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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt 
fiskeri mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Mauretanien og den 
tilhørende gennemførelsesprotokol
(COM(2021)0589 – 12208/2021 – C9-0419/2021 – 2021/0300(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af partnerskabsaftalen om 
bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik 
Mauretanien og den tilhørende gennemførelsesprotokol (12208/2021),

– der henviser til partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske 
Union og Den Islamiske Republik Mauretanien (12446/2021),

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 43, 
stk. 2, og artikel 218, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(C9-0419/2021),

– der henviser til sin ikke-lovgivningsmæssige beslutning af ... om udkastet til afgørelse1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 114, stk. 7,

– der henviser til udtalelser fra Udviklingsudvalget og Budgetudvalget,

– der henviser til henstilling fra Fiskeriudvalget (A9-0148/2022),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Den Islamiske Republik 
Mauretaniens regering og parlament.

1 Vedtagne tekster af denne dato, P9_TA(0000)0000.
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BEGRUNDELSE

Kontekst

Fiskeripartnerskabsaftalen fra 2008 mellem Unionen og Mauretanien har skabt betydelige 
fiskerimuligheder for EU-flåden i de seneste år, således hvad angår demersale og pelagiske 
arter samt tun og stærkt vandrende arter. Det er den vigtigste af EU's blandede fiskeriaftaler 
med tredjelande og bygger på en længere række fiskeriaftaler mellem de to parter, der går helt 
tilbage til 1987.  I henhold til protokollen til aftalen af 2008, der var i kraft indtil slutningen af 
2021, havde op mod 58 fartøjer fra Tyskland, Italien, Litauen, Letland, Polen, Spanien, 
Portugal, Nederlandene, Det Forenede Kongerige, Irland og Frankrig tilladelse til at fiske i 
mauretanske farvande. 

Fiskeripartnerskabsaftalen med Mauretanien er en del af et netværk af bilaterale aftaler, som 
EU har indgået med lande i Nordvestafrika, nemlig med Marokko, Senegal, Gambia, Guinea-
Bissau, Liberia og Elfenbenskysten.

I 2018-2019 foretog Kommissionen en forudgående evaluering af en eventuel fornyelse af 
protokollen, hvori det blev konkluderet, at der i EU's fiskerisektor var stor interesse for fiskeri 
i Mauretanien, og at en fornyelse ville medvirke til at styrke tilsyn, kontrol og overvågning og 
bidrage til en bedre fiskeriforvaltning i regionen. 

Forhandlinger om en ny aftale og forlængelse af den nuværende protokol i 2019-20

I juli 2019 vedtog Rådet et mandat, som bemyndigede Europa-Kommissionen til at indlede 
forhandlinger med henblik på indgåelse af en ny fiskeripartnerskabsaftale og tilhørende 
protokol mellem EU og Mauretanien. Samtidig gav mandatet Kommissionen mulighed for at 
forhandle en begrænset etårig forlængelse af protokollen til aftalen, som fastsatte 
fiskerimulighederne og den finansielle modydelse, forud for udløbet i november 2019. 
Forhandlingerne kom imidlertid til at tage længere tid end forventet, hovedsagelig på grund af 
coronavirusudbruddet i begyndelsen af 2020, hvorfor EU og Mauretanien først nåede frem til 
en aftale i juli 2021.  Protokollen blev derfor forlænget to gange for perioder på et år og udløb 
for nylig den 15. november 2021.  

Europa-Parlamentet godkendte disse to etårige forlængelser i henstillinger udarbejdet af 
Aguilera (A9-0088/2020) og Schreijer-Pierik (A9-0244/2020), som plenarforsamlingen 
vedtog henholdsvis den 13. maj 2020 og den 15. december 2020. Europa-Parlamentet 
godkendte disse forlængelser for at undgå en afbrydelse af EU-flådens fiskeriaktiviteter, 
samtidig med at det indtrængende opfordrede Kommissionen til at afslutte forhandlingerne 
om en ny aftale og protokol og undgå yderligere forlængelser.

