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Sekretariatet har nedenfor foretaget en opdatering og sammenstilling af EU’s gældende regelsæt for:

Ansøgning om GATT-, forarbejdnings- og mellemgulvskvoter
1. Ansøgning om importrettigheder af GATT-kvoten for 2017/2018
Som omtalt i KF-Meddelelse nr. 49/2009 af 20. april 2009, punkt 10, indførte Kommissionen tilbage i 2008 –
under løbenummer 09.4003 – fast årlig ansøgningsfrist for tildeling af importrettigheder under GATT-kvoten på
53.000 tons frosset udbenet oksekød, nemlig hvert år per 1. juni, idet lovgrundlaget herfor er Kommissionens
forordning nr. 431/2008 af 19. maj 2008 (der er udstedt flerårligt), jfr. i øvrigt følgende link til Kommissionens
hjemmeside:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:130:0003:0006:DA:PDF

Det skal i denne forbindelse understreges, at det i nævnte forordning anføres i artikel 3b, at


oksekødet skal være nedfrosset til en indre temperatur på 12 C eller derunder, når det føres ind
på EU’s toldområde.
o

Denne bestemmelse skal naturligvis skal fortolkes således, at den anførte temperatur skal være opfyldt ved
ankomst til Europa; og dette betyder med andre ord, at det ikke er tilladt at indføre produktet fersk/kølet med
henblik på efterfølgende nedfrysning under toldkontrol i EU.
Der vil kunne indsendes ansøgning om udstedelse af importrettigheder under GATT-kvoten for 2017/2018 på
53.000 tons frosset udbenet oksekød i perioden
torsdag den 18. maj 2017 til torsdag den 1. juni 2017 (senest kl. 13.00).
Der vil gælde følgende betingelser for nævnte ansøgningsrunde:


Referenceperiode: 1. maj 2016  30. april 2017.



Referencegivende KN-koder: 0201 (fersk/kølet oksekød), 0202 (frosset oksekød), 0206 10 95 (fersk/kølede
nyretappe og mellemgulv) samt 0206 29 91 (frosne nyretappe og mellemgulv).

Som også omtalt i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 40/2016 af 29. juni 2016, punkt 1, udgjorde accept-procenten i
indeværende GATT-år (hvilket vil sige perioden 1. juli 2016 → 30. juni 2017) i alt 27,608280 %, medens det til
sammenligning oplyses, at acceptprocenten i det forrige GATT-år (altså perioden 1. juli 2015  30. juni 2016)
blev fastlagt til 27,836632 %.
Denne faldende procentsats afspejler således en svagt stigende import i den seneste referenceperiode.
(Ref.: OME)
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2. Ansøgning om importrettigheder af forarbejdningskvoten for 2017/2018
Som omtalt i førnævnte KF-Meddelelse nr. 49/2009 af 20. april 2009, punkt 10, indførte Kommissionen tilbage
i 2008 – ved løbenummer 09.4057 (A-kvoten på 50.000 tons) henholdsvis løbenummer 09.4058 (B-kvoten på
13.703 tons) – også fast ansøgningsfrist over forarbejdningskvoten på 63.703 tons frosset udbenet oksekød.
Med virkning fra den 1. december 2012 – jfr. i øvrigt den seneste beskrivelse heraf i Nyhedsbrev om Oksekød
nr. 8/2013 af 29. januar 2013, punkt 3 – blev den årlige ansøgningsrunde for tildeling af importrettigheder under
forarbejdningskvoten for frosset oksekød imidlertid ændret til fire kvartalsvise ansøgninger, nemlig:


1.  7. juni for udstedelse af importrettigheder i

3. kvartal (altså juli  september).



1.  7. september for udstedelse af importrettigheder i

4. kvartal (altså oktober  december).



1.  7. december for udstedelse af importrettigheder i

1. kvartal (altså januar  marts).



1.  7. marts for udstedelse af importrettigheder i

2. kvartal (altså april  juni).

Første ansøgningsrunde i GATT-året 2017/2018 bliver således de syv første dage af juni 2017.
Det skal erindres, at i tilfælde af ansøgningsmængder under de fastlagte kvoter offentliggør Kommissionen ikke
nogen gennemførelsesforordning om tilslagsprocenter.
Alle ubrugte mængder kan overføres til det efterfølgende kvartal, idet eventuelle ubrugte mængder i 2. kvartal
dog ikke kan overføres til det efterfølgende GATT-år.
Lovgrundlaget for ordningen er Kommissionens forordning nr. 412/2008 af 8. maj 2008 (der er udstedt flerårligt)
med efterfølgende ændringer, jfr. i øvrigt nedenstående link til Kommissionens hjemmeside over konsoliderede
forordninger:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R0412:20121201:DA:PDF

Derudover gælder følgende betingelser for nævnte ansøgningsrunde:


Ansøgningsloft: Max. 10 % (eller 1.250 tons) af den kvartalsmæssige A-kvote på 12.500 tons og max. 10 %
(eller 342,575 tons) af den kvartalsmæssige B-kvote på 3.425,75 tons.



Bemærk venligst, at både ansøgninger om kvote og tildelte importrettigheder udtrykkes i kød-med-ben, idet
omregning til udbenet oksekød herefter sker til en fast omregningskoefficient på 77 %.

Som også beskrevet i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 44/2016 af 14. juli 2016, punkt 3, udgjorde accept-procenten
i indeværende GATT-år (altså perioden 1. juli 2016 → 30. juni 2017) 100 % for såvel A- som B-kvoten.
Det kan til sammenligning oplyses, at acceptprocenterne for forrige tre GATT-år også blev fastlagt til 100 % for
begge kvoter i alle ansøgningskvartaler.
(Ref.: OME)

3. Ansøgning om præferenceimport af frosset mellemgulv for 2017/2018
Den næste årlige ansøgningsrunde for præferenceimport af 800 tons hele frosne mellemgulv (fra alle andre
tredjelande end Argentina) under løbenummer 09.4020 – som kan importeres til kun 20 % værditold – vil være
i perioden 1. → 10. juli 2017.
Lovgrundlaget for ordningen er Kommissionens forordning nr. 748/2008 af 30. juli 2008 (der er udstedt flerårligt)
med efterfølgende ændringer, jfr. i øvrigt nedenstående link til Kommissionens hjemmeside over konsoliderede
forordninger:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R0748:20130101:DA:PDF

(Ref.: OME)
Med venlig hilsen
Landbrug og Fødevarer
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