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Erhvervsfiskeriudvalgets (fiskeri) 

medlemmer og suppleanter 

 

Dato: 10. august 2012  

Sagsnr.: 2012-01783 
Bedes anført i svar 

Vedr.: Indkaldelse til møde hos Danmarks Fiskeriforening i Taulov vedr. teknisk gennemgang 

af nye indberetningskrav. 
 

Idet der henvises til brev sendt til Erhvervsfiskeriudvalget den 25. juni 2012 om nye 

indberetningskrav, indkaldes der hermed til en teknisk gennemgang af de ændrede krav, der er til 

indberetninger som følge af de nye regler i kontrolforordningen og dennes 

gennemførelsesbestemmelser
1
 

  

Tirsdag den 18. september 2012 kl. 10.00 – 12.00  

hos Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia 

 

Målgruppen for mødet er både organisationsfolk og personer, der enten er ansvarlige for 

indberetninger til NaturErhvervstyrelsen, eller personer med teknisk kendskab til indberetninger via 

eget system. NaturErhvervstyrelsen opfordrer Erhvervsfiskeriudvalgets medlemmer til at videregive 

oplysning om dette møde til interesserede. 

 

De, der ønsker at deltage i mødet, bedes senest den 11. september 2012 kl. 10.00 maile besked til 

risiko@naturerhverv.dk med følgende tekst i emnefeltet ”Tilmelding til Taulov 18. september 2012” 

 

Dagsorden (foreløbig): 
 

1. Orientering om nye regler 

 

2. Orientering om nye koder 

 

3. Gennemgang af format til indberetning af salgsnotaer  

Information om testmiljø 

 

4. Videre proces 

 

Med venlig hilsen 

 

Troels Pade 
Chef for Risiko 

     

                                                 
1
 Rådets forordning nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den 

fælles fiskeripolitik. 

Kommissionens gennemførelsesforordning 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. 
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[Angiv personlige og organisationsmæssige oplysninger fra dialogboksen Indstillinger > Identitet.]


Oversigt


Der blev ikke fundet nogen problemer ved kontrol af dokumentet.


		Skal kontrolleres manuelt: 1

		Gennemført manuelt: 1

		Ikke gennemført manuelt: 0

		Sprunget over: 10

		Gennemført: 20

		Mislykkedes: 0
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