Den nye aftale og protokol aftalt i juli 2021

Den nye aftale er gyldig for en periode på seks år; den kan blive stiltiende forlænget for 
yderligere seksårsperioder. Den trådte foreløbigt i kraft den 16. november 2021 (aftalens 
artikel 20 muliggør foreløbig ikrafttrædelse).

Den nye protokol til aftalen, der er gyldig i fem år, ændrer ikke ved EU's finansielle bidrag, 
der således fortsat er på 57,5 mio. EUR pr. år i de første to år.
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Det fastsætter, at EU's bidrag til sektoriel støtte er på 16,5 mio. EUR i hele protokollens 
varighedsperiode (3,3 mio. EUR om året), lidt mindre end de 4,13 mio. årligt, der var fastsat 
under den tidligere protokol.

Den nye protokol skaber fiskerimuligheder inden for følgende kategorier, der hovedsageligt er 
uændrede i forhold til den tidligere protokol:

Kategorier Samlet tilladt fangstmængde og 
referencemængde 

1 Fartøjer som fisker krebsdyr, med undtagelse af 
languster og krabber

5000 ton

2 Trawlere (uden fryseanlæg) og langlinefartøjer med 
bundline til fiskeri efter senegalesisk kulmule 

6000 ton

2a Trawlere (med fryseanlæg) til fiskeri efter senegalesisk 
kulmule 

senegalesisk kulmule: 3 500 
tons

europæisk loligo 1 450 tons 
sepiablæksprutte 600 ton

3 Fartøjer som fisker andre demersale arter end 
senegalesisk kulmule med andre redskaber end trawl 

3 000 ton

4 Notfartøjer til tunfiskeri 14 000 ton 

5 Stangfiskerfartøjer til tunfiskeri og langlinefartøjer 7 000 ton

6 Frysetrawlere til pelagisk fiskeri 225 000 ton*

7 Fartøjer uden fryseanlæg til pelagisk fiskeri 15 000 ton**

8 Blæksprutte [pm] ton

* Kan overskrides med højst 10 % uden indvirkning på EU's finansielle bidrag til adgang

* * fratrukket mængden under kategori 6 hvis anvendt
 
Aftalens to parter kan i Den Blandede Komité og på grundlag af den foreliggende 
videnskabelige sagkundskab fastsætte tildeling af fiskerimuligheder for frysetrawlere, som 
fisker efter demersale arter, for hvilke der er fastslået at eksistere et ressourceoverskud.

De mindre forskelle i forhold til den foregående protokol vedrører kategori 4 (tidligere 12 500 
tons i referencemængde) og kategori 5 (tidligere 7500 tons). Langt den største fangstkategori 
er fortsat for frysetrawlere til pelagisk fiskeri; denne kategori har været betydeligt 
underudnyttet i de seneste år.
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Den nye protokol fastsætter (i artikel 7), at de to parter kan genforhandle EU's finansielle 
modydelse og de dertil svarende fiskerimuligheder fra det tredje år af protokollens anvendelse 
og fremefter.

Det er også værd at nævne, at den ændrer og udvider fiskerizonen for små pelagiske arter, 
men gør denne ændring betinget af, at Mauretanien foreslår en forvaltningsplan for disse 
bestande. Protokollen knytter også betalingen af 7,5 mio. EUR af EU's bidrag til vedtagelsen 
af den nye forvaltningsplan for små pelagiske arter.

En anden ændring er, at de afgifter, der betales af fartøjsejere i kategori 6, fastsættes under 
hensyntagen til markedsværdien af hver enkelt af de små pelagiske arter, der fanges. 

Den nye aftale og protokol indeholder bestemmelser om, at Mauretanien skal offentliggøre 
alle aftaler med udenlandske flåder. Aftalen (artikel 3) fastsætter også, at EU-flåden skal have 
de samme betingelser for adgang til ressourcer og tekniske betingelser for fiskeri som alle 
andre flåder. Bilag 3 til protokollen indeholder en mere detaljeret beskrivelse af Mauretaniens 
krav om gennemsigtighed.

