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1. Formål
Efter markedsordningens art. 14 samt art. 17 skal en producentorganisation (PO) opfylde en række nærmere
angivne betingelser for at blive anerkendt som PO. Medlemsstaterne er forpligtet til regelmæssigt at føre
tilsyn og kontrol med disse PO’er.
Kontrollen har til formål at sikre, at PO’er, der er anerkendt af Fiskeristyrelsen, fortsat opfylder betingelserne
for anerkendelse. Denne vejledning beskriver både processen for anerkendelse af PO’er, samt hvordan disse
kontrolleres effektivt, herunder hvilke informationer der indgår i kontrollen, og hvordan de efterprøves.

2. Udførelse af kontrollen
Som kompetent national myndighed foretager Fiskeristyrelsen både anerkendelsen af nye PO’er samt
kontrollen med eksisterende PO’er.

3. Proces for anerkendelse og kontrol
3.1 Ansøgningens format
Ansøgninger om anerkendelse af PO’er skal indeholde følgende oplysninger:


PO’ens stiftelsesoverenskomst



Organisationens egne interne regler i overensstemmelse med de principper, der er fastsat i artikel 17
i forordning (EU) nr. 1379/2013



Navne på de personer, der er bemyndigede til at handle i PO’ens navn og for dennes regning



Dokumentation for, at PO’en opfylder de betingelser, der er fastsat i artikel 14, stk. 1, i forordning
(EU) nr. 1379/2013:
o

Dokumentation for at medlemskab er frivilligt og bevis (referat el.lign. for den demokratiske
beslutning om at søge om anerkendelse.

o

Eventuelt information om interne regler som supplement til de oplysninger, der er afgivet
under punkt a) og b).

o

Bevis for erhvervelse af status som juridisk person.

o

Dokumentation for, at PO’en kan forfølge en PO’s mål, som beskrevet i artikel 7 i forordning
nr. 1379/2013.

o

Dokumentation for overholdelse af konkurrencereglerne og i tilfælde af undtagelser fra disse
regler, dokumentation for bl.a.:


Nødvendighed af reglen om at realisere målene i artikel 39 i TEUF.



Verifikation af, at reglen ikke indebærer en forpligtelse til at holde en bestemt pris.
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Verifikation af, at reglen ikke medfører nogen form for opdeling af markederne i
unionen.



Analyse, som viser, at reglen ikke begrænser konkurrencen.



Analyse, som viser, at reglen ikke fjerner konkurrencen for en væsentlig andel af den
pågældende vare.

o

Eventuelt information om PO’ens aftaler, vedtagelser og samordnede praksis som
supplement til de oplysninger, der er afgivet under punkt a) og b).

o


Information om medlemmer, forvaltning og finansieringskilder.

Detaljerede oplysninger om de aktiviteter, PO’en udfører, herunder aktivitetsområdet og de
fiskevarer og akvakulturprodukter som der ansøges om anerkendelse af.
o

Oplysninger om repræsentativitet.

o

Oplysninger om aktiviteter (område, produkter).

3.2 Frist for medlemsstatens svar
Inden for tre måneder efter modtagelse af en ansøgning om anerkendelse skal Fiskeristyrelsen skriftligt
underrette PO’en om dens afgørelse. Hvis anerkendelse afvises, skal styrelsen begrunde afvisningen. Du kan
læse mere om anerkendelse af PO’er i artikel 14 i forordning (EU) nr. 1379/2013 og om tidsfrister i artikel 2 i
Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1419/2013.

3.3 Kontrol
Du skal som PO altid opfylde betingelserne i artikel 14 og 17 i forordning (EU) nr. 1379/2013. Fiskeristyrelsen
har pligt til at foretage kontrol med regelmæssige mellemrum for at sikre, at betingelserne er opfyldt, også
efter anerkendelsen.
Hvis der er tale om fortsat opfyldelse af anerkendelsesbetingelserne, skal kontrollen også verificere, at
forpligtelserne i artikel 28 er opfyldt.
3.3.1 Tidspunkt for kontrol
Medlemsstaterne er forpligtet til regelmæssigt at føre tilsyn med, om du som PO opfylder betingelserne for
anerkendelse. Derfor foretager Fiskeristyrelsen en vurdering af, at anerkendelsesbetingelserne (fortsat) er
opfyldt i forbindelse med følgende:
1.

Godkendelse af en PO’s årsberetning, der indeholder en beskrivelse af PO’ens aktiviteter inden for
rammerne af den produktions- og afsætningsplan, der danner grundlag for PO’ens aktiviteter,

2. Godkendelse af en PO’s produktions- og afsætningsplaner, hvor PO’en bl.a. redegør for de aktiviteter,
den vil gennemføre for at forfølge dens mål.
3. Godkendelse af en PO’s forslag til ændring af vedtægter.
Fiskeristyrelsen vil herudover føre tilsyn på baggrund af henvendelser fra borgere, organisationer
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m.v. om forhold i PO’erne samt presseomtale.
3.3.2 Varsling
Såfremt det vurderes, at kontrol skal foregå på PO’ens lokation, skal kontroleftersynet ifølge
retssikkerhedsloven aftales med PO’en.
PO’en har krav på 14 dages varsling. Du skal som PO’en have besked på, at du har krav på denne varsling, og
at du vil modtage brev om kontrolbesøget. I denne sammenhæng finder styrelsen det hensigtsmæssigt at
aftale med PO’en, hvornår et kontroleftersyn kan finde sted.
Hvis PO’en har tungtvejende grunde til, at kontroleftersynet ikke kan finde sted, når fristen på 14 dage
iagttages, må der findes en ny dato.
Legitimation skal forevises ved kontrol på stedet.

