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1. Opfølgning over for veterinærmyndighederne i Kuwait og Oman
Som opfølgning på turen til Golfen i marts 2017– jfr. i øvrigt den seneste beskrivelse heraf i Nyhedsbrev om
Oksekød nr. 26/2017 af 8. maj 2017, punkt 1-9 – afholdt den danske ambassade i Riyadh og sekretariatet et
par opfølgende møder i Kuwait og Oman til afholdelse tirsdag den 8. november 2017 i Kuwait City henholdsvis
onsdag den 9. november 2017 i Muscat.
Der blev under disse to møder afleveret udkast fra Fødevarestyrelsen til veterinærcertifikater på oksekød; og
disse skal efterfølgende sammenholdes med landenes særlige krav til import af oksekød, ligesom udestående
misforforståelse af Halal-situationen i Danmark blev afklaret med de omanske veterinærmyndigheder.
(Ref.: OME)

2. Fortsat intet nyt om inspektion fra AQSIQ i Kina
Under henvisning til omtalen i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 25/2017 af 3. maj 2017, punkt 1, kan det oplyses, at
Fødevarestyrelsen stadigvæk ikke har modtaget svar på den formelle invitation til inspektion fra AQSIQ af det
danske veterinærsystem, som blev afleveret fredag den 5. maj 2017 sammen med den officielle besvarelse af
AQSIQ’s spørgeskema (udarbejdet på såvel engelsk som kinesisk).
(Ref.: OME)

3. Alvorlige handelsproblemer imellem EU og Sydafrika
Importgruppen under Den Europæiske Kødhandelsorganisation, UECBV, afholdt ordinært møde onsdag den
22. november 2017 i Bruxelles (Belgien), hvor det blandt blev understreget, at det politiske klima imellem EU og
Sydafrika p.t. bliver mere og mere anstrengt, ikke blot for eksport af fjerkrækød, men også for eksport af okseog svinekød til landet, jfr. i øvrigt den seneste omtale i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 59/2017 af 2. november
2017, punkt 2, om de danske bestræbelser på åbning af det sydafrikanske oksekødsmarked.
(Ref.: OME)

4. Det nye TRACES-certifikat til Hongkong for oksekød af national oprindelse
I fortsættelse af beskrivelsen i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 62/2017 af 24. november 2017, punkt 11, om det
nye TRACES-certifikat til Hongkong for oksekød af national oprindelse har Kommissionen oplyst, at udgaverne
fra Danmark, Polen, Tyskland og UK alle er i fuld overensstemmelse med prøvetrykket fra DG Sante.
(Ref.: OME)
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5. Historisk oversigt over præferenceimport af højkvalitetskød
Sekretariatet har nu opgjort, at præferenceimporten af højkvalitetsoksekød fra de seks eksportlande med egen
administration af Hilton-kvoten har udviklet sig således i de sidste fire GATT-år:
Kvote for
2017/2018

Kvote for
2016/2017

Kvote for
2015/2016

GATT-året
2014/2015

GATT-året
2013/2014

Argentina

29.500 tons

23.112 tons

22.351 tons

22.867 tons

23.664 tons

Australien

7.150 tons

4.051 tons

6.750 tons

6.816 tons

7.139 tons

10.000 tons

8.572 tons

9.289 tons

7.990 tons

4.079 tons

New Zealand

1.300 tons

1.162 tons

1.300 tons

1.299 tons

1.300 tons

Paraguay

1.000 tons

983 tons

915 tons

12 tons

0 tons

Uruguay

6.300 tons

6.366 tons

6.249 tons

6.281 tons

6.279 tons

55.250 tons

44.246 tons

46.854 tons

45.265 tons

42.461 tons

Eksportland

Brasilien

I alt

Den tilsvarende opgørelse over udstedte importlicenser på de seks tredjelandsadministrerede Hilton-kvoter i de
fire GATT-år 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 og 2012/2013 kan ses i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 20/2014
af 2. april, punkt 5 – de tre GATT-år 2006/2007, 2007/2008 og 2008/2009 står i KF-Meddelelse nr. 94/2009 af
27. juli 2009, punkt 2 – de fire GATT-år 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 og 2005/2006 er i KF-Meddelelse nr.
120/2006 af 25. september 2006, punkt 7 – de fire GATT-år 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001 og 2001/2002
kan findes i KF-Meddelelse nr. 86/2002 af 24. juli 2002, punkt 6.
(Ref.: OME)

6. Historisk oversigt over præferenceimport af mellemgulv og bøffelkød
Sekretariatet har opgjort, at præferenceimporten af bøffelkød og mellemgulv fra Argentina samt bøffelkød fra
Australien har udviklet sig således i de fire seneste GATT-år:

Eksportland
Argentina
- bøffelkød
- mellemgulv

Kvote for
2017/2018

GATT-året
2016/2017

GATT-året
2015/2016

GATT-året
2014/2015

GATT-året
2013/2014

200 tons
700 tons

13 tons
0 tons

12 tons
0 tons

9 tons
0 tons

16 tons
0 tons

Australien
- bøffelkød

2.250 tons

0 tons

0 tons

0 tons

0 tons

I alt

3.150 tons

13 tons

12 tons

9 tons

16 tons

En tilsvarende opgørelse over udstedte importlicenser på bøffelkød og mellemgulv i de fire GATT-år 2009/2010,
2010/2011, 2011/2012 og 2012/2013 kan ses i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 17/2014 af 20. marts 2014, punkt 6
– de tre GATT-år 2006/2007, 2007/2008 og 2008/2009 er i KF-Meddelelse nr. 95/2009 af 29. juli 2009, punkt 7
– de fire GATT-år 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 og 2005/2006 fremgår af KF-Meddelelse nr. 120/2006 af
25. september 2006, punkt 8 – de fire GATT-år 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001 og 2001/2002 kan findes i
KF-Meddelelse nr. 85/2002 af 22. juli 2002, punkt 6.
(Ref.: OME)
Med venlig hilsen
Landbrug og Fødevarer
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