Nyhedsbrev om Oksekød nr. 3/2017
Landbrug & Fødevarer – Handel, Marked & Ernæring
Axelborg, Axeltorv 3, 1609 København V

1.

–

tlf.: 33 39 40 00

–

9. januar 2017
e-post: info@lf.dk

–

fax: 33 39 41 41

–

web: www.lf.dk

Genopblussen af hormonkonflikten imellem EU og USA ................................................

side 1

__________________________________________________________________________________________

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

–

tlf. 33 39 44 63

– e-post ome@lf.dk

–

mobil 23 30 85 41

________________________________________________________________________________________________________________

Haster!
Genopblussen af hormonkonflikten imellem EU og USA
Som udløber af EU’s forbud imod anvendelse af væksthormoner – for såvel egenproduceret som importeret
oksekød – startede hormonkonflikten med USA tilbage i 1988, hvor den i de følgende mange år bølgede frem
og tilbage, herunder med modsatrettede afgørelser fra to WTO-nedsatte panel.
I løbet af efteråret 2008 mistede amerikanerne tålmodigheden, hvorfor United States Trade Representative
(USTR) varslede en gengældelsesliste på i alt USD 116,8 mio. til ikrafttrædelse per 23. marts 2009, hvor et af
de hårdest ramte produkter blev svinekød med en straftold på 100 %.
Dette skridt fik for alvor gang i de bilaterale forhandlinger imellem Kommissionen og USTR, hvorfor fristen først
blev udsat den til 23. april 2009 og dernæst yderligere til den 9. maj 2009.
Medio maj 2009 var den endelige aftale på plads med følgende hovedprunkter:


Per 1. august 2009 indførtes en årlig kvote på 20.000 tons hormonfrit oksekød til 0-told.



Per 1. august 2012 blev kvoten forhøjet til 45.000 tons.



Per 1. august 2015 skulle kvoten have været anmeldt til WTO (og dermed ikke længere være autonom),
hvilket efter gensidig overenskomst dog ikke skete på grund af de løbende forhandlinger om ”Transatlantisk
Partnerskabsaftale om Handel og Investering” (”Transatlantic Trade and Investment Partnership agreement,
TTIP”).

Markedsmæssigt har denne kvote ikke haft de helt store konsekvenser for det europæiske marked, idet denne
import er sket på bekostning af den gældende Nordamerika-kvoten (på 11.500 tons per år) samt import til fuld
toldbelastning.
USA har imidlertid med stigende irritation observeret, at Kommissionen efterhånden har godkendt flere andre
lande som leverandør under ordningen; og lande som Australien og Uruguay tegner sig i dag således for over
60 % af årskvoten, medens den amerikanske andel er faldet til godt 30 %.

USTR har nu indledt første fase for genindførelse af gengældelseslisten, som – i givet fald – vil kunne
etableres i løbet af få måneder.
(Ref.: OME)
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