4. Betingelser for anerkendelse af PO’er
Forordning (EU) nr. 1379/2013, artikel 14 og 17, fastsætter de betingelser, du, som erhvervsorganisation, skal
opfylde for at blive anerkendt som producentorganisation. Disse betingelser er beskrevet nedenfor.

4.1 Ansøgningens format
Ansøgningen om anerkendelse skal indeholde de oplysninger, der er beskrevet i afsnit 4.1.

4.2 Initiativ (Artikel 14, stk. 1 i forordning 1379/2013)
PO’en skal oprettes på eget initiativ. Det betyder, at medlemskab af organisationen skal være frivilligt, og at
medlemmerne skal have ret til at forlade PO’en. Ansøgningen om anerkendelse skal også indeholde
oplysninger om, hvordan PO’en blev oprettet, og hvordan beslutningen om at søge om anerkendelse blev
truffet. Se bilag I, litra d), til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1419/2013.

4.3 Overholdelse af principperne i artikel 17 om intern arbejdsgang og
gennemførelsesbestemmelserne hertil (Artikel 14, stk. 1. litra a), i forordning
1379/2013)
En PO, der søger om anerkendelse, skal overholde følgende principper for den interne arbejdsgang:
1.

Medlemmernes opfyldelse af de af organisationen vedtagne regler for udnyttelse, produktion og
afsætning.
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2. Ikke-forskelsbehandling af medlemmerne, især på grund af nationalitet eller etableringssted.
3. Opkrævning af et finansielt bidrag fra medlemmerne for at finansiere organisationen.
4. En demokratisk arbejdsgang, der sætter medlemmerne i stand til at kontrollere deres organisation og
dens beslutninger.
5.

Pålæggelse af sanktioner, der er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har
afskrækkende virkning, for tilsidesættelse af forpligtelser i henhold til den pågældende organisations
interne regler, især i tilfælde af manglende betaling af finansielle bidrag.

6. Fastsættelse af regler for optagelse af nye medlemmer og tilbagetrækning af medlemskab.
7.

Fastsættelse af de regnskabs- og budgetregler, der er nødvendige for organisationens forvaltning.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om organisationens interne arbejdsgang, herunder en redegørelse
for, hvordan organisationen vil sikre, at medlemmerne følger eventuelle principper, der ikke er fastsat i
oprettelsesdokumentet. Se bilag I, litra a), b), og d), til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr.
1419/2013.

4.4 Repræsentativitet/tilstrækkelig økonomisk aktivitet (Artikel 14, stk. 1.
litra b), i forordning 1379/2013)
En PO, der søger om anerkendelse skal være tilstrækkeligt økonomisk aktiv på den pågældende
medlemsstats område eller en del heraf, navnlig hvad angår antallet af medlemmer eller mængden af den
produktion, der kan afsættes. Ansøgningen om anerkendelse skal indeholde information om PO’ens
repræsentativitet. Informationen skal omfatte oplysninger om PO’ens aktiviteter, aktivitetsområde og
produkter. Du kan læse mere i bilag I, litra e), til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr.
1419/2013.
Der er dog ikke fastlagt et minimumsniveau for repræsentativitet i forordningen eller
gennemførelsesretsakterne, idet der skal tages hensyn til de særlige forhold i sektoren (fx småskalafiskeri jf.
artikel 6, stk. 2, i forordning 1379/2013: ”Der skal, hvor det er relevant, tages hensyn til
småskalaproducenters særlige situation ved oprettelsen af PO’er”).
Efter drøftelse med EU-Kommissionen skal ét af de følgende fire kriterier skal være opfyldt for, at en PO kan
anses for at være tilstrækkeligt økonomisk aktiv:
1.

PO’en skal repræsentere mindst 20 % af alle fartøjer, der er til stede i PO’ens aktivitetsområde
(registreret i en havn eller aktive i området).

2. PO’ens produktion/landinger i ton/kr. skal udgøre mindst 15 % af den samlede
produktion/landinger i ton/kr. i PO’ens aktivitetsområde.
3. PO’ens produktion/landinger i ton/kr. repræsenterer mindst 30 % af produktionen i ton/kr. i en
havn eller defineret marked i PO’ens aktivitetsområde og udgør mindst 1.000 ton (summeret for alle
arter).
4. Såfremt en PO samler medlemmer, for hvilke det gælder, at mindst 30 % også opererer i andre
områder end hvor fartøjerne er registreret (havn), er PO’ens aktivitet repræsentativ hvis

8

produktionen/landingerne i ton/kr. udgør mindst 4 % af den nationale produktion/landingsværdi i
ton/kr.

