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Vejledning om antagelighed for ansøgninger om støtte fra Den
Europæiske Hav-og Fiskerifond (EHFF) ved alvorlige overtrædelser
omfattet af pointsystemet, jf. artikel 42, stk. 1, litra a), i Rådets forordning
(EF) nr. 1005/2008 eller artikel 90, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr.
1224/2009.
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1.Introduktion
Vejledningen omhandler den del af grundbetingelsen om antagelighed for ansøgninger om
støttemidler fra Den Europæiske Hav-og Fiskerifond (EHFF), som relaterer sig til alvorlige
overtrædelser af fiskerilovgivningen, der kan medføre tildeling af point, jf. artikel 42, stk. 1,
litra a), i Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 eller artikel 90, stk. 1, litra c), i forordning
(EF) nr. 1224/2009. Med ansøgninger menes både ansøgninger om tilsagn og ansøgninger om
udbetaling.
Vejledningen vil også være gældende for ansøgning om midler fra den Europæiske Hav-,
Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF) og Brexittilpasningsreserven (BAR).
Man kan læse mere om de alvorlige overtrædelser, som kan medføre tildeling af point i
Fiskeristyrelsens vejledning om anvendelsen af reglerne om point ved alvorlige overtrædelser
af fiskerilovgivningen:
Vejledning om anvendelsen af reglerne om point ved alvorlige overtrædelser af
fiskerilovgivningen.
En operatør skal være antagelig for kunne ansøge om tilskud under den Europæiske Hav- og
Fiskerifond og BAR. I afsnit 2.1 er en beskrivelse af hvordan man afgør, hvem der er
operatøren, herunder hvilke selskaber, fartøjer og eventuelle medejere, der indgår i
vurderingen af antagelighed. Vurdering af om operatøren er antagelig sker på basis af, om der
er truffet afgørelse om, at der er begået en alvorlig overtrædelse af fiskerilovgivningen.
Operatøren skal være antagelig på ansøgningstidspunktet, og fortsat i hele projektperioden og
i en periode på 5 år efter at slutudbetaling af tilskud er foretaget.
Operatøren er den fysiske eller juridiske person, der som ejer ansøger om støtte til et fartøj,
eller har kontrol over dette gennem dispositionsret over mere end halvdelen af
stemmerettighederne eller andre foranstaltninger (fx leje). Alle de selskaber/fartøjer som
operatøren ejer/kontrollerer indgår i antagelighedsvurderingen.
Hvad fører til uantagelighed?
A. Overtrædelser som ejer:
Uantagelighed; fartøjet der er søgt om tilskud til
➢ 9 point eller derover akkumuleret for visse overtrædelser knyttet til fartøjet (ikke
fartøjsfører (ejer))
➢ Overtrædelser af øvrige kategorier på fartøjet (ikke fartøjsfører (ejer))
➢ Involveret i driften, forvaltningen eller ejerskabet af fartøj opført på EU-listen over IUUfartøjer eller listen over ikke-samarbejdende tredjelande
Uantagelighed; operatør (alle fartøjer, inklusiv fartøjet der er søgt om tilskud til):
➢ Uantagelighed som følge af samlet flåde (7 point eller derover i gennemsnit for visse
overtrædelser eller halvdelen af flåden er uantagelig)
➢ Operatørens fiskerilicens, for et hvilket som helst af de fartøjer, som operatøren ejer eller
kontrollerer, er inddraget permanent
➢ Svig begået af operatøren
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B. Overtrædelser som fisker:
Uantagelighed; operatør (alle fartøjer, inklusiv fartøjet der er søgt om tilskud til)
➢ Overtrædelser begået af operatør (fartøjsfører (ejer), alle overtrædelseskategorier uanset
fartøj

Hvad omfatter vejledningen og hvad er de øvrige antagelighedsbetingelser.
Denne vejledning omhandler de antagelighedsbetingelser, som relaterer sig til alvorlige
overtrædelser af fiskerilovgivningen, der kan medføre tildeling af point. Der er imidlertid
yderligere antagelighedsbetingelser som angivet i boksen nedenfor, der beskriver de samlede
betingelser.

