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1. Europa-Parlamentet har nu ratificeret frihandelsaftalen med Canada
Europa-Parlamentet ratificerede (godkendte) på sit plenarmøde onsdag den 15. februar 2017 frihandelsaftalen
med Canada, kaldet Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA (på dansk ”Omfattende Aftale om
Økonomi og Handel”) med stemmerne 408 for og 254 imod. hvorimod 33 medlemmer undlod at stemme.
Dette betyder, at frihandelsaftalens landbrugsdel – med etablering af de nye toldtarifkvoter – forventes at kunne
træde i kraft i løbet af kort tid (eventuelt allerede per 1. april 2017), jfr. i øvrigt beskrivelsen i Nyhedsbrev om
Oksekød nr. 61/2016 af 11. november 2016, punkt 1.
(Ref.: OME)

2. Status over den genopblussede hormonkonflikt imellem EU og USA
Under henvisning til beskrivelsen i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 3/2017 af 9. januar 2017, punkt 1, oplyser Den
Europæiske Kødhandelsorganisation, UECBV, i Bruxelles (Belgien), at der i dagene 15.  16. februar 2017
blev afholdt offentlig høring i Washington D.C. om hormonsagen imellem EU og USA.
Der var under høring stor fokus på oksekød fra Frankrig og Irland samt kalvekød fra Nederlandene, idet disse
tre lande alle har godkendte anlæg for eksport til det amerikanske marked, hvorimod europæisk svinekød ikke
blev diskuteret under høringen.
Formel beslutning om sammensætning og iværksættelse af gengældelsesliste forventes først besluttet, når den
nye chef for United States Trade Representative (USTR) – Mr. Robert Lighthizer – er i fuld funktion.
(Ref.: OME)

3. Kommissionen forhandler med Singapore om fælles EU-certifikat
Den Europæiske Kødhandelsorganisation, UECBV, i Bruxelles (Belgien) oplyser, at DG Sante nu har indledt
forhandlinger med veterinærmyndighederne i Singapore med henblik på indgåelse af aftale om godkendelse af
kød fra andre godkendte EU-lande, eksporteret via et fælles TRACES-certifikat, jfr. i øvrigt en tilsvarende aftale
med Hongkong, som senest blev omtalt i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 9/2017 af 30. januar 2017, punkt 1.
Organisationen fremhæver i denne forbindelse, at Kommissionen denne gang har fokus på, at der udelukkende
bliver ét certifikat til destinationen, dækkende eksport af såvel kød af national oprindelse som kød fra andre
godkendte EU-lande.
(Ref.: OME)
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4. Generelle veterinærregler ved import af fødevarer m.v. til EU
Kommissionen har henledt opmærksomheden på, at DG Sante tirsdag den 17. august 2010 offentliggjorde sin
den generelle vejledning om veterinærregler ved import og transit af levende dyr samt fødevarer fra tredjelande
til Den Europæiske Union, nemlig:


“General Guidance on EU import and transit rules for live animals and animal products from third
countries”.

DG Sante opdaterer løbende disse retningslinjer, idet den opdaterede version heraf kan hentes via følgende link
til Kommissionens officielle hjemmeside:
http://ec.europa.eu/food/international/trade/guide_thirdcountries2009_en.pdf

(Ref.: OME)

5. Alligevel ingen suspension af virksomhedernes gældende Ruslands-status
Kommissionen oplyser, at man har protesteret meget kraftigt over for de nye suspensionsregler fra den russiske
veterinærtjeneste (Rosselkhoznadzor), jfr. i øvrigt beskrivelsen i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 13/2017 af 13.
februar 2017, punkt 1.
Fødevarestyrelsen beretter i denne forbindelse, at den russiske veterinærtjeneste med dekret 15. februar 2017
tilbagekaldte sit dekret nr. FS-NV-7/1988 af 2. februar 2017, hvilket blev beskrevet i nyhedsbrev af 16. februar
2017, der kan findes via nedenstående link til Styrelsens hjemmeside:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Nyhedsbreve/Sider/Nyhedsbrev-om-certifikatdatabasen-den-16.-februar-2017.aspx

Ovennævnte tilbagekaldelse blev offentliggjort onsdag den 15. februar 2017 på Rosselkhoznadzors officielle
hjemmeside, nemlig:
http://www.fsvps.ru/fsvps/news/20152.html

Dette betyder også, at de danske lister (over oksekød henholdsvis spiselige biprodukter) til Rusland er nøjagtig
som før torsdag den 2. februar 2017, hvilket vil sige:


Oksekød: http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/danmark/enterprises.html?product=1&productType=1&_language=en



Spiselige biprodukter: http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/danmark/enterprises.html?product=7&productType=1&_language=en

Adgang for oksekød er udelukkende veterinært, idet præsident Vladimir Putins importembargo – som foreløbig
løber til søndag den 31. december 2017 – forbyder import af blandt andet fersk/kølet/frosset oksekød.
(Ref.: OME)

6. Svagt faldende kvægbestand i Hviderusland
Den danske statskonsulent i Moskva (Rusland) har oplyst, at den hviderussiske kvægbestand per 1. december
2016 var på ca. 4.190.000 styk, hvilket igen svarer til en nedgang på ca. 1,1 % i forhold til bestanden på den
tilsvarende dato i 2015, jfr. i øvrigt den allerseneste beskrivelse heraf i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 67/2016 af
16. december 2016, punkt 7.
Det tilføjes, at malkekobestanden i Hviderusland var på ca. 1.420.000 styk per 1. december 2016, svarende til
en beskeden nedgang på 0,1 % i forhold til bestanden per 1. december 2015.
Yderligere oplysninger herom kan indhentes ved direkte henvendelse til statskonsulent Patrick Søndergaard på
tlf. 00 7 495 642 68 04, e-post patson@um.dk eller fax 00 7 495 775 01 91.
(Ref.: OME)
Med venlig hilsen
Landbrug og Fødevarer
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