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Bidragsyder(e) til nærværende Nyhedsbrev om Oksekød:
OME – Ole Meland

–

tlf. 33 39 44 63

– e-post ome@lf.dk

–

mobil 23 30 85 4

________________________________________________________________________________________________________________

Vi ønsker alle vore læsere en god jul og et rigtigt godt nytår!
Næste Nyhedsbrev om Oksekød er klar mandag den 2. januar 2018!
________________________________________________________________________________________________________________

1. Områdeseminar i Handel, Marked & Ernæring
Idet alle medarbejdere i Handel, Marked & Ernæring i Landbrug & Fødevarer er på Områdeseminar mandag
den 18. december 2017, bedes alle henvendelser denne dato alene ske elektronisk (nemlig til ome@lf.dk).
(Ref.: OME)

2. Ferieafvikling i sekretariatet
L&F’s daglige kontaktperson inden for eksport og import af – samt international handel med – oksekød (Ole
Meland) vil være på juleferie i perioden 19.  29. december 2017, hvorfor eventuelle henvendelser i nævnte
dage alene kan ske elektronisk (nemlig til ome@lf.dk).
(Ref.: OME)

3. Udsendelse af næste Nyhedsbrev om Oksekød (nr. 1/2018)
Det næste Nyhedsbrev om Oksekød – nemlig nr. 1/2018 – vil blive udsendt tirsdag den 2. januar 2018.
(Ref.: OME)

4. Foreløbig god udnyttelse af GATT-kvoten for 2017/2018
Den Europæiske Kødhandelsorganisation, UECBV, i Bruxelles (Belgien) foretager med passende mellemrum
en (uofficiel) opgørelse af den aktuelle udnyttelse af GATT-kvoten på 54.875 tons frosset oksekød.
Som omtalt i Nyhedsbrev nr. 62/2017 af 24. november 2017, punkt 9, blev denne kvote forhøjet med 1.875 tons
per 1. juli 2017 som led i kompensationen for Unionens udvidelse med Kroatien per 1. juli 2013.
Den seneste opgørelse viser således, at der med udgangen af september 2017 er udtaget importlicenser på i
alt ca. 14.100 tons (imod ca. 13.500 tons ved samme tidspunkt året før).
(Ref.: OME)
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5. Genoptagelse af WTO-forhandlingerne om multilateral handelsaftale
World Trade Organisationen (WTO) i Genève (Schweiz) har oplyst, at der nu er enighed om atter at genoplive
de multilaterale handelsforhandlinger, hvilket vil ske i kraft af en såkaldt ministerkonference til afvikling i Buenos
Aires (Argentina) i dagene 10. → 13. december 2017.
Disse forhandlinger har ellers ligget stille siden sammenbruddet af Doha-runden tirsdag den 29. juli 2008, jfr. i
øvrigt omtalen i KF-Meddelelse nr. 93/2008 af 30. juli 2008, punkt 5.
Det skal dog bemærkes, at indgåelse af et utal af bilaterale handelsaftaler på kryds og tværs i de forløbne år, vil
gøre det endnu mere vanskeligt end tidligere at indgå en sådan multilateral aftale.
(Ref.: OME)

6. Kommissionens databaser over globale SPS-barrierer samt global markedsadgang
Det europæiske erhvervsliv møder i stadigt stigende omfang diverse globale dyre- og plantesundhedsmæssige
(sanitære og phytosanitære, SPS)-barrierer til hindring af al normal samhandel.
Som følge heraf har Kommissionen oprettet en særlig database over disse barrierer, hvilken i øvrigt vil kunne
indhentes via nedenstående link til den officielle hjemmeside:
http://madb.europa.eu/madb/sps_crossTables.htm

Kommissionen opdaterer tillige en database over global markedsadgang, som – blandt andet – indeholder
søgefunktion over aktuelle importtariffer i langt de fleste tredjelande; og adgang til nævnte database kan hentes
via følgende link til Kommissionens officielle hjemmeside:
http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm

(Ref.: OME)

7. Veterinæraftaler imellem Kommissionen og Rusland
Som beskrevet i KF-Meddelelse nr. 162/2009 af 16. december 2009, punkt 4, har DG Sante (Kommissionens
veterinærkontor) og Rosselkhoznadzor (den russiske veterinærtjeneste) siden 2004 indgået en stribe såkaldte
Memorandum of Understandings, MoU’s (altså veterinæraftaler) til regulering af eksporten fra EU til Rusland af
en lang række produkter
Man har nu lagt disse – og andre relevante veterinæraftaler med Rusland – på sin officielle hjemmeside, hvor
de kan indhentes via følgende link:
http://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/eu_russia_en

Ud over det veterinære memorandum på kødområdet er der tillige indgået aftaler på områder som mælk, fisk,
levende dyr samt plante og planteprodukter.
DG Sante understreger i denne forbindelse, at disse aftaler er indlagt af informationsmæssige årsager, hvorfor
man har indlagt en generel ansvarsfrasigelse over for enhver nøjagtighed eller korrekthed heraf.
Det kan tilføjes, at Rosselkhoznadzor løbende offentliggør alle Ruslands-godkendte virksomheder i sin officielle
hjemmeside; og den nyeste liste over godkendte danske oksekødsvirksomheder vil derfor kunne indhentes via
nedenstående link hertil:
http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/danmark/enterprises.html?product=1&productType=1&_language=en,

idet oversigten over godkendte danske oksekødsvirksomheder vil kunne findes ved at venstreklikke i linje nr. 6,
”Meat: Beef”.
(Ref.: OME)
Med venlig hilsen
Landbrug og Fødevarer
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