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1. Status på markedsåbningen af Sydkorea
I fortsættelse af omtalen i Nyhedsbrev nr. 52/2016 af 22. september 2016, punkt 1, oplyser statskonsulenten i
Seoul (Sydkorea), at resultatet af de to inspektioner – nemlig fra Animal and Plant Quarantine Agency (APQA)
i oktober/november 2015 samt Ministry for Food and Drug Safety, (MFDS) i juni 2016 – nu er sendt i lovpligtig
offentlig høring.
Såfremt denne proces forløber problemfrit, vil den endelige rapport efterfølgende blive præsenteret for Ministry
of Agriculture, Food and Rural Affairs (MAFRA) inden udgangen af februar 2017 til formel godkendelse hos den
ansvarlige minister.
Næste skridt bliver forhandling om certifikat samt efterfølgende inspektion af 3-4 produktionsanlæg med henblik
på individuel godkendelse for eksport til det sydkoreanske marked, hvilket formodes at ville kunne gennemføres
i løbet af 2. kvartal 2017.
(Ref.: OME)

2. Kina har netop fremsendt spørgeskema om risikovurdering af Danmark
I fortsættelse af beskrivelsen i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 64/2016 af 30. november 2016, punkt 7, kan det
oplyses, Fødevarestyrelsen torsdag den 15. december fremsendte den formelle invitation til Administration of
Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AISIQ) om inspektion af det danske veterinærsystem.
Ambassaden i Beijing (Kina) oplyser, at AISIQ – som optakt til denne inspektion – netop har fremsendt note
med forklarende information om landets gældende procedurer samt et 32 siders spørgeskema med henblik på
risikovurdering for import af udbenet oksekød af dansk oprindelse.
(Ref.: OME)

3. Oversigt over danske statskonsulenter i udlandet
Miljø- og Fødevareministeriet ajourfører løbende sin oversigt over udsendte danske statskonsulenter på i alt
seks destinationer, nemlig Japan, Kina, Malaysia, Nigeria, Rusland, og USA.
Den omtalte oversigt vil kunne findes via følgende link til ministeriets hjemmeside:
http://mfvm.dk/ministeriet/eu-og-internationalt/internationalt/statskonsulenter/

Der kan via dette link findes adresser og øvrige kontaktoplysninger på udsendte statskonsulenter i alle anførte
seks lande.
(Ref.: OME)
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4. Igangværende bestræbelser i kalenderåret 2017 på markedsudvidelser
Indeværende kalenderår vil være præget af løbende bestræbelser på forbedret markedsadgang, enten i form af
udvidet adgang til eksisterende markeder og/eller i form af nye åbning af nye markeder (herunder førnævnte
beskrivelse af udviklingen over for Kina og Sydkorea), idet disse aktiviteter typisk bygger videre på tidligere års
indsats, nemlig:
Egypten:

Den eksisterende markedsadgang skal forsøges udvidet til at omfatte såvel hakket oksekød
som kød-med-ben.

Hongkong:

Kommissionen har indgået aftale om, at områdets veterinærmyndigheder med virkning fra
søndag den 25. december 2016 ophævede sit hidtidige krav om national oprindelse af kød,
idet det nye veterinærcertifikat hertil vil blive udformet som et såkaldt TRACES-certifikat med
forventet tilgængelighed i Kommissionens database ultimo februar 2017.

Japan:

Fødevarestyrelsen har rettet henvendelse til det japanske landbrugsministerium hed henblik
på udvidelse af den eksisterende aftale til også at omfatte frosne burgere og dry-aged kød,
hvilket vil kræve indgåelse af ny eksportprotokol samt – formentlig – ny inspektion fra landet
af navngivne anlæg.

Kina:

Efter ophævelsen af landets BSE-relaterede importforbud – dog udelukkende omfattende
udbenet oksekød fra kreaturer på dansk oprindelse – skal det modtagne spørgeskema fra
AQSIQ om risikovurdering ved en sådan import besvares som optakt til inspektionen af det
veterinære system i Danmark.

Moldova:

Det forventes, at Fødevarestyrelsen meget snart fremsender revideret udkast til Chisinau for
aftale om eksport af oksekød (incl. hakket oksekød) for kød af EU-oprindelse.

Sydkorea:

Den danske anmodning om markedsåbning er nu inde i landets høringsfase; og såfremt intet
uventet sker i denne proces, forventes certifikatforhandlingerne at kunne indledes i løbet af
1. kvartal 2017, hvilket vil bliver efterfulgt af virksomhedsinspektion af 3-4 produktionsanlæg i
løbet af 2. kvartal 2017.

Taiwan:

Landets myndigheder har nu fremsendt en række statistiske tillægsspørgsmål, hvorfor der er
håb om, at der atter kan komme ”liv” i dialogen med denne destination.

Ukraine:

Den eksisterende markedsadgang skal forsøges udvidet til at omfatte såvel hakket oksekød
som råvarer fra andre godkendte lande.

Vietnam:

De vietnamesiske myndigheder har kvitteret positivt for Fødevarestyrelsens anmodning om
inspektion af navngivne anlæg med henblik på eksport af de såkaldte ”hvide” biprodukter.

Hertil kommer de aktiviteter, som er en direkte opfølgning på sidste års ekstraordinære Promillefondsprojekt –
jfr. i øvrigt afrapporteringen i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 1/2017 af 2. januar 2017, punkt 1-22 – nemlig:
Golfen:

Det er aftalt med Fødevarestyrelsen, at Bahrain, Emiraterne, Kuwait, Oman og Qatar skal
præsenteres for enslydende forslag til veterinærcertifikat, uden aldersgrænse og baseret på
kød fra godkendte lande.

Iran:

Landets veterinærmyndigheder har givet tilsagn om, at aldersgrænsen kan hæves fra 18 til
30 måneder, hvorfor Fødevarestyrelsen er blevet anmodet om at sende certifikatudkast til
Teheran.

Marokko:

Det er blevet aftalt med Fødevarestyrelsen, at man anmoder landets veterinærmyndigheder
(ONSSA) om at fremsende sit opdaterede spørgeskema, hvis udfyldelse – og godkendelse –
er nødvendig for at få fjernet det generelle BSE-relaterede forbud imod import af oksekød,
hakket oksekød og oksekødsprodukter fra kreaturer af dansk oprindelse.

(Ref. OME)
Med venlig hilsen
Landbrug og Fødevarer
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