Protokollen giver EU-fartøjer mulighed for at lande deres fangster uden for mauretanske 
havne under ekstraordinære omstændigheder, f.eks. når landgrænsen er blokeret. EU-flåden 
har anmodet om, at sådanne undtagelser tillades i de seneste år, da den har lidt tab på grund af 
midlertidige blokeringer ved grænsen til Marokko. Protokollen giver EU-fartøjer mulighed 
for at producere fiskeolie, hvilket imødekommer en anden anmodning fra sektoren, navnlig 
for fartøjer fra De Kanariske Øer.

Den nye aftale opretter et nyt koordineringsorgan ("cellule de coordination") for sektorstøtte 
og gør det muligt at allokere sektorstøttemidler specifikt til forbedring af den administrative 
kapacitet i Mauretanien. Sektorstøtten er opdelt i otte interventionsområder: 

 bevarelse af hav- og kystmiljø 
 styrkelse af kontrol og overvågning
 styrkelse af videnskabelige forskning
 styrkelse af sektorens informationssystem
 fiskevarernes hygiejne og kvalitet
 infrastrukturer til fremme af menneskers konsumering af fiskevarer 
 støtte til ikkeindustrielt fiskeri og kystsamfund
 teknisk support

Ordførerens holdning

Ordføreren mener, at denne aftale med Mauretanien er den vigtigste af EU's nuværende 
fiskeriaftaler med tredjelande. Den første aftale blev undertegnet for mere end 30 år siden, og 
den giver i øjeblikket fiskerimuligheder for fartøjer fra ti medlemsstater, der fisker efter 
demersale og pelagiske arter.

Ordføreren glæder sig over, at sektorstøtten under den nye protokol er rettet mod otte 
indsatsområder og bl.a. omfatter støtte til ikkeindustrielt fiskeri og kystsamfund, styrkelse af 
den videnskabelige forskning, styrkelse af kontrol- og overvågningsaktiviteterne og teknisk 
støtte til de mauretanske myndigheder. Hun glæder sig også over det arbejde, der vil blive 
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udført i Det Blandede Udvalg, som bl.a. vil godkende et flerårigt program for anvendelsen af 
sektorstøtten. De mauretanske myndigheder har pligt til at forelægge en endelig rapport om 
gennemførelsen af den planlagte støtte.

Ordføreren glæder sig desuden over de fremskridt, der er gjort ved at indarbejde en 
gennemsigtighedsklausul i den nuværende protokol, som forpligter Mauretanien til at 
offentliggøre enhver aftale, der giver udenlandske fartøjer adgang til landets 
territorialfarvande. Ordføreren mener, at denne model bør følges i alle de aftaler, EU indgår 
med tredjelande, og opfordrer Kommissionen til at gøre yderligere fremskridt med hensyn til 
gennemsigtighed i alle EU's bilaterale fiskeriforhandlinger.

Eftersom EU-flåden skal nyde godt af de samme tekniske betingelser for fiskeri og adgang til 
ressourcer som alle andre flåder, opfordrer ordføreren Mauretanien til at offentliggøre alle 
aftaler, der tillader udenlandske fartøjer at sejle ind i landets fiskerizone, og til at styrke 
udvekslingen af oplysninger.

Hun finder det positivt, at den nye protokol giver EU-fartøjer mulighed for, hvor 
ekstraordinære omstændigheder indtræder, at lande deres fangster uden for mauretanske 
havne, hvilket er en mangeårig anmodning fra EU-fiskerfartøjer, der sejler på Mauretanien. 
Dette vil gøre det muligt for EU-fartøjer at tilrettelægge deres arbejde bedre, skulle sådanne 
forhold indtræde.

Fælles bestande af små pelagiske arter er et af bekymringerne i regionen, og ordføreren 
glæder sig over Kommissionens vurdering af den tidligere protokol, hvori der opfordres til 
etablering af en regional forvaltningsramme for dette fiskeri.

Hun opfordrer Kommissionen til at fremme deltagelse og udveksling mellem eksperter og 
videnskabsfolk inden for rammerne af denne aftale og i alle aktiviteter forbundet med 
implementeringen af aftalen.

