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1. Anvendelse af Enhedscertifikatet til Armenien er nu offentliggjort i Certifikatdatabasen
I fortsættelse af omtalen i Nyhedsbrev nr. 24/2017 af 26. april 2017, punkt 1, kan det nu oplyses, at anvendelse
af Enhedscertifikatet for eksport af oksekød til Armenien blev offentliggjort af Fødevarestyrelsen torsdag den
11. maj 2017.
Dette kan findes ved opslag i Certifikatdatabasen, nemlig via nedenstående link til den officielle hjemmeside:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/Show/f694dd7e-99b1-415c-9b7f-e8dcbc130ecb

(Ref.: OME)

2. Politisk aftale imellem USA og Kina om blandt andet oksekød
De internationale medier har oplyst, at der netop er indgået en meget omfattende amerikansk-kinesisk politisk
aftale, som på landbrugsområdet blandt andet omhandler


kinesisk genåbning for import af oksekød fra USA (denne eksport blev stoppet efter det første amerikanske
første BSE-tilfælde i 2003) samt



amerikansk åbning for import af varmebehandlet fjerkrækød fra Kina.

Det er endvidere aftalt, at de endelige betingelser herfor skal være færdigforhandlet senest søndag den 16. juli
2017, hvilket – formentlig – er baggrunden for, at det på nuværende tidspunkt ikke har været muligt at skaffe
pålidelige oplysninger om eventuelle begrænsninger i genåbningen, for eksempel med hensyn til max. alder.
(Ref.: OME)

3. Stigende kødproduktion i Hviderusland
Den danske statskonsulent i Moskva (Rusland) oplyser, at den samlede hviderussiske kødproduktion i januarfebruar 2017 lå på i alt ca. 278.600 tons (omregnet til levende vægt), hvilket igen svarer til en stigning på i alt
ca. 0,7 % i forhold til de tilsvarende måneder i 2016, jfr. i øvrigt den seneste beskrivelse heraf i Nyhedsbrev om
Oksekød nr. 17/2017 af 9. marts 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)
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4. (Gen)åbning af den danske ambassade i Algeriet
Danmarks Eksportråd har oplyst, at man – via samlokalisering med Norge – har besluttet at (gen)åbne den
danske ambassade i Algier (Algeriet) med virkning fra 1. august 2017 (efter i alt syv års pause).
Dette vil tillige muliggøre en reel opfølgning efter inspektionen i august 2013, jfr. i øvrigt omtalen i Nyhedsbrev
om Oksekød nr. 3/2014 af 10. januar 2014, punkt 1.
(Ref.: OME)

5. Udstedelse af Halal-certifikater til Emiraterne
Seneste nyt fra Emiraterne er, at landets nationale regler for udstedelse af Halal-certifikater vil træde i kraft per
1. juni 2017 (imod tidligere varslet til den 1. april 2017), jfr. i øvrigt beskrivelsen i Nyhedsbrev om Oksekød nr.
17/2017 af 9. marts 2017, punkt 1.
(Ref.: OME)

6. 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 december 2016 er blevet udtaget importlicenser
på i alt ca. 25.500 tons (imod ca. 25.000 tons ved samme tidspunkt året før), hvilket var en god udnyttelse af
kvoten på daværende tidspunkt.
(Ref.: OME)

7. 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 17. maj 2017, kl. 10.00, var der således udstedt følgende importtilladelser:


2. kvartal 2017:

8.780.303,97 kg af kvote på 12.050.000 kg (eller 72,86 % af kvartalskvoten), idet der ikke
er nogen ubrugt mængde fra 1. kvartal 2017 til overførsel.



1. kvartal 2017:

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



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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