Antagelighedsbetingelsen
Vær opmærksom på, at antagelighedsbetingelsen indeholder flere krav, som
skal være opfyldt for at modtage og beholde støtte fra EHFF/BAR. Kravet
indebærer, at operatører ikke må:
•

Have begået en alvorlig overtrædelse i henhold til artikel 42 i Rådets
forordning (EF) nr. 1005/2008 eller artikel 90, stk. 1, i forordning (EF) nr.
1224/2009.

•

Have været involveret i driften, forvaltningen eller ejerskabet af
fiskerfartøjer, som er opført på Unionens liste over IUU-fartøjer eller
fartøjer, som fører et flag fra et land, der er opført på listen over
ikkesamarbejdende tredjelande.

•

Have begået alvorlige overtrædelser af den fælles fiskeripolitiks regler, der
i anden lovgivning vedtaget af Europa Parlamentet og Rådet anses som
sådanne.

•

Have begået en af de strafbare handlinger, der er fastsat i artikel 3 og 4 i
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF, hvis der ansøges om
støtte inden for rammerne af afsnit V, kapitel II, i Rådets forordning
508/2014 (tilskud til akvakultur).

•

Have begået svig, som defineret i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af
De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, i forbindelse med Den
Europæiske Fiskerifond (EFF) eller EHFF.

2.Regler og definitioner
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Grundbetingelsen om antagelighed er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. 508/2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond mv.
En oversigt over de centrale regler fremgår af bilag A til denne vejledning.
Definitioner:
Fiskerfartøj: Ethvert fartøj, der er udstyret til erhvervsmæssig udnyttelse af levende
akvatiske ressourcer.
Fiskerilicens: Et officielt dokument, der i henhold til nationale regler giver indehaveren ret
til at bruge en bestemt fiskerikapacitet til kommerciel udnyttelse af levende akvatiske
ressourcer. Det indeholder minimumskrav til identifikation, tekniske specifikationer og
udrustning af et EF-fiskerfartøj.
Indehaver af fiskerilicens: En fysisk eller en juridisk person, der har fået udstedt en
fiskerilicens.
Operatør: En fysisk eller juridisk person, der driver eller ejer en virksomhed, som udfører
aktiviteter på ethvert trin i produktions-, forarbejdnings, afsætnings-, distributions- og
detailkæderne for fiskevarer og akvakulturprodukter. I sammenhæng med ansøgninger fra
Den Europæiske Hav-og Fiskerifond (EHFF) skal operatøren forstås som
fiskerilicensindehaveren til det fartøj, der søges støtte til.
”Ejer” af fartøjer: Ene-ejerskab af fartøjer, dvs. de fartøjer, som operatøren ejer direkte og
100 %.
”Kontrol” over fartøjer: Retten til at disponere over mere end halvdelen af
stemmerettighederne i et selskab, der ejer et eller flere fartøjer. Hvis et fartøj ejes indirekte
gennem flere selskaber, skal operatøren disponere over mere end halvdelen af
stemmerettighederne i hvert enkelt selskab, før operatøren ”kontrollerer” fartøjet. Omfatter
endvidere fartøjer, der disponeres over gennem andre foranstaltninger, herunder ved leje og
andre aftaler om befragtning.
Fartøjsfører: Den ansvarlige fører af et fiskerfartøj med fiskerilicens.

2.1 Hvordan finder man ud af hvem der er operatøren.
Operatøren er den fysiske eller juridiske person, der som ejer ansøger om støtte til et fartøj,
eller har kontrol over dette gennem dispositionsret over mere end halvdelen af
stemmerettighederne eller andre foranstaltninger (fx leje).
Alle de selskaber/fartøjer som operatøren ejer/kontrollerer indgår i antagelighedsvurderingen.
I fiskeriet findes mange forskelligartede ejerstrukturer fx:
a) enkeltmandsvirksomheder, som ejer et eller flere fartøjer
b) partsrederier med flere ejere, hvor partrederiet ejer et eller flere fartøjer
c) fiskeriselskaber med en eller flere ejere, hvor selskabet ejer et eller flere fartøjer
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d)

fiskeriselskaber med en eller flere ejere, hvor selskabet kontrollere et eller flere andre
fiskeriselskaber, der igen ejer flere fartøjer

