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Artikel 29 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Betalinger for miljø- og klimavenligt 

landbrug ydes kun for forpligtelser, der er 

mere vidtgående end de relevante 

obligatoriske standarder, der er fastsat i 

henhold til kapitel I i afsnit VI i forordning 

(EF) nr. HR/2012, og andre relevante 

forpligtelser, der er fastsat i kapitel 2 i 

afsnit III, i forordning (EU) nr. DP/2012, 

relevante minimumskrav til brug af 

gødningsstoffer og 

plantebeskyttelsesmidler samt andre 

relevante obligatoriske krav indført under 

national lovgivning. Alle sådanne 

obligatoriske krav identificeres i 

programmet. 

3. Betalinger for miljø- og klimavenligt 

landbrug ydes kun for forpligtelser, der er 

mere vidtgående end de relevante 

obligatoriske standarder, der er fastsat i 

henhold til kapitel I i afsnit VI i forordning 

(EU) nr. HR/2012, og alle forpligtelser, der 

er fastsat i kapitel 2 i afsnit III, i forordning 

(EU) nr. DP/2012, relevante 

minimumskrav til brug af gødningsstoffer 

og plantebeskyttelsesmidler samt andre 

relevante obligatoriske krav indført under 

national lovgivning. Alle sådanne 

obligatoriske krav identificeres i 

programmet. 
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 Der ydes ingen støtte fra ELFUL til 

forpligtelser, der er omfattet af kapitel 2 i 

afsnit III i forordning (EU) nr. .../... [DP]. 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Kommissionen foretager ved hjælp af en 

gennemførelsesretsakt en årlig fordeling pr. 

medlemsstat af de i stk. 1 nævnte beløb 

efter fradrag af det beløb, der er angivet i 

stk. 2, og under hensyntagen til den 

overførsel af midler, der er omhandlet i 

artikel 14, stk. 2, i forordning (EU) nr. 

DP/2012. Ved den årlige fordeling tager 

Kommissionen hensyn til: 

4. Kommissionen foretager ved hjælp af en 

gennemførelsesretsakt en årlig fordeling pr. 

medlemsstat af de i stk. 1 nævnte beløb 

efter fradrag af det beløb, der er angivet i 

stk. 2, og under hensyntagen til den 

overførsel af midler, der er omhandlet i 

artikel 14, stk. 2, i forordning (EU) nr. 

DP/2012. Ved den årlige fordeling tager 

Kommissionen hensyn til:  

a) objektive kriterier knyttet til de mål, der 

er nævnt i artikel 4, og 

a) objektive kriterier knyttet til de mål, der 

er nævnt i artikel 4.  

b) tidligere resultater.  

Or. en 

 

 