4.5 Status som juridisk person (Artikel 14, stk. 1. litra c), i forordning
1379/2013)
En PO, der søger om anerkendelse, skal have status som juridisk person i henhold til den nationale
lovgivning i den pågældende medlemsstat, være etableret i denne medlemsstat og have sit hjemsted på dens
område. Med dette krav følger, at en PO kan have egne rettigheder og pligter og ikke er begrænset til de
rettigheder og pligter, som gælder for dens medlemmer.
Anerkendelsesansøgningen skal derfor indeholde bevis for, at PO’en har opnået status som juridisk person
(PO’ens stiftelsesoverenskomst ledsaget af dokumenter, hvoraf der fremgår opnåelse af
administrativgodkendelse eller en kompetent myndigheds registrering eller certificering eller et andet
lignende dokument, som godtages af medlemsstaten) og information om PO’ens etableringssted og hjemsted.
Ansøgningen skal også indeholde navnene på de personer, der er bemyndigede til at handle på PO’ens vegne.
Se bilag I, litra a), c, og d), til Kommissionens gennemførelsesforordning 1419/2013.

4.6 Kapacitet til at arbejde hen imod de mål, der er fastsat i artikel 7 (Artikel
14, stk. 1. litra d), i forordning 1379/2013)
En PO, der søger om anerkendelse, skal have kapacitet til at arbejde hen imod målene i artikel 7 i forordning
(EU) nr. 1379/2013. Fiskeriproducentorganisationerne forfølger følgende mål:
a) fremme levedygtigt og bæredygtigt fiskeri for PO’ens medlemmer i fuld overensstemmelse med
bevarelsespolitikken som fastsat navnlig i forordning (EU) nr. 1380/2013 og i miljøretten, under
iagttagelse af socialpolitikken, og såfremt den berørte medlemsstat træffer bestemmelse herom,
deltagelse i forvaltningen af havets biologiske ressourcer
b) så vidt muligt undgå og reducere uønskede fangster af kommercielle bestande og om nødvendigt på
bedste vis udnytte sådanne fangster uden at skabe et marked for fangster, der er mindre end den
bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU)
nr. 1380/2013
c) bidrage til fiskevarers sporbarhed og adgang til klare og fyldestgørende oplysninger for forbrugerne
d) bidrage til at bringe ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri til ophør.
Akvakulturproducentorganisationerne forfølger følgende mål:
a) fremme bæredygtige akvakulturaktiviteter for deres medlemmer ved at tilvejebringe muligheder for
at de udvikles i fuld overensstemmelse med navnlig forordning (EU) nr. 1380/2013 og med
miljøretten, under iagttagelse af socialpolitikken
b) sikre, at deres medlemmers aktiviteter er i overensstemmelse med de nationale strategiske planer,
der er omhandlet i artikel 34 i forordning (EU) nr. 1380/2013
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c) bestræbe sig på at sikre, at akvakulturfoder fremstillet på grundlag af fisk stammer fra bæredygtigt
forvaltet fiskeri.
Ud over målene i stk. 1 og 2 forfølger producentorganisationerne to eller flere af følgende mål:
a) forbedre vilkårene for at bringe deres medlemmers fiskevarer og akvakulturprodukter i omsætning
b) forbedre den økonomiske fortjeneste
c) stabilisere markederne
d) bidrage til fødevareforsyningerne og fremme høje standarder for fødevarekvalitet og
fødevaresikkerhed og samtidig bidrage til beskæftigelsen i kyst- og landområderne
e) begrænse fiskeriets indvirkning på miljøet, herunder gennem foranstaltninger til forbedring af
fiskeredskabernes selektivitet.
Producentorganisationerne kan forfølge andre komplementære mål.
Denne betingelse er koblet til den nøglerolle, som erhvervsorganisationer, der er anerkendt under den fælles
markedsordning (forordning (EU) nr. 1379/2013), spiller for opfyldelsen af målene for den fælles
fiskeripolitik (CFP) og den fælles markedsordning (CMO).
Hvis en organisation ikke er i stand til at arbejde hen imod disse mål, kan den ikke anerkendes som PO.
Ansøgningen skal indeholde en redegørelse for, hvordan du, som PO, vil arbejde hen imod de i artikel 7
fastsatte mål, især ved at fremlægge dokumentation for, at PO’en har formåen og teknisk kapacitet til at
arbejde hen imod disse mål og beskrive hvilke foranstaltninger du, som PO, agter at benytte og hvordan. Se
bilag I, litra d), til Kommissionens gennemførelsesforordning 1419/2013.

4.7 Overholdelse af konkurrencereglerne omhandlet i kapitel V, art. 40-41
(Artikel 14, stk. 1. litra e), i forordning 1379/2013)
En PO, der søger om anerkendelse, skal overholde konkurrencereglerne. Du kan læse mere om disse i kapitel
V i forordning (EU) nr. 1379/2013. I artikel 40 i forordningen fastsættes det generelle princip, hvorefter EU’s
konkurrenceregler gælder aftaler, vedtagelser og samordnet praksis vedrørende produktion og afsætning af
fiskevarer og akvakulturprodukter.
Ved vurderingen af en PO’s ansøgning om anerkendelse lægger styrelsen vægt på PO’ens aftaler, vedtagelser
og samordnede praksis. Disse vurderes ift. artikel 101, stk. 1, og artikel 102 i TEUF, som indeholder en række
eksempler på situationer, der anses for at være uforenelige med det indre marked.
Artikel 101, stk. 1, i TEUF

