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1. Udstedelse af Halal-certifikater til Emiraterne
Emiraterne har oplyst, at landets nationale regler for udstedelse af Halal-certifikater vil træde i kraft per 1. april
2017 (imod tidligere varslet til den 1. marts 2017), jfr. i øvrigt omtalen i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 6/2017 af
19. januar 2017, punkt 8.
Islamisk Kulturcenter har stadigvæk ikke opnået godkendelse som certifikatudstedende myndighed efter anførte
dato, hvorfor det kan blive nødvendigt at få andre aktører på banen (eksempelvis fra Nederlandene).
(Ref.: OME)

2. Gennemførelse af landbrugsdelen af frihandelsaftalen med Canada
Under henvisning til omtalen i Nyhedsbrev nr. 14/2017 af 22. februar 2017, punkt 1, oplyser Den Europæiske
Kødhandelsorganisation, UECBV, i Bruxelles (Belgien), at landbrugsdelen af frihandelsaftalen med Canada –
herunder etablering af de nye toldtarifkvoter for canadisk okse- og svinekød til Europa – forventes iværksat per
1. maj 2017.
Det skal samtidigt nævnes, at forhøjelserne på 1.500 tons per 1. juli 2012 og yderligere 1.700 tons per 1. august
2012 af den globale nul-kvote som følge af hormon-forliget med Canada fremover vil være inkluderet i de nye
toldtarifkvoter på landet.
Dette vil i praksis betyde, at de anførte 3.200 tons vil blive nulstillet per 1. juli 2017, jfr. i øvrigt den udførlige
beskrivelse i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 20/2012 af 18. april 2012, punkt 6.
(Ref.: OME)

3. Elektronisk udgave af den danske Toldtarif
Som kort omtalt i KF-Meddelelse nr. 60/2011 af 11. maj 2011, punkt 1, har Skat’s Toldtarif fungeret online siden
fredag den 7. maj 2011, hvilket muliggør web-baserede forespørgsler, toldberegninger, generere udskrifter samt
formidle data elektronisk.
Det skal bemærkes, at denne elektroniske toldtarif i øvrigt vil kunne indhentes via nedenstående link til Skat’s
officielle hjemmeside:
http://tarif.skat.dk/tariff/index.jsf

(Ref.: OME)
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4. Foreløbig god udnyttelse af GATT-kvoten for 2016/2017
Den Europæiske Kødhandelsorganisation, UECBV, i Bruxelles (Belgien) foretager med passende mellemrum
en (uofficiel) opgørelse af den aktuelle udnyttelse af GATT-kvoten på 53.000 tons frosset oksekød.
Den nylige opgørelse viser således, at der med udgangen af oktober 2016 er blevet udtaget importlicenser på i
alt ca. 17.500 tons (imod ca. 18.500 tons ved samme tidspunkt året før).
(Ref.: OME)

5. Ringe interesse for præferenceimport fra Chile
Kommissionen oplyser, at man ved udgangen af februar 2017 – hvilket vil sige de otte allerførste måneder af
GATT-året 2016/2017 – har udstedt licenser på præferenceimport af følgende mængder oksekød fra Chile, jfr. i
øvrigt beskrivelsen i KF-Meddelelse nr. 15/2003 af 3. februar 2003, punkt 11:

Eksportland

Chile 

Kvote for
GATT-året
2016/2017

Udstedte
ægthedscertifikater
(8 måneder)

2.350 tons

263 tons

Uudnyttet kvote (2016/2017)
(mængde)

(pct.)

2.087 tons

88,81 %

 Landet fik på Ministerrådsmødet tirsdag den 17. december 2002 indrømmet en særlig kvote på 1.050 tons
fersk/kølet/frosset oksekød med årlig stigningstakt på 100 tons, jfr. i øvrigt beskrivelsen i KF-Meddelelse nr.
154/2002 af 18. december 2002, punkt 2.
Den tilsvarende opgørelse over udstedte i importlicenser i de seks første måneder af GATT-året 2016/2017 kan
ses i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 12/2017 af 9. februar 2017, punkt 6.
Det gældende retsgrundlag for præferenceimportordningen fremgår af Kommissionens kodificerede forordning
(EU) nr. 610/2009 af 10. juli 2009, jfr. i øvrigt følgende link til Kommissionens officielle hjemmeside:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2009.180.01.0005.01.DAN

(Ref.: OME)

6. Stigende kødproduktion i Hviderusland
Den danske statskonsulent i Moskva (Rusland) oplyser, at den samlede hviderussiske kødproduktion i januar
2017 lå på i alt ca. 144.400 tons (omregnet til levende vægt), hvilket igen svarer til en stigning på i alt ca. 1,8 % i
forhold til de tilsvarende måneder i 2016, jfr. i øvrigt den seneste beskrivelse heraf i Nyhedsbrev om Oksekød
nr. 12/2017 af 9. februar 2017, punkt 12.
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)

7. Stigende kvægbestand i Kasakhstan
Den danske statskonsulent i Moskva (Rusland) har oplyst, at den kasakhiske kvægbestand per 1. februar 2017
lå på ca. 6.490.000 styk, svarende til en forøgelse på ca. 3,7 % i forhold til bestanden den tilsvarende dato i
2015, jfr. i øvrigt beskrivelsen heraf i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 12/2017 af 9. februar 2017, punkt 11.
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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