I vurderingen af hvorvidt en ansøgning er antagelige indgår altid det selskab, der ansøger
om/har modtaget tilskud, alle de bagvedliggende ejere samt selskabets fartøjer.
Hvis selskabet eller ejere med kontrol, kontrollerer andre selskaber, indgår disse selskabers
fartøjer også i antagelighedsvurderingen.
Dette kan illustreres med følgende:
Operatøren ejer i nedenstående illustration fartøj A. Operatøren kontrollerer også fartøj B, da
der i begge led i selskabsstrukturen disponeres over mere end halvdelen af
stemmerettighederne. Operatøren kontrollerer ikke fartøj C, da selskab C ikke disponerer over
mere end halvdelen af stemmerettighederne i selskab E.
Både fartøj A og B indgår i antagelighedsvurderingen. Fartøj A som fartøj, der søges tilskud til,
og fartøj B, som en del af flåden.
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3. Uantagelighed som følge af tildeling af point
Uantagelighed, som relaterer sig til alvorlige overtrædelser af fiskerilovgivningen, kan
foreligge af flere forskellige årsager:
•
Overtrædelser på fartøjet, der søges om tilskud til.
•
Overtrædelser på øvrige ejede fartøjer (flåden)
•
Overtrædelser begået af en (med)ejer som fartøjsfører
Dette er nærmere beskrevet i det følgende.
3.1. Point til operatør som licensindehaver
Der tildeles point til en operatør som licensindehaver, hvis fartøjet på
overtrædelsestidspunktet føres af en anden fartøjsfører end operatøren selv.
Operatøren opfylder ikke antagelighedsbetingelsen, hvis operatøren begår én alvorlig
overtrædelse af fiskerilovgivningen af kategori 3-4, 6-12 eller landingsforpligtelsen i oversigten
i bilag B.
Operatøren opfylder herudover ikke antagelighedsbetingelsen, hvis operatøren som
licensindehaver akkumulerer 9 point på ét fiskerfartøj for alvorlige overtrædelser af kategori
1, 2 og 5 i oversigten i bilag B.
Hvis en operatør ejer eller har kontrol over mere end et fiskerfartøj, og over halvdelen af de
fiskerfartøjer, der ejes eller kontrolleres af den pågældende operatør er uantagelige, er alle
ansøgninger om tilskud fra denne operatør uantagelige. Videre gælder, at hvis det
gennemsnitlige antal point er 7 eller mere for hvert fartøj, som den pågældende operatør ejer
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eller kontrollerer, er alle ansøgninger fra den pågældende operatør uantagelige, hvis pointene
stammer fra alvorlige overtrædelser omfattet af kategori 1-2 og 5 i bilag B.
3.2. Point til operatør som fartøjsfører
Alvorlige overtrædelser begået af operatøren som fartøjsfører på (med)ejet eller 3. mands
fartøj bedømmes hårdere end de tilfælde, hvor operatøren alene stilles til ansvar for
overtrædelsen i sin egenskab af at være licensindehaver.
Hvis operatøren begår en alvorlig overtrædelse omfattet af pointsystemet som fartøjsfører,
medfører det, at uantageligheden er tilknyttet operatøren frem for fartøjet. Det betyder, at
operatøren ikke kan søge om støttemidler fra Den Europæiske Hav-og Fiskerifond
(EHFF)/BAR til nogen af sine fartøjer.
Operatøren opfylder således ikke antagelighedsbetingelsen, hvis operatøren som fartøjsfører
begår én af de alvorlige overtrædelser af fiskerilovgivningen i oversigten i bilag B.
3.3. Starttidspunkt for uantagelighed
Starttidspunktet for en uantagelighedsperiode er den dato, hvor Fiskeristyrelsen har truffet
første afgørelse om, at der er begået en alvorlig overtrædelse, jf. artikel 3, stk. 3, i forordning
nr. 2015/288. Ved ”første afgørelse” forstås Fiskeristyrelsens afgørelse om tildeling af point.
Klages der efterfølgende, eller indbringes en sag for domstolene, regnes
uantagelighedsperiodens start, uagtet dette, fra styrelsens første afgørelse hvis denne
fastholdes.
3.4. Tilbagebetaling af tilskud
Ansøger skal efter indgivelse af ansøgningen fortsat være antagelig i en periode indtil fem år
efter slutudbetaling.
Fiskeristyrelsen udarbejder tilbagebetalingskrav som følge af manglende opfyldelse af
betingelsen om antagelighed regnet fra datoen for første afgørelse om, at der er begået en
alvorlig overtrædelse.
Tilbagebetalingskravet kan udgøre op til 100 pct.
I tilfælde af at Fiskeristyrelsen konstaterer, at der er indtrådt uantagelighed efter tidspunktet
for slutudbetaling, opgøres tilbagebetalingskravet forholdsmæssigt i forhold til den tid, hvor
kravet ikke har været opfyldt ud af den samlede periode kravet gælder, som er på 5 år.
Indtræder uantagelighed f.eks. 4 år efter udbetaling, har kravet været opfyldt i 4/5 af tiden, og
tilbagebetalingskravet vil derfor være 1/5 af det udbetalte beløb.
Såfremt Fiskeristyrelsen konstaterer, at der er indtrådt uantagelighed mellem
tilsagnstidspunktet og tidspunktet for udbetalingsanmodning bortfalder tilsagnet fuldt, jf. at
antagelighedskravet gælder alle ansøgninger, og dermed også ansøgninger om udbetaling.

Der gælder dog følgende i forhold til eksisterende tilskudssager:
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Fiskeristyrelsen offentliggjorde den 28. maj 2019 administrationsgrundlaget for behandling af
overtrædelsessager, herunder om behandling af ældre overtrædelsessager i forhold til evt.
pointtildeling og tilskudssager på ordningen investeringer på fiskefartøjer.
Læs nyheden om EU’s pointsystem:
Orientering om Fiskeristyrelsens behandling af overtrædelsessager 2016-2019 i forhold til evt.
pointtildeling og tilskudssager på fartøjsordningen på Fiskeristyrelsen.dk.
Der skelnes derfor mellem:
•
Tilsagn givet før eller på den 28/5 2019
•
Tilsagn givet efter den 28/5 2019
For tilsagn givet før eller på den 28/5 2019 gælder:
•
Følgende indgår i antagelighedsvurderingen:
➢ Point som allerede var tildelt før 28/5 2019.
➢ Point som tildeles som følge af overtrædelser begået fra og med den 28/5 2019.
➢ Hvis fiskerilicens er inddraget permanent, for et hvilket som helst af de fartøjer, som
ansøgeren ejer eller kontrollerer, er man uantagelig.
•
Følgende indgår ikke i antagelighedsvurderingen:
➢ Point tildelt som følge af, at en overtrædelsessag begået før den 28. maj 2019, som er
behandlet på baggrund af det nye administrationsgrundlag.
•
For tilsagn givet før eller på den 28/5 2019 gælder ovenstående i hele
opretholdelsesperioden (i 5 år efter slutudbetaling). Det gælder også i forhold til
eventuelle ændringsanmodninger, fx i forbindelse med ansøgning om overdragelse af
tilsagn til en ny ejer.
For tilsagn givet efter den 28/5 2019 gælder:
•
Følgende indgår i antagelighedsvurderingen:
➢ Point som allerede var tildelt før 28/5 2019.
➢ Point som tildeles som følge af overtrædelser begået fra og med den 28/5 2019.
➢ Point tildelt som følge af, at en overtrædelsessag begået før den 28. maj 2019, som er
behandlet på baggrund af det nye administrationsgrundlag
•
For tilsagn givet efter den 28/5 2019 gælder ovenstående i hele
opretholdelsesperioden (i 5 år efter slutudbetaling).
Eksempler:
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4. Uantagelighedsperiodens varighed