Artikel 102 i TEUF

Aftaler mellem virksomheder, vedtagelser inden

En eller flere virksomheders misbrug af

for sammenslutninger af virksomheder og

dominerende stilling, som navnlig består i:

samordnet praksis, som navnlig:
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a) Direkte eller indirekte fastsættelse af købs-

a) direkte eller indirekte påtvingelse af urimelige

eller salgspriser eller af andre

købs- eller salgspriser eller af andre urimelige

forretningsbetingelser.

forretningsbetingelser.

b) Begrænsning af eller kontrol med produktion,

b) Begrænsning af produktion, afsætning eller

afsætning, teknisk udvikling eller

teknisk udvikling til skade for forbrugerne.

forsyningskilder.
c) Opdeling af markeder eller forsyningskilder.
d) Anvendelse af ulige vilkår for ydelser af

c) Anvendelse af ulige vilkår for ydelser af samme

samme værdi over for handelspartnere, som

værdi over for handelspartnere, som derved stilles

derved stilles ringere i konkurrencen.

ringere i konkurrencen

e) At det stilles som vilkår for indgåelse af en

d) At det stilles som vilkår for indgåelse af en aftale,

aftale, at medkontrahenten godkender

at medkontrahenten godkender tillægsydelser, som

tillægsydelser, som efter deres natur eller

efter deres natur eller ifølge handelssædvane ikke

ifølge handelssædvane ikke har forbindelse til

har forbindelse med aftalens genstand.

aftalens genstand.
Såfremt PO’ens aftaler, vedtagelser og praksis ikke strider imod artikel 101, stk. 1 og artikel 102 i TEUF, anses
de for at være forenelige med det indre marked, da de ikke forhindrer, begrænser eller forvrider
konkurrencen.
Aftaler, vedtagelser og samordnet praksis er heller ikke omfattet af artikel 101, stk. 1, og artikel 102 i TEUF,
hvis de ikke påvirker handlen mellem medlemsstater. De strider derfor heller ikke imod EU’s
konkurrenceregler.

4.7.1 Undtagelser fra anvendelse af konkurrenceregler
Visse aftaler om oprettelse af en PO eller dens interne adfærdskodekser kan indebære en begrænsning af
konkurrencen. Fiskeristyrelsen undersøger dette på anerkendelsestidspunktet.
Dette gælder fx hvis en PO’s interne regler om udnyttelse (artikel 17, litra a), i forordning (EU) nr.
1379/2013) sigter mod at kontrollere produktionen. I henhold til artikel 101, stk. 1, i TEUF er denne praksis
normalt forbudt. Da disse regler imidlertid er nødvendige for at nå målene i CFP og CMO (og således målene
i artikel 39 i TEUF), kan en sådan praksis under bestemte omstændigheder være omfattet af en undtagelse
fra konkurrencereglerne. Denne undtagelse finder kun anvendelse for den praksis, der er omfattet af artikel
101, stk. 1, i TEUF. Det er ikke muligt at blive undtaget fra forbuddet mod misbrug af en dominerende
stilling, jf. artikel 102 i TEUF.
Traktaterne og afledt ret omfatter to undtagelser fra anvendelsen af artikel 101, stk. 1, i TEUF:
1.

Artikel 41 i forordning 1379/2013: Hvis en PO’s aftaler, vedtagelser og samordnede praksis
falder ind under en af de situationer, som er anført i artikel 101, stk. 1, i TEUF, kan deres lovlighed
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sikres gennem en undtagelse fra konkurrenceregler, som er baseret på artikel 41 i forordning
1379/2013.
Artikel 41 fastlægger specifikke betingelser for, at en PO’s aftaler, vedtagelser og samordnede
praksis kan blive omfattet af en sådan undtagelse fra konkurrencereglerne. De pågældende aftaler,
vedtagelser og samordnede praksis:
a.

skal være nødvendige for realiseringen af målene i artikel 39 i TEUF.

b. må ikke indeholde nogen forpligtelse til at holde en bestemt pris.
c.

må ikke medføre nogen form for opdeling af markederne i Unionen.

d. må ikke begrænse konkurrencen.
e.

må ikke fjerne konkurrencen for en væsentlig andel af de pågældende varer.

Former for samordnet praksis, som fx fastsætter priser, begrænser konkurrencen eller opdeler
markeder, kan ikke under nogen omstændigheder godtages.
Betingelserne i artikel 41 i forordningen nr. 1379/2013 er kumulative. Dette betyder, at de alle skal
være opfyldt. Det forklares nedenfor, hvordan det kontrolleres, at hver enkelt betingelse er opfyldt
(punkt 4.7.1.1-4.7.1.5)
2. Artikel 101. stk. 3, i TEUF: En generel undtagelse fra konkurrencereglerne er også fastsat i
artikel 101, stk. 3, i TEUF. I modsætning til artikel 41 i forordning 1379/2013 er denne undtagelse af
generel karakter og tager ikke hensyn til de særlige forhold for CFP.
4.7.1.1 De pågældende aftaler, vedtagelser og samordnede praksis skal være
nødvendige for realiseringen af målene i artikel 39 i TEUF
Ifølge fast retspraksis skal en undtagelse fra de generelle konkurrenceregler i henhold til artikel 41 i
forordning nr. 1379/2013 fortolkes strengt og være begrænset til tilfælde, hvor aftaler vedtagelser eller
samordnet praksis kan føre til realiseringen af alle målene i artikel 39 i TEUF. I tilfælde af konflikter
mellem de forskellige mål i artikel 39 i TEUF, eller hvis de pågældende mål ikke alle kan nås samtidigt,
bør det i det mindste være muligt at forene disse mål og sikre, at det ikke er til skade for ét mål, at man
arbejder hen imod et andet.
De pågældende aftaler, vedtagelser og samordnede praksis skal være nødvendige for realiseringen af
målene i artikel 39 i TEUF. Alle fem mål i artikel 39 i TEUF analyseres isoleret set således, at hver
aftale, vedtagelse og samordnede praksis vurderes i forhold til hvert mål.
Vurderingen skal føre til den konklusion, at PO’ernes aftaler, vedtagelser og samordnede praksis er
nødvendige for:


Artikel 39, stk. 1, litra a): at forøge produktivitet ved fremme af den tekniske udvikling,
ved rationalisering af produktionen og ved den bedst mulige anvendelse af
produktionsfaktorerne, især arbejdskraften.
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Dette betyder, at aftaler, vedtagelser og samordnet praksis skal være nødvendige for at sikre
miljømæssig bæredygtighed og økonomisk og socialt levedygtigt fiskeri- og
akvakulturaktiviteter (artikel 2, stk. 1, i forordningen om CFP).


Artikel 39, stk. 1, litra b): herigennem at sikre fiskeribefolkningen eller akvakulturbrugen
en rimelig levestandard, især ved en forhøjelse af de individuelle indkomster for de i fiskeriet
eller akvakulturbrug beskæftigede personer.



Artikel 39, stk. 1, litra c): at stabilisere markederne.



Artikel 39, stk. 1, litra d): at sikre forsyningerne.
Dette betyder, at aftaler, vedtagelser og samordnet praksis skal være nødvendige for at sikre en
bæredygtig udnyttelse af ressourcerne for at sikre fødevareforsyningssikkerheden på lang sigt
(artikel 2, stk. 1, i forordningen om CFP).



Artikel 39, stk. 1, litra e) at sikre forbrugerne rimelige priser på fiskeri- og
akvakulturvarer.

Ansøgningen om anerkendelse skal indeholde oplysninger om aftaler, vedtagelser og samordnet praksis
for PO’en. Ansøgningen skal indeholde en redegørelse for, hvorfor disse aftaler, vedtagelser og
samordnede praksis er nødvendige for at opnå målene i artikel 39 i TEUF. Analysen skal omhandle
hvert af målene i artikel 39 i TEUF enkeltvis. Redegørelsen skal vise, at det i mangel af sådanne regler
ville være umuligt at opnå disse mål. Se bilag I, litra b), til Kommissionens gennemførelsesforordning
(EU) nr. 1419/2013.
4.7.1.2 De pågældende aftaler, vedtagelser og samordnede praksis må ikke indeholde
nogen forpligtelse til at holde en bestemt pris
Forbuddet mod at fastsætte priser efter aftale at holde en bestemt pris er en af konkurrencereglerne i
artikel 101, stk. 1, i TEUF, som gælder uden undtagelse. En PO kan under ingen omstændigheder
indføre en regel, som indebærer, at dens medlemmer holder bestemte priser.
Ansøgningen om anerkendelse skal indeholde oplysninger om aftaler, vedtagelser og samordnet praksis
for PO’en. Denne information skal vise, at ingen af dem fører til prisfastsættelse (Bilag I, litra b), til
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1419/2013).

13

4.7.1.3 De pågældende aftaler, vedtagelser og samordnede praksis må ikke medføre
nogen form for opdeling af markederne i Unionen
Markedsopdeling henviser til en praksis, der direkte eller indirekte har til formål at begrænse det
område, man må sælge i, eller den gruppe/type kunder, man må sælge til: producenter skal frit kunne
beslutte, hvor og hvem de sælger til.
Ansøgningen om anerkendelse skal indeholde oplysninger om aftaler, vedtagelser og samordnet praksis
for PO’en. Oplysningerne skal vise, producenternes frihed til at sælge ikke er begrænset, hverken i form
af et geografisk marked og/eller gruppe/type af potentielle købere (Bilag I, litra b) og d), til
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1419/2013). Se vejledning vedrørende afgrænsning
af det relevant marked i boksen under punkt 4.7.1.5.
4.7.1.4 De pågældende aftaler, vedtagelser og samordnede praksis må ikke begrænse
konkurrencen
Denne betingelse har til formål at sikre, at PO’ens aftaler, vedtagelser og samordnede praksis ikke går
ud over det, der er nødvendigt for at nå målene for CFP og den fælles markedsordning og ikke er til
skade for konkurrencen og dermed det indre markeds funktionsmåde. Denne betingelse beskytter
konkurrencen mellem producenter og konkurrenceprocesserne.
Krav til ansøgningen er beskrevet under punkt 4.7.1.5, da disse betingelser supplerer hinanden.
4.7.1.5 De pågældende aftaler, vedtagelser og samordnede praksis må ikke fjerne
konkurrencen for en væsentlig andel af de pågældende varer
Denne betingelse supplerer den forrige, men fokuserer på de(t) specifikke produkt(er), PO’en
producerer. Ansøgningen om anerkendelse skal indeholde oplysninger om aftaler, vedtagelser og
samordnet praksis for PO’en, og nærmere oplysninger om dens aktiviteter. Oplysningerne skal gøre det
muligt at vurdere om betingelse 4.7.1.4 og 4.7.1.5 er opfyldt.
Disse to betingelser vurderes mht. faktisk eller potentiel konkurrence 1. Derfor kontrollerer styrelsen,
om der findes faktiske og potentielle barrierer/afgrænsninger for produktet eller det geografiske
marked. Kontrollen af, om disse betingelser er opfyldt, foretages i hvert enkelt tilfælde under
hensyntagen til de specifikke aspekter ved det relevante produkt og det geografiske marked.
Det relevante marked skal fastslås på grundlag af to aspekter:
1.

det relevante marked for produktet.

2. det relevante geografiske marked.

1

Begrebet potentiel konkurrence henviser til virksomheder, der ikke allerede konkurrerer på det relevante marked. Se
vejledning om, hvordan potentiel konkurrence vurderes, i Kommissionens meddelelse om afgrænsning af de relevante
marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret (97/C 372 /03).
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Ad 1.:
Mht. det relevante produktmarked skal det fremgå, om det kan erstattes med andre produkter. Disse
produkter identificeres på grundlag af fx lignende karakteristika, pris, anvendelse eller forbrugerens
opfattelse.
Ad 2.:
Mht. det geografiske marked indeholder vurderingen en afgrænsning af, det område, hvor
konkurrencebetingelserne er ensartede. Fiskeristyrelsen vurderer følgende aspekter:


Hvorvidt leveringer og indkøb rettes mod andre områder uden begrænsning eller uden
betydelige omkostninger.



Hvorvidt efterspørgslen er begrænset til lokale produkter, eller hvorvidt den dækker produkter,
som fremstilles i en given medlemsstat, eller importerede produkter. Data om import af
produktet/-erne fra tredjelande og fra andre EU-lande og oplysninger om salg i den berørte
medlemsstat indgår som indikatorer i vurderingen.

På grundlag af disse aspekter skal vurderingen vise, at aftaler, vedtagelser og samordnet praksis ikke
udelukker konkurrence og ikke berører en væsentlig andel af et givent marked.

4.8 Ej misbrug af dominerende stilling på et bestemt marked (Artikel 14, stk.
1. litra f), i forordning 1379/2013)
En PO, der søger om anerkendelse må ikke misbruge en dominerende stilling på et givet marked.
Det er ikke i sig selv ulovligt at indtage en dominerende stilling. En dominerende virksomhed har ret til at
konkurrere efter evne som enhver anden virksomhed. En dominerende virksomhed har dog et særligt ansvar
for at sikre, at den adfærd ikke fordrejer konkurrencen og undgå handlemåder, som fx fastsættelse af priser
på et tabsgivende niveau (prisdumping) eller opkrævning af alt for høje priser. Kontrollen af, at disse er
opfyldt, foretages i hvert enkelt tilfælde under hensyntagen til de særlige forhold på det relevante marked.
Ansøgningen om anerkendelse skal indeholde oplysninger om aftaler, vedtægter og samordnet praksis for
producentorganisationen, og nærmere oplysninger om dens aktiviteter. Oplysningerne skal gøre det muligt
at afdække eller udelukke, at der er består en dominerende stilling inden for et defineret relevant
produktmarked og geografisk marked.
Ved vurderingen af, om PO’en indtager en dominerende stilling, tager Fiskeristyrelsen indikatorer, såsom
markedsandele, barrierer for at entrere markedet, modstående købermagt eller repræsentativitet, i brug.
Erfaringerne viser, at jo højere markedsandelen er, og jo længere tid virksomheden har haft den, desto mere
sandsynligt er det, at der er tale om et foreløbigt tegn på dominans.
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Oplysningerne i ansøgningen skal kunne be- eller afkræfte, at PO’en – hvis den indtager en dominerende
stilling – ikke misbruger sin stilling og ikke handler på en måde, der fører til konkurrencebegrænsende
praksis. Se bilag I, litra b), d), og e), til Kommissionens gennemførelsesforordning 1419/2013.

4.9 Relevante oplysninger om medlemmer, forvaltning og finansieringskilder
(Artikel 14, stk. 1. litra g), i forordning 1379/2013)
En PO, der søger om anerkendelse, skal afgive oplysninger om medlemmer, forvaltning og
finansieringskilder. Disse oplysninger er nødvendige, for at styrelsen kan vurdere PO’ens repræsentativitet
samt dens overholdelse af reglerne om den interne arbejdsgang. Se bilag I, litra a), b), og d), til
Kommissionens gennemførelsesforordning 1419/2013.

5. Betingelser for fortsat anerkendelse/kontrol
Afsnit 4.2-4.9 beskriver også de betingelser, som du, som PO, skal opfylde for fortsat at leve op til
betingelserne for anerkendelse som PO.
Foruden disse betingelser, skal forpligtelserne for en PO i artikel 28 være opfyldt. Dette er beskrevet
nedenfor.

5.1 Forelæggelse af produktions- og afsætningsplan (Artikel 28, stk. 1, i
forordning (EU) nr. 1379/2013)
Du skal, som PO, som minimum forelægge en produktions- og afsætningsplan for i det mindste de vigtigste
arter, som PO’en afsætter, for Fiskeristyrelsen til godkendelse. Sådanne produktions- og afsætningsplaner
skal være i overensstemmelse med artikel 28, beskrive de vigtigste arter og dokumentere, at alle de
støtteberettigede aktiviteter bidrager til målene i artikel 7, i forordning nr. 1379/2013/EU. Kommissionens
henstilling af 3. marts 2014 beskriver kravene til produktions- og afsætningsplanen i detaljer.

5.2 Indhold af produktions- og afsætningsplan (Artikel 28, stk. 2, i forordning
(EU) nr. 1379/2013)
Produktions- og afsætningsplanen skal indeholde:
a) Et produktionsprogram for fangede eller opdrættede arter.
b) En afsætningsstrategi for at tilpasse udbuddet, både hvad angår mængde, kvalitet og
præsentationsmåde, til markedsbehovene og –kravene.
c) Foranstaltninger, der træffes af PO’en, for at bidrage til målene i artikel 7.
d) Særlige forebyggende foranstaltninger til tilpasning af udbuddet af arter, som det sædvanligvis er
vanskeligt at afsætte i løbet af året.
e) De sanktioner, der skal anvendes over for medlemmer, som ikke overholder de beslutninger, der er
truffet til gennemførelse af den pågældende plan.
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Bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1418/2013 beskriver strukturen for
produktions- og afsætningsplanen, mens Kommissionens henstilling af 3. marts 2014 beskriver kravene til
Produktions- og afsætningsplanen i detaljer.

5.3 Godkendelse af produktions- og afsætningsplan (Artikel 28, stk. 3, i
forordning (EU) nr. 1379/2013)
Fiskeristyrelsen kan godkende produktions- og afsætningsplanen, hvis den opfylder de krav, der er opstillet i
artikel 3 og 7, i forordning (EU) nr. 1379/2013, Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr.
1418/2013 og Kommissionens henstilling af 3. marts 2014. Du skal, som PO, implementere planen, så snart
den er godkendt.
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1418/2013 beskriver tidsfrister og procedurer for
fremsendelse af planer og fremgår herunder:
1.

Hvis en kompetent national myndighed finder, at en plan, som en producentorganisation har
fremsendt, tager sigte på at nå de mål, der er omhandlet i artikel 3 og 7 i forordning (EU) nr.
1379/2013, skal myndigheden godkende planen inden for seks uger efter modtagelse og straks
underrette PO’en.

2. Hvis en kompetent national myndighed finder, at de mål, der er omhandlet i artikel 3 og 7 i
forordning (EU) nr. 1379/2013 ikke kan nås ved hjælp af en forelagt plan, skal myndigheden
underrette PO’en herom inden for den frist, der er fastsat i stk. 2 i denne artikel.
3. PO’en skal fremsende en revideret plan inden for to uger.
4. Fristen for godkendelse af den reviderede plan er fire uger efter modtagelse.
5.

Hvis den kompetente nationale myndighed ikke godkender eller ikke afviser planen i henhold til
stk. 2 eller 4, anses planen for at være godkendt.

5.4 Revision af produktions- og afsætningsplan (Artikel 28, stk. 4, i
forordning (EU) nr. 1379/2013)
Du har, som PO, lov til at revidere produktions- og afsætningsplanen og skal i givet fald forelægge den for
styrelsen til godkendelse. Bemærk, at:


Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af et projekt.



Anmodning om ændring af projektet kan ikke godkendes, såfremt ændringen betyder, at projektet i
sin ændrede form ikke ville være blevet prioriteret, jf. §§ 8 og 9.



Budgetændringer af de enkelte omkostningsarter, jf. § 3, nr. 8, på under 10 pct. kan ske uden
Fiskeristyrelsens godkendelse.



Budgetændringer af de enkelte omkostningsarter kan ske, forudsat at ændringen ikke modstrider
eventuelt allerede forskudsudbetalte beløb til specifikke omkostningsarter.

Tidsfrister for godkendelse/afvisning af den reviderede produktions- og afsætningsplan fremgår herunder:
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1.

Hvis styrelsen finder, at en revideret plan, som er fremsendt i henhold til artikel 28, stk. 4, i
forordning (EU) nr. 1379/2013 tager sigte på at nå de mål, der er omhandlet i artikel 3 og 7 i den
nævnte forordning, skal styrelsen godkende planen inden for fire uger efter modtagelse og straks
underrette PO’en.

2. Hvis styrelsen finder, at de mål, der er omhandlet i artikel 3 og 7 i forordning (EU) nr. 1379/2013
ikke kan nås ved hjælp af en forelagt revideret plan, skal styrelsen underrette PO’en herom inden
for den frist, der er fastsat i punkt 1. PO’en skal fremsende en revideret plan inden for to uger.
3. Fristen for godkendelse af den reviderede plan er fire uger efter modtagelse.
4. Hvis den kompetente nationale myndighed ikke godkender eller ikke afviser den reviderede plan i
henhold til punkt 1 eller 3, anses planen for at være godkendt.
Når den reviderede produktions. Og afsætningsplan er godkendt af styrelsen, skal du indsende anmodningen
om ændring af projektet via sikker Digital Post på et særligt skema, der findes på Fiskeristyrelsens
hjemmeside.
Ansøgningen om ændring af produktions- og afsætningsplanen skal godkendes af Fiskeristyrelsen, inden de
nye aktiviteter, der er omfattet af ændringen, sættes i gang.
Anmodningen om ændring af projektet skal være modtaget i Fiskeristyrelsen senest to måneder før den dato,
hvor projektet senest skal være afsluttet.

5.5 Indsendelse af årsberetning (Artikel 28, stk. 5, i forordning (EU) nr.
1379/2013)
Du skal, som PO, udarbejde en årsberetning om PO’ens aktiviteter inden for rammerne af produktions- og
afsætningsplanen og forelægge årsberetningen for Fiskeristyrelsen til godkendelse.
Kommissionens henstilling af 3. marts 2014 foreskriver, at PO’erne bør indsende årsberetningen, når
planerne er udarbejdet. Hvis der er tale om flerårige planer, bør der indsendes en årsberetning hvert år.
Dog er der ikke fastsat en decideret tidsfrist på årsberetningerne i forordningerne, men det er en betingelse
for slutudbetaling, at Fiskeristyrelsens har godkendt slutrapporten og årsberetningen. Anmodningen om
slutudbetaling skal være modtaget i Fiskeristyrelsen senest tre måneder efter udløbet af det kalenderår, hvor
aktiviteterne er gennemført. Se bekendtgørelse nr. 472 af 26/04/2019, § 19.

5.6 Finansiel støtte (Artikel 28, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1379/2013)
Du kan, som PO, modtage finansiel støtte til udarbejdelse og gennemførelse af produktions- og
afsætningsplanen gennem Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet.
Bemærk, at:


Fiskeristyrelsen kan give tilskud på 75 pct. af de tilskudsberettigede udgifter til projekter, der
gennemføres af PO’er eller sammenslutninger af PO’er (se artikel 95 i forordning nr. 508/2014/EU).
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Tilskuddet pr. år kan ikke overstige 3 pct. af den gennemsnitlige årlige værdi af den produktion, der
er bragt i omsætning af den pågældende producentorganisation i løbet af de foregående tre
kalenderår. For nye anerkendte PO’er må støtten ikke overstige 3 pct. af den gennemsnitlige årlige
værdi af den produktion, der er bragt i omsætning fra denne organisations medlemmer i løbet af de
foregående tre kalenderår.



Tilskud efter gældende bekendtgørelse kan kombineres med anden offentlig national støtte i form af
garanti, kaution eller lignende til udgifter, der er tilskudsberettigede efter denne bekendtgørelse.



Ydes der anden offentlig national støtte, nedsættes tilskuddet efter denne bekendtgørelse, så den
samlede offentlige støtte ikke overstiger tilskudssatsen på 75 pct.



For projekter, der ikke kun modtager direkte støtte, må støttebeløbets bruttosubventionsækvivalent
ikke overstige den maksimale støtteintensitet for offentlig støtte, der er fastsat i artikel 95, i
forordning nr. 508/2014/EU og de gennemførelsesakter, der er vedtaget på grundlag af den nævnte
forordnings artikel 95, stk. 5.

5.7 Eventuel tilbagetrækning af anerkendelse
Fiskeristyrelsen kontrollerer, at de enkelte PO’er opfylder forpligtelserne i artikel 28.
I tilfælde af manglende opfyldelse kan anerkendelsen trækkes tilbage. I så fald underretter Fiskeristyrelsen
dig, som PO, og giver dig mulighed for at fremsætte dine bemærkninger inden for to måneder (se artikel 18 i
forordning nr. 1379/2013 og artikel 3 i gennemførelsesforordning 1419/2013).
Kommissionen kan også foretage kontroller for at sikre, at proceduren for anerkendelse af PO’er er blevet
fulgt korrekt. I tilfælde af manglende opfyldelse anmoder Kommissionen i givet fald Fiskeristyrelsen om at
trække anerkendelsen tilbage (se artikel 20 i forordning (EU) nr. 1379/2013).

6. Retsgrundlag
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 af 11. december 2013 om den fælles
markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter.
Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1418/2013 af 17. december 2013 om produktions- og
markedsføringsplaner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 om den
fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter.
Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1419/2013 af 17. december 2013 om anerkendelse af
producent- og brancheorganisationer, udvidelse af producent- og brancheorganisationers regler og
offentliggørelse af udløsningspriser i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.
1379/2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter.
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Kommissionens gennemførelsesforordning 2018/390 af 12. marts 2018 om ændring af
gennemførelsesforordning (EU) nr. 1419/2013 om anerkendelse af producent- og brancheorganisationer,
udvidelse af producent- og brancheorganisationers regler og offentliggørelse af udløsningspriser i henhold til
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer
og akvakulturprodukter.
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