

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0809&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0809&rid=1
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7. Bortfald af støtte og sanktion 

Sanktionsreglen for arealafvigelser er den samme som under grundbetalingsordningen17.  

 

Læs mere i afsnit 7.5 i Vejledning om grundbetaling 2019.  

 

Det anmeldte areal er det samme areal som det, du søger støtte til under grundbetalingsordningen, dog højst 90 

ha18.  Det fastslåede areal er det areal, vi kan godkende til grundbetaling, dog højst et areal, der svarer til det an-

meldte. 

 

Hvis vi konstaterer, at støttemodtageren ikke overholder støttebetingelserne, udbetaler vi ikke støtte til unge land-

brugere19. Hvis vi har udbetalt støtten, skal du betale den tilbage.  

 

Hvis en ansøger har leveret falsk bevismateriale som dokumentation for, at støtteforpligtelserne under ordningen 

er overholdt, anvender vi desuden en sanktion svarende til 20 % af det beløb, som ansøgeren ville have modta-

get i støtte til unge nyetablerede landbrugere20. Vi trækker sanktionen fra grundbetalingen. 

 

Læs mere i kapitel 7 ”Kontrol” i Vejledning om grundbetaling 2019.  

 

  

                                                           
17 Artikel 19a, stk. 1, i forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts 2014 ændret ved artikel 1, punkt. 7, i forordning (EU) nr. 

1393/2016 af 4. maj 2016 

18 Artikel 18, stk. 2, i forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts 2014   
19 Artikel 21, stk. 1, i forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts 2014  

20 Artikel 21, stk. 1, i forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts 2014 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0640&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1393&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1393&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0640&qid=1450627343996&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0640&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0640&rid=4
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