4.1. Licensindehavere
4.1.1. Uantagelighedsperiode for overtrædelse omfattet af overtrædelseskategori
1-2 eller 5
Har en operatør, der ejer et fartøj hvortil der søges tilskud, akkumuleret 9 point på fartøjet,
som følge af alvorlige overtrædelser omfattet af kategori 1-2 og 5 i bilag B medfører det, at
ansøgninger fra den pågældende operatør er uantagelige i en periode på 12 måneder.
Uantagelighedsperioden begynder på den dato, hvor Fiskeristyrelsen ved en afgørelse første
gang konstaterer, at der er akkumuleret 9 point.
4.1.2. Uantagelighedsperiode for overtrædelse af overtrædelseskategori 3-4, 6-12
og landingsforpligtelsen
Hvis fartøjet tildeles point efter kat. 3-4,6-12 og landingsforpligtelsen i bilag B, medfører det,
at ansøgninger fra den pågældende operatør er uantagelige i en periode på 12 måneder.
Uantagelighedsperioden begynder på den dato, hvor Fiskeristyrelsen ved en afgørelse første
gang konstaterer, at der er begået en alvorlig overtrædelse.
4.1.3. Uantagelighedsperiode hvis en operatør ejer mere end et fiskerfartøj
Hvis en operatør ejer eller har kontrol over mere end et fiskerfartøj, beregnes
uantagelighedsperioden for ansøgninger fra en sådan operatør som hovedregel særskilt for
hvert enkelt fartøj, hvis den alvorlige overtrædelse er begået som licensindehaver.
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Hvis der er tilknyttet uantagelighed til netop det fartøj, hvortil der er søgt tilskud, er
ansøgninger fra den pågældende operatør dog uantagelige.
Er over halvdelen af de fiskerfartøjer, der ejes eller kontrolleres af den pågældende operatør
uantagelige, er alle ansøgninger om tilskud fra denne operatør uantagelige.
Er det gennemsnitlige antal point 7 eller mere for hvert fartøj, som den pågældende operatør
ejer eller kontrollerer, er alle ansøgninger fra den pågældende operatør uantagelige, hvis
pointene stammer fra alvorlige overtrædelser omfattet af kategori 1-2 og 5 i bilag B.
4.1.4. Reduktion af uantagelighedsperiode
I visse tilfælde kan uantagelighedsperioden afkortes med 2 måneder, idet 2 point slettes, hvis
indehaveren af fiskerilicensen tager nogle særlige tiltag til gavn for fiskeriet, som omhandlet i
artikel 133, stk. 3, i forordning 404/2011, jf. artikel 9, stk. 1, litra a), i forordning 2015/288.
4.1.5. Forlængelse af uantagelighedsperiode
For hver yderligere overtrædelse omfattet af kategori 1-2 eller 5 i bilag B, som begås med
fartøjet i uantagelighedsperioden, forlænges uantagelighedsperioden med én ekstra
kalendermåned pr. ekstra point, der gives.
Hvis der er indtrådt uantagelighed efter overtrædelse af kategori nr. 3-4, 6-12 eller
landingsforpligtelsen i bilag B, og der herefter tildeles point for kategori nr. 1, 2 og/eller 5 i
bilag B, forlænges perioden ikke som følge af disse overtrædelser, hvis der er givet under 9
point for de nye overtrædelser.
Hvis der er indtrådt uantagelighed efter overtrædelse af kategori nr. 3-4, 6-12 eller
landingsforpligtelsen i bilag B og fartøjet er tildelt point for flere overtrædelser af kategori 3-4,
6-12 eller landingsforpligtelsen, forlænges uantagelighedsperioden med 12 kalendermåneder
pr. yderligere overtrædelse, der er begået inden for uantagelighedsperioden. Det er datoen for
overtrædelsen (og ikke datoen for afgørelsen, hvor der tildeles point), der er afgørende for, om
overtrædelsen anses for begået inden for uantagelighedsperioden.
4.2. Fartøjsførere
Har en operatør som fartøjsfører begået én alvorlig overtrædelse, der er omfattet af kategori 112 eller landingsforpligtelsen medfører det, at alle ansøgninger om tilskud fra den pågældende
operatør er uantagelige i en periode på 12 måneder fra den dato, hvor Fiskeristyrelsen ved en
afgørelse første gang konstaterer, at der er begået en alvorlig overtrædelse.
Begår en operatør som fartøjsfører en ny alvorlig overtrædelse omfattet pointsystemet,
forlænges uantagelighedsperioden med 12 kalendermåneder pr. yderligere overtrædelse
(pointtildeling), der begås inden for uantagelighedsperioden. Det er datoen for
overtrædelsen (og ikke datoen for afgørelsen hvor der tildeles point), der er afgørende for ,
om overtrædelsen anses for begået inden for uantagelighedsperioden.

5. Salg af fiskerfartøj eller ejerskabet på anden måde overdrages
Hvis et fiskerfartøj sælges eller ejerskabet på anden måde overdrages, overføres en eventuel
uantagelighedsperiode, der er fastsat for den overdragende operatør som følge af alvorlige
overtrædelser begået før ejerskiftet, ikke til den nye operatør.
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Den overdragende operatør forbliver uantagelig, så længe uantagelighedsperioden løber.
Det bemærkes dog, at selvom uantagelighedsperioden ikke overføres ved salg eller
overdragelse, følger fartøjets gældende point med fartøjet, herunder også til en ny
licensindehaver.
Ansøgninger fra den nye operatør er kun uantagelige, hvis vedkommende begår nye alvorlige
overtrædelser.
Har en operatør imidlertid begået alvorlige overtrædelser omfattet af kategori 1, 2 og 5 i bilag
B, før fartøjet skiftede ejer, inddrages disse point ved beregning af uantagelighedsperioden for
den nye ejer, hvis den nye ejer efter overtagelse selv begår nye alvorlige overtrædelser omfattet
af kategori 1,2 og 5. Dette gælder også, hvis en sådan overtrædelse begås med et andet af
operatørens fartøjer, eller hvis den begås af operatøren som fartøjsfører på tredjemands fartøj.
5.1. Ændringer i ejerkreds
Hvis en medejer har begået en alvorlige overtrædelse som fører og sælger sin andel af
virksomheden, og dermed ikke længere er operatør, så ophører uantageligheden for
operatøren.
Point, som eksisterede før medejeren solgte sin andel, vil blive regnet med, hvis operatøren
begår en af de 3 alvorlige overtrædelser (kategori 1,2 og 5 i bilag B) nævnt i art. 3 (2) i
forordning 2015/288.
Hvis en ny medejer indtræder i ejerkredsen for en operatør, og det er konstateret ved en
afgørelse, at den nye medejer har begået en alvorlige overtrædelse som fører, så bliver
operatøren uantagelig, hvis den nye medejer indtræder inden for 12 måneder regnet fra
tidspunktet for den pågældende afgørelse.
Hvis en medejer af en operatør har begået en alvorlig overtrædelse som fører, men udtræder af
ejerkredsen for operatøren inden dette er konstateret ved en afgørelse, så bliver operatøren
ikke uantagelig.

5.2. Hvis man har modtaget tilskud
Hvis man har modtaget tilsagn om tilskud til en investering på et fartøj, kan man læse om
rettigheder og forpligtelser i det tilsagn der er modtaget, samt i bekendtgørelse og vejledning
til den ansøgningsrunde, der blev søgt om tilskud under.
Læs mere herom i Fiskeristyrelsens tilskudsguide til ordningen:
Tilskudsguide til investeringer på fiskerfartøjer på Fiskeristyrelsen.dk.
Dette gælder både ansøgninger om støttemidler under Den Europæiske Hav-og Fiskerifond
(EHFF) og Brexit tilpasningsreserven (BAR).
Hvis man sælger fartøjet, er man fortsat tilsagnshaver og ansvarlig for opfyldelse af
støttebetingelser - med mindre der er ansøgt om overdragelse af tilsagnet til en ny ejer af
fartøjet, og denne overdragelse er godkendt af Fiskeristyrelsen.
Tilsagnshaver kan indsende en særskilt ansøgning om overdragelse af tilsagn til
Fiskeristyrelsen. Hvordan man gør fremgår af Fiskeristyrelsens vejledning om
opretholdelseskravet.
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Læs mere herom ved at følge dette link: Vejledning om krav om opretholdelse af en
investering, når man som tilsagnshaver har modtaget tilskud til en investering på et fiskefartøj
under den Europæiske Hav- og Fiskerifond.
Tilsagnshaver har alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet, herunder opretholdelseskrav,
forpligtelsen til at være antagelig i en periode på 5 år efter at den sidste udbetaling af tilskud er
foretaget, samt pligten til at opbevare dokumenter mv. i 5,5 år efter slutudbetaling.

6. Uantagelighedsperiode ved permanent inddragelse af fiskerilicens
Ved permanent inddragelse af en operatørs fiskerilicens, som følge af at operatøren har
akkumuleret 90 point efter artikel 129, stk. 2, i forordning nr. 404/2011, er alle ansøgninger
fra den operatør uantagelige fra datoen for inddragelsen af fiskerlicensen frem til udløbet af
den støtteberettigelsesperiode, der er fastsat i artikel 65, stk. 2 i forordning 1303/2013.

7. Yderligere information
Yderligere information findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside:
Følg dette link til Fiskeristyrelsens hjemmeside..
Ved spørgsmål er man også velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsen på telefonnummer 72 18
56 00 eller på mail@fiskeristyrelsen.dk.
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Bilag A – Overblik over de centrale regler
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december
2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling,
Den
Europæiske
Socialfond,
Samhørighedsfonden,
Den
Europæiske
Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og
Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for
Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den
Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr.
1083/2006:
Link til forordningen.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 om Den
Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr.
2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011:
Link til forordningen.
Forordning nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EFkontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles
fiskeripolitik (kontrolforordningen):
Link til forordningen
Forordning nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal
forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUUforordningen):
Link til forordningen.
Forordning nr. 404/2011 af 8. april 2011 om gennemførelsesbestemmelser til
Rådets forordning nr. 1224/2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med
henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik
(Gennemførelsesforordningen):
Link til forordningen.
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/288 af 17. december 2014 om
supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
nr. 508/2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for så vidt angår den
periode, hvor støtteansøgninger er uantagelige, samt start- og slutdato for
nævnte periode:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0288&from=DA
Lov nr. 261 af 21. marts 2019 om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven):
Link til loven.
Lovbekendtgørelse nr. 19 af 4. januar 2017 om Hav- og Fiskerifonden:
Link til bekendtgørelsen.
Lov nr. 2584 af 28. december 2021 om Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfonden:
Link til loven.
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Bekendtgørelse nr. 873 af 27. juni 2017 om tilskud til investeringer i akvakultur,
investeringer vedrørende fiskerfartøjer og tilskud til forarbejdning af fiskevarer
og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder:
Link til bekendtgørelsen.
De nævnte EU-regler findes også på EUR-Lex, og de danske regler på Retsinformation.

Bilag B – Overblik over overtrædelseskategorier og antal point
Nedenfor følger en tabel over de forskellige overtrædelseskategorier, der kan medføre tildeling
af point, hvis det vurderes at overtrædelsen er alvorlig.

Nr.

1

Alvorlig overtrædelse

Manglende opfyldelse af forpligtelsen til at registrere og rapportere fangstdata og

Point

3

fangstrelaterede data, herunder data, der skal sendes via det satellitbaserede
fartøjsovervågningssystem
(Artikel 90, stk. 1, i kontrolforordningen sammenholdt med artikel 42, stk. 1, litra a),
og artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1005/2008).

2

Anvendelse af fiskeredskaber, der ikke opfylder kravene i EU-lovgivningen

4

(Artikel 90, stk. 1, i kontrolforordningen sammenholdt med artikel 42, stk. 1, litra a),
og artikel 3, stk. 1, litra e), i forordning (EF) nr. 1005/2008).

3

Forfalskning eller tilsløring af mærkning, identitet eller registrering

5

(Artikel 90, stk. 1, i kontrolforordningen sammenholdt med artikel 42, stk. 1, litra a),
og artikel 3, stk. 1, litra f), i forordning (EF) nr. 1005/2008).

4

Tilsløring, forfalskning eller tilintetgørelse af bevismateriale vedrørende

5

undersøgelser
(Artikel 90, stk. 1, i kontrolforordningen sammenholdt med artikel 42, stk. 1, litra a),
og artikel 3, stk. 1, litra g), i forordning (EF) nr. 1005/2008).

5

Ombordtagning, omladning eller landing af undermålsfisk i strid med gældende
lovgivning
(Artikel 90, stk. 1, i kontrolforordningen sammenholdt med artikel 42, stk. 1, litra a),
og artikel 3, stk. 1, litra i), i forordning (EF) nr. 1005/2008).
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5

6

Fiskeri i en regional fiskeriforvaltningsorganisations område på en måde, der er

5

uforenelig eller i strid med den pågældende organisations bevarelses- og
forvaltningsforanstaltninger
(Artikel 90, stk. 1, i kontrolforordningen sammenholdt med artikel 42, stk. 1, litra a),
og artikel 3, stk. 1, litra k), i forordning (EF) nr. 1005/2008).

7

Fiskeri uden gyldig licens, godkendelse eller tilladelse udstedt af flagstaten eller

7

den relevante kyststat
(Artikel 90, stk. 1, i kontrolforordningen sammenholdt med artikel 42, stk. 1, litra a),
og artikel 3, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1005/2008).

8

Fiskeri i et lukket område, i en forbudsperiode, uden kvote, efter at kvote er

6

opbrugt, eller dybere end en tilladt dybde
(Artikel 90, stk. 1, i kontrolforordningen sammenholdt med artikel 42, stk. 1, litra a),
og artikel 3, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 1005/2008).

9

Direkte fiskeri efter en bestand, som der er indført fiskeristop eller fiskeriforbud

7

for
(Artikel 90, stk. 1, i kontrolforordningen sammenholdt med artikel 42, stk. 1, litra a),
og artikel 3, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 1005/2008).

10

Hindring af fiskerikontrollørernes arbejde med at kontrollere, om de gældende

7

bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger overholdes, og af observatørernes
arbejde med at observere, om de gældende EU-bestemmelser overholdes
(Artikel 90, stk. 1, i kontrolforordningen sammenholdt med artikel 42, stk. 1, litra a),
og artikel 3, stk. 1, litra h), i forordning (EF) nr. 1005/2008).

11

Omladning eller deltagelse i fællesfiskeri med andre fartøjer eller støtte til eller

7

forsyning af sådanne fartøjer, som beviseligt har udøvet IUU-fiskeri efter
forordning (EF) nr. 1005/2008, især fartøjer opført på EU's eller en regional
fiskeriforvaltningsorganisations IUU-liste
(Artikel 90, stk. 1, i kontrolforordningen sammenholdt med artikel 42, stk. 1, litra a),
og artikel 3, stk. 1, litra j), i forordning (EF) nr. 1005/2008).

12

Anvendelse af fiskerfartøjer uden nationalitet, dvs. statsløse fartøjer, jf.
folkeretten
(Artikel 90, stk. 1, i kontrolforordningen sammenholdt med artikel 42, stk. 1, litra a),
og artikel 3, stk. 1, litra l), i forordning (EF) nr. 1005/2008).
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7

Kontrol-

Manglende landing af arter underlagt kvoter, som fanges under et fiskeri, medmindre

forord-

sådan landing ville stride mod forpligtelser, der følger af reglerne i den fælles

ning

fiskeripolitik, når fiskeriet eller fiskeriområderne er omfattet af disse regler. (Artikel
90, stk. 1, litra c), i kontrolforordningen) (Overtrædelseskategori 4.3.5 i
overtrædelsesregisteret).
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