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Som opfølgning på den ekstraordinære 2016-bevilling fra Promilleafgiftsfonden afholdt sekretariatet – efter en
stor indsats fra den lokale danske ambassade i Riaydh og generalkonsulatet i Dubai – en målrettet møderække
i Golfen (GCC-sekretariatet i Saudi Arabien samt veterinærmyndighederne i Kuwait, Oman og Emiraterne)
med henblik på opnåelse af

Forbedret markedsadgang til Golfen
1. Golfen: Den udsatte møderække
Som senest omtalt i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 20/2017 af 23. marts 2017, punkt 1, blev den tidligere udsatte
besøgsrække – under ledelse af veterinærdirektør Per Henriksen – gennemført i dagene 26.  31. marts 2017.
Der var ved lejlighed blevet aftalt møder i en række udvalgte Golf-lande, nemlig hos GCC-sekretariatet i Riyadh
(Saudi Arabien) samt lokale veterinærmyndigheder i Kuwait, Oman og Emiraterne.
(Ref.: OME)

2. Saudi Arabien: GCC-sekretariatet, Riyadh
GCC-sekretariatet oplyste indledningsvist, at man blev etableret i 1981 med henblik på styrkelse af samarbejdet
og integrationen i regionen.
Det øverste led i organisationen er Statsrådet, der består af de seks statsledere, og hvor alle beslutninger skal
foretages i enighed.
Det næste led er Ministerrådene, der består af landenes fagministre, og hvor det praktiske arbejde ligger hos i
alt fem underkomiteer (herunder komité for landbrug og fødevaresikkerhed).
Man understregede, at de nye GGC Guide Lines vil træde i kraft som planlagt, det vil sige per 1. april 2017 med
seks måneders overgangsperiode til 1. oktober 2017, hvorefter importerede produkter efter veterinær- og toldbehandling i et medlemsland vil være frit omsættelige i alle seks medlemslande.
GCC-sekretariatet anbefalede afslutningsvist, at danske produktionsanlæg søger fælles godkendelse hos den
nedsatte GCC Standardization Organization (GSO).
(Ref.: OME)
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3. Saudi Arabien: EU-delegationen, Riyadh
EU-delegationen fremhævede, at Kommissionen flere gange har tilbudt sin assistance til GCC-sekretariatet i
forbindelse med opbygning af overnationale institutioner, men hidtil ingen reaktion herpå.
Det er i øvrigt den generelle anbefaling til medlemsstaterne, at


der aftales markedsadgang direkte med hvert enkelt Golfstat; samt at



det bør undgås at henvise til Halal-regler i certifikaterne.

Delegationen nævnte også, at man torsdag den 9. marts 2017 havde deltaget i en særligt indbudt konference i
Riyadh om Golf-standarder på fødevareområdet, idet referatet herfra vil blive eftersendt.
Det blev afslutningsvist fremhævet, at Kommissæren for Landbrug og Landdistriktsudvikling, Phil Hogan, vil stå i
spidsen for et handelsfremstød i Saudi Arabien i november 2017.
(Ref.: OME)

4. Kuwait: Kuwait Municipality, Kuwait City
Kuwait Municipality nævnte indledningsvist, at landets BSE-relaterede importforbud – som i sin tid blev pålagt
hele EU – udelukkende kan ophæves efter en formel anmodning fra hvert enkelt medlemsland, men at dette vil
kunne ske meget hurtigt efter modtagelse af official dansk anmodning bilagt relevant dokumentationsmateriale.
Det er helt tydeligt, at kødskandalen i Brasilien har gjort meget stort indtryk i regionen, idet man udtrykkeligt
understregede, at landet ønsker at udvide sin forsyningsbasis til andre – og mere pålidelige – leverandørlande.
Den danske delegation fortalte, at Fødevarestyrelsen tidligere har indgået bilaterale veterinæraftaler omkring
eksport af oksekød med to andre Golf-lande, nemlig Emiraterne og Saudi Arabien.
Man vil gerne indgå en aftale om veterinærcertifikat med Danmark, idet dette bør bygge på teksten i det fælles
Golf-certifikat, suppleret med en saudisk inspireret 13-punkts liste over særbetingelser, hvoraf de vigtigste er:
a) Dansk oprindelse (”born-and-bred”).
b) Omhandler alene udbenet oksekød (”muscles”).
c) Max. alder på 30 måneder.
Kuwait Municipality fortalte afslutningsvist, at nærværende veterinærtjeneste per 1. oktober 2017 vil indgå i et
kommende Fødevareministerium (dækkende alt fra jord til bord).
(Ref.: OME)

5. Oman: Ministry of Agriculture and Fisheries, Muscat
Ministry of Agriculture and Fisheries understregede indledningsvist, at man nøje følger OIE’s anbefalinger; og
som følge heraf har landet allerede ophævet det tidligere gældende BSE-forbud imod Danmark.
Den direkte danske eksport af fødevarer til Oman omfatter p.t. alene mejeriprodukter; men der findes dog også
ind imellem dansk oksekød på markedet (stammende fra reeksport fra andre lande i regionen).
Den blev nævnt, at den indenlandske oksekødsproduktion er for ringe til at dække behovet, hvorfor de primære
leveringskilder er:
a) Avlskreaturer: Australien og Nederlandene.
b) Slagtekvæg: Afrika (blandt andet fra nærtliggende lande som Etiopien og Sudan).
Ministry of Agriculture and Fisheries bekræftede afslutningsvist, at man meget gerne vil indgå aftale om import
af oksekød fra danske virksomheder.
(Ref.: OME)
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6. Emiraterne: Dubai Municipality, Dubai
Dubai Municipality fremhævede, at Emiraterne absolut ikke ønsker fælles Golf-certifikater, idet man dog gerne
ser disse bygge på teksten i det fælles Golf-certifikat.
Man har fuld respekt for alle internationale standarder, hvorfor enhver henvisning til Golf-standarder skal fjernes
i certifikater til landet.
Dubai Municipality bekræftede afslutningsvist, at man gerne vil modtage udkast til fornyet veterinærcertifikat for
import af dansk oksekød.
(Ref.: OME)

7. Emiraterne: EU-delegationen, Dubai
EU-delegationen understregede, at den planlagte ikrafttrædelse af fælles guide-lines per 1. april 2017 (og med
overgangsperioden til den 1. oktober 2017) virker fuldstændig urealistisk, specielt forbi et nyt udkast er under
udarbejdelse.
Man redegjorde også for Kommissionens Mellemøsten-projekt med Dansk Industri som projektleder.
Det bekræftes også, at samarbejdet imellem Golf-landene på ingen måