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1. Status på markedsåbningen af Sydkorea
Den danske ambassade i Seoul (Sydkorea) har oplyst, at proceduren med åbning af det sydkoreanske marked
fortsat er i god gænge, idet den interne høringsprocedure i Animal and Plant Quarantine Agency (APQA) er vel
overstået, hvorefter sagen snarest muligt vil blive sendt i den lovpligtige offentlige høring.
Proceduren er således lidt mere omstænding end omtalt i Nyhedsbrev nr. 5/2017 af 16. januar 2017, punkt 1,
hvorfor den endelige forelæggelse for den ansvarlige minister i Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs
(MAFRA) næppe vil kunne ske førend tidligst i april 2017.
Ambassaden tilføjer også, at Ministry for Food and Drug Safety, (MFDS) foretog sin inspektion i Nederlandene i
sidste uge, hvorimod Frankrig og Irland er faldet langt bagefter (muligvis grundet tilfældene af BSE i landene).
Der er derfor risiko for, at APQA vælger at foretage den individuelle virksomheds-inspektion i Nederlandene og
Danmark i sammenhæng, hvilket – i givet fald – vil forsinke denne afsluttende fase i adskillige måneder.
(Ref.: OME)

2. Nye russiske godkendelseskrav
Den Europæiske Kødhandelsorganisation (UECBV) i Bruxelles (Belgien) oplyser, at Rosselkhoznadzor (den
russiske veterinærtjeneste) – jfr. i øvrigt den seneste beskrivelse heraf i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 14/2017 af
22. februar 2017, punkt 5 – nu er vendt tilbage med en ny version af de tilbagetrukne suspensionsregler.
DG Sante modtog således mandag den 6. marts 2017 melding fra Rosselkhoznadzor om, at man stadigvæk vil
”revurdere” listen over Ruslands-godkendte fødevarevirksomheder (læs: formindske antallet af anlæg).
Proceduren vil således angiveligt starte med virksomheder (mælk og mejeri, fisk, okse-/svinekød, kødprodukter
samt fjerkrækød), som ikke har eksporteret til Rusland de seneste 18 måneder, hvilket i praksis er næsten alle
EU-anlæg på grund af den russiske embargo af 8. august 2014 imod de fleste europæiske fødevarer.
Fødevarestyrelsen og de øvrige EU-landes veterinærmyndigheder skal herefter udfylde og returnere et særligt
spørgeskema med svarfrist senest torsdag den 1. juni 2017.
Det er fortsat temmelig uvist, om dette nye krav omfatter alle virksomheder på Ruslands-listerne over godkendte
virksomheder eller alene de produktionsanlæg, som ikke tidligere har haft en russisk veterinærinspektion (den
danske oksekødbranche har således været underlagt i alt fem russiske inspektioner i årene 2001  2014).
(Ref.: OME)
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3. Forøgelse af den russiske kødproduktion
Den danske statskonsulent i Moskva (Rusland) oplyser, at den russiske kødproduktion i januar 2017 var på i alt
ca. 1.000.000 tons (omregnet til levende vægt), hvilket igen vil svare til en stigning på ca. 4,9 % sammenlignet
med den tilsvarende måned i 2016, jfr. i øvrigt den seneste omtale heraf i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 13/2017
af 13. februar 2017, punkt 2.
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)

4. Svagt faldende kvægbestand i Hviderusland
Den danske statskonsulent i Moskva (Rusland) har oplyst, at den hviderussiske kvægbestand per 1. februar
2017 var på ca. 4.200.000 styk, svarende til en nedgang på ca. 0,9 % i forhold til bestanden på den tilsvarende
dato i 2016, jfr. i øvrigt den allerseneste beskrivelse heraf i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 14/2017 af 22. februar
2017, punkt 6.
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)

5. Import i Chile af EU-oksekød kan foretages toldfrit
Det kan på given foranledning oplyses, at al eksport fra Den Europæiske Union til Chile af fersk/kølet/frosset
oksekød (altså KN-kode 0201 og 0202) – jfr. i øvrigt beskrivelsen i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 18/2017 af 10.
marts 2017, punkt 1 – sker totalt toldfrit, hvilket naturligvis alene gælder for varer af EU-oprindelse.
(Ref.: OME)

6. Aktuel anvendelse af import under 0-kvoten
Som beskrevet i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 43/2012 af 16. juli 2012, punkt 4, vil EU’s importører kunne følge
udstedelsen af importtilladelser under 0-kvoten på følgende link til Kommissionens officielle hjemmeside:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=en ,

idet man under ”Order number” (hvilket vil sige løbenummer) skal anføre ”092202” (altså anført uden punktum
imellem ”09” og ”2202”).
Ved opslag onsdag den 15. marts 2017, kl. 10.00, var der således udstedt følgende importtilladelser:


1. kvartal 2017:

585.671,05 kg af kvote på 12.050.000 kg (eller 4,86 % af kvartalskvoten), idet der ikke er
nogen ubrugt mængde fra 4. kvartal 2016 til overførsel.



4. kvartal 2016:

12.050.000 kg af kvote på 12.050.000 kg (eller 100 % af kvartalskvoten).



3. kvartal 2016:

12.050.000 kg af kvote på 12.050.000 kg (eller 100 % af kvartalskvoten).

Som også beskrevet i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 55/2016 af 10. oktober 2016, punkt 6, har kvoteudnyttelsen
været konstant stigende siden forhøjelsen af kvoten i GATT-året 2012/2013, resulterende i fuld udnyttelse fra og
med GATT-året 2015/2016.
Det detaljerede regelsæt for nærværende importordning er blevet grundigt beskrevet i Nyhedsbrev om Oksekød
nr. 42/2013 af 15. juli 2013, punkt 1-5.
(Ref.: OME)
Med venlig hilsen
Landbrug og Fødevarer
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