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1. Forventet markedsadgang til Sydkorea
I fortsættelse af omtalen i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 47/2017 af 7. september 2017, punkt 2, kan det oplyses,
at Sydkorea p.t. kun har åbnet for import af oksekød fra to BSE-ramte lande, nemlig USA og Canada.
På basis af betingelserne for eksport fra disse to lande må det følgelig forventes, at den kommende aftale med
de sydkoreanske myndigheder vil blive begrænset til at omfatte oksekød fra kreaturer på dansk oprindelse på
max. 30 måneder, ligesom der kun vil blive tilladt eksport af særligt aftalte biprodukter.
(Ref.: OME)

2. Qatar har ophævet BSE-forbuddet imod import af dansk oksekød
Det fremgår af den officielle hjemmeside hos Ministry of Public Health, Port Health and Food Control Section, at
Qatar har ophævet det tidligere gældende BSE-relaterede importforbud mod en lang række EU-lande, herunder
også Danmark.
Dette fremgår af nedenstående link til ministeriets officielle hjemmeside:
https://d28d0ipak1ih43.cloudfront.net/app/media/4171

Det fremgår heraf, at denne ophævelse udelukkende omfatter udbenet oksekød fra kreaturer af maksimal alder
på 30 måneder.
(Ref.: OME)

3. Rimelig 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 maj 2017 er blevet udtaget importlicenser på i alt
ca. 45.500 tons (imod ca. 47.000 tons ved samme tidspunkt året før), hvilket var en god udnyttelse af kvoten på
daværende tidspunkt.
(Ref.: OME)
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4. Gældende specifikationer for import af oksekød under Hilton-kvoterne
På given foranledning skal det oplyses, at Kommissionen har beskrevet de gældende specifikationer for import
af oksekød under de syv traditionelle Hilton-kvoter – altså Argentina, Australien, Brasilien, New Zealand,
Nordamerika (Canada og USA), Paraguay og Uruguay – i forordning (EF) 810/2008 af 11. august 2008 (med
i alt seks efterfølgende ændringer, senest med Kommissionens gennemførelsesforordning (EF) nr. 1257/2011
af 23. november 2011).
Den kodificerede forordning vil kunne indhentes via nedenstående link til EUR-Lex’ officielle hjemmeside:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R0810:20111201:DA:PDF

(Ref.: OME)

5. Besvarelse af spørgeskemaet fra Marokko
Den danske ambassade i Rabat (Marokko) har oplyst, at besvarelsen af landets spørgeskema p.t. behandles
af en særlig videnskabelig komité, i øvrigt den seneste omtale heraf i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 43/2017 af
16. august 2017, punkt 3.
(Ref.: OME)

6. Rapport fra Kommissionen om kumulative effekter ved frihandelsaftaler
Kommissionen frigav medio november 2016 en rapport over de kumulative effekter i forbindelse med indgåelse
af planlagte nye frihandelsaftaler, idet denne kan indhentes via følgende link til Kommissionens hjemmeside:
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC103602/lb-na-28206-en-n_full_report_final.pdf

(Ref.: OME)

7. Informationsfolder om UECBV
Den Europæiske Kødhandelsorganisation, UECBV, i Bruxelles (Belgien) har udarbejdet og offentliggjort fyldig
informationsfolder om organisationen, som kan hentes via nedenstående link til organisationens hjemmeside:
http://www.uecbv.eu/UECBV/documents/UECBVBrochureEN7027.pdf

(Ref.: OME)

8. Årsrapport om oksekødsektoren i Brasilien
Den brasilianske oksekødsorganisation (ABIEC) har udgivet sin årsrapport for 2016 – som kaldes ”Brazilian
Livestock Profile – Annual Report 2016”, hvilken kan findes via følgende link til organisationens hjemmeside:
http://www.newsprime.com.br/img/upload2/2016_FolderPerfil_EN.pdf

(Ref.: OME)

9. Kraftigt stigende kvægbestand i Kasakhstan
Den danske statskonsulent i Moskva (Rusland) har oplyst, at den kasakhiske kvægbestand per 1. juli 2017 var
på ca. 7.900.000 styk, svarende til en forøgelse på ca. 3,7 % i forhold til bestanden den tilsvarende dato i 2016,
jfr. i øvrigt beskrivelsen heraf i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 43/2017 af 16. august 2017, punkt 7.
Yderligere oplysninger herom kan indhentes ved direkte henvendelse til statskonsulent Esben Juul Bergmann
Schjødt på tlf. 00 7 495 642 68 04, e-post esbsch@um.dk eller mobil 00 7 926 641 63 48.
(Ref.: OME)
Med venlig hilsen
Landbrug og Fødevarer
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