Ordføreren understreger forpligtelsen til at gennemføre ILO's principper og garantere alle 
fiskeres rettigheder på EU-fartøjer med henblik på at afskaffe forskelsbehandling med hensyn 
til beskæftigelse og erhverv. Der bør ske tilsyn med gennemførelsen af disse initiativer. Hun 
mener, at sektorstøtte er et vigtigt element i udviklingen af den mauretanske fiskerisektor og 
jobskabelsen i kystsamfundene.

Hun glæder sig over, at der er ansat kvalificerede mauretanske fiskere på EU-fartøjer med 
kontrakter, der er i overensstemmelse med ILO's standarder og med social sikring. Ordføreren 
opfordrer til, at der gøres en større indsats for at ansætte praktikanter for at øge antallet af 
kvalificerede personer inden for sektorprogrammet.

Hun opfordrer til flere sektorstøtteprojekter for at hjælpe kvinder i den mauretanske 
fiskerisektor, navnlig kvinder beskæftiget inden for forarbejdning. Hun anmoder om 
anerkendelse af betydningen af sådanne projekter for den lokale fødevaresikkerhed og 
opfordrer kvinder til at blive inviteret til at deltage i workshopper om præsentation og 
programmering af støtteaktioner.

Endelig understreger hun, at et af de generelle problemer med sektorstøtte i EU's 
partnerskabsaftaler om bæredygtigt fiskeri er den manglende synlighed. Hun opfordrer derfor 
til, at der gøres en større indsats for at sikre synlighed og offentlig omtale af alle aktiviteter i 
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forbindelse med gennemførelsen af protokollen, således at dens fordele bliver fuldt synlige.
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19.4.2022

UDTALELSE FRA UDVIKLINGSUDVALGET

til Fiskeriudvalget

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri 
mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Mauretanien og den tilhørende 
gennemførelsesprotokol
(COM/2021/0589 final – C9-0419/2021 – 2021/0300(NLE))

Ordfører for udtalelse: Rosa Estaràs Ferragut

KORT BEGRUNDELSE

Fiskeripartnerskabsaftalen (FPA) mellem Den Islamiske Republik Mauretanien og Det 
Europæiske Fællesskab blev undertegnet den 8. august 2008 for en periode på seks år, der 
automatisk kan fornyes. Den seneste fireårsprotokol til gennemførelse af 
fiskeripartnerskabsaftalen udløb i november 2019 og er blevet forlænget to gange, hver gang 
med ét år. Europa-Kommissionen har med henblik på at ophæve og erstatte FPA af 2008 
forhandlet med den mauretanske regering. 

Disse forhandlinger er mundet ud i en ny partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem 
EU og Mauretanien, der blev paraferet i juli 2021 og trådte midlertidigt i kraft i november 
2021. Den bæredygtige fiskeripartnerskabsaftale opstiller ajourførte rammer for samarbejde 
under hensyntagen til prioriteringerne for den reviderede fælles fiskeripolitik og dennes 
eksterne dimension. Hensigten er at fremme ansvarligt fiskeri ud fra principperne om 
bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcer og marine økosystemer. Aftalen skal gælde for seks 
år og kan automatisk fornyes.  

Den nye gennemførelsesprotokol skal gælde for fem år og indeholder bestemmelse om en 
gennemgang i andet år i forløbet. Aftalen betyder, at EU-baserede fartøjer har adgang til 
mauretanske farvande for at fiske efter krebsdyr, bundfisk, tun og små pelagiske arter til op 
mod ca. 290 000 ton pr. år. EU kvitterer for adgangen til Mauretaniens fiskeressourcer med et 
finansielt bidrag på 57,5 mio. EUR pr. år. Derudover vil EU afsætte 16,5 mio. EUR over den 
tid, protokollen er gældende, til sektorstøtte.  Protokollen omfatter mulighed for en revision af 
disse beløb inden udgangen af andet år, hvor protokollen er i kraft, med henblik på at tilpasse 
fiskerimulighederne til den EU-baserede fiskeflådes faktiske aktiviteter i mauretanske 
farvande. 

Fiskeriet er en vigtig sektor i den mauretanske økonomi. Den bidrager til national udvikling 
og udgør en betydelig andel af landets eksport.  Fiskerisektoren er også vigtig for så vidt 
angår ungdomsbeskæftigelse og fødevaresikkerheden.  For befolkningerne i Mauretanien og 
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Vestafrika er fisk en billig kilde til proteiner, vitaminer og essentielle mikronæringsstoffer. 
Overudnyttelsen af de mauretanske fiskeressourcer indebærer imidlertid alvorlige 
socioøkonomiske og miljømæssige indvirkninger, der fører til fødevareusikkerhed og tab af 
udkomme. 

Nationalparken Banc d'Arguin (PNBA) ud for Mauretanien er en af de største beskyttede 
havområder i Vestafrika. Parken er rig på biodiversitet og strækker over en tredjedel af den 
mauretanske kyst. Kommercielt fiskeri har i de seneste to årtier øget presset på 
nationalparkens marine ressourcer og undergravet bæredygtigheden af fiskeriet i regionen. 

Den nye protokol har til formål at nedbringe de skadelige virkninger af fiskeriet på de marine 
økosystemer og har til formål at sikre, at småfiskeri og kystsamfund ikke lider skade, men 
tværtimod ydes støtte. Protokollen opstiller kontrol- og overvågningsforanstaltninger til at 
føre tilsyn med fiskeriressourcernes tilstand for at sikre, at fiskeriet til stadighed foregår i et 
bæredygtigt omfang.  Den omhandlede sektorstøtte skal i denne henseende bl.a. bidrage til at 
fremme Mauretaniens tilsagn til bæredygtig forvaltning af ressourcer og beskyttelse af hav- 
og kystområder samt gennemsigtigheden af fiskeriaktiviteter.

Som reaktion på tidligere anfægtelser vedrørende manglen på gennemsigtighed og 
regeringsførelse, nedsættes der med den nye partnerskabsaftale et fælles videnskabeligt 
udvalg bestående af repræsentanter fra Mauretanien og EU. Udvalget vil skulle indsamle og 
analysere data om fiskebestandene, undersøge videnskabelige spørgsmål vedrørende 
implementeringen af protokollen og føre opsyn med den nationale og de udenlandske 
fiskeflåders aktiviteter. Både det fælles videnskabelige udvalg og kontrol- og 
overvågningsmekanismerne afspejler EU's mål om at tilsikre, at EU-baserede fartøjer udnytter 
de pågældende fiskeressourcer på bæredygtig vis. 

Ordføreren er af den opfattelse, at protokollen har potentiale til at fremme ansvarlig og 
bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne og bidrage til formuleringen af en national 
fiskeripolitik for Mauretanien, og som sådan er i begge parters interesse. Ordføreren foreslår 
derfor, at protokollen godkendes.

******

Udviklingsudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
henstille, at udkastet til Rådets afgørelse om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske 
Union og Den Islamiske Republik Mauretanien og den tilhørende gennemførelsesprotokol 
godkendes.
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UDTALELSE FRA BUDGETUDVALGET

til Fiskeriudvalget

om forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og om 
midlertidig anvendelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske 
Union og Den Islamiske Republik Mauretanien og den tilhørende gennemførelsesprotokol 
(COM(2021)0587 – C9-0419/2021 – 2021/0300(NLE)

Ordfører for udtalelse: Eider Gardiazabal Rubial 

KORT BEGRUNDELSE

Den nuværende fiskeripartnerskabsaftale mellem Den Islamiske Republik Mauretanien og 
Det Europæiske Fællesskab (herefter "partnerskabsaftalen") blev undertegnet den 8. august 
2008 for en periode på seks år og fandt midlertidig anvendelse fra den samme dato. Aftalen 
fornys stiltiende, så den forbliver i kraft. Den seneste protokol til gennemførelse af 
fiskeripartnerskabsaftalen med en indledende løbetid på fire år (2015-2019) er blevet 
forlænget to gange, hver gang for et år, som følge af vanskelighederne med forhandlingerne i 
forbindelse med covid-19-pandemien. Den udløb den 15. november 20211.

En ny partnerskabsaftale og en protokol blev paraferet af forhandlerne den 28. juli 2021. Den 
nye aftale omfatter en periode på seks år fra datoen for dens midlertidige anvendelse, jf. 
aftalens artikel 20, dvs. datoen for begge parters undertegnelse af aftalen. Aftalen fornys ved 
stiltiende forlængelse. 

Den nye gennemførelsesprotokol omfatter en periode på fem år fra datoen for dens 
midlertidige anvendelse, jf. protokollens artikel 19, dvs. datoen for begge parters 
undertegnelse af protokollen. Den indeholder en klausul om, at den kan tages op til fornyet 
overvejelse i dens andet anvendelsesår med henblik på en eventuel justering af 
fiskerimulighederne og den finansielle modydelse.

Det vigtigste formål med den nye aftale er at skabe et tidssvarende grundlag for at fortsætte og 
styrke det strategiske partnerskab om fiskeri mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske 
Republik Mauretanien, som tager hensyn til prioriteterne i den fælles fiskeripolitik efter reformen 
og dennes eksterne dimension. 

Formålet med protokollen er at skabe fiskerimuligheder for EU-fiskerfartøjer i Mauretaniens 
fiskerizone inden for grænserne af det disponible overskud i overensstemmelse med den bedste 
foreliggende videnskabelige rådgivning og de resolutioner og henstillinger, der er vedtaget af Den 
Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT) og 

1 EUT L 404 af 2.12.2020, s. 1.  
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Komitéen for Fiskeriet i det Østlige Centrale Atlanterhav (CECAF). Den nye protokol fastsætter 
for de to første anvendelsesår de samme fiskerimuligheder som i den nuværende protokol2 med 
undtagelse af referencemængderne for de to kategorier af tunfisk, for hvilke der er foretaget en 
ubetydelig justering.

Den Europæiske Unions årlige finansielle modydelse er på 57 500 000 EUR for 2021 og 
61 625 000 EUR for årene 2022-2025 baseret på:

a) et årligt beløb for adgang til fiskeressourcerne for de kategorier, der er fastsat i 
protokollen, på 57 500 000 EUR for de to første år 

b) støtte til udvikling af sektorpolitikken for fiskeriet i Mauretanien på 4 125 000 EUR 
om året fra 2022 til 2025. Denne støtte stemmer overens med målene for den nationale 
politik hvad angår en bæredygtig forvaltning af fiskeressourcerne i kyst- og 
havområderne i hele protokollens gyldighedsperiode. 

Beløbet under a) vil blive taget op til revision inden protokollens tredje anvendelsesår for at 
tilpasse fiskerimulighederne til den europæiske flådes faktiske fiskeriaktiviteter i mauretanske 
farvande. 

Det årlige beløb til forpligtelses- og betalingsbevillinger fastsættes under den årlige 
budgetprocedure, herunder den reserve for protokoller, der endnu ikke er i kraft ved årets 
start3.

Hvis der efter revisionen af protokollen skulle være behov for yderligere bevillinger som 
afvigelse fra den finansielle programmering, forventer BUDG-udvalget at blive inddraget 
gennem en anmodning om overførsel eller andre relevante foranstaltninger4.

******

Budgetudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at 
forslaget til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og om 
midlertidig anvendelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske 
Union og Den Islamiske Republik Mauretanien og den tilhørende gennemførelsesprotokol 
godkendes.

2 EUT L 315 af 1.12.2015, s. 3.
3 I overensstemmelse med punkt 20 i den interinstitutionelle aftale om samarbejde på budgetområdet, (EUT L 
433I af 22.12.2020).
4 I overensstemmelse med punkt 20 i den interinstitutionelle aftale om samarbejde på budgetområdet, (EUT L 
433I af 22.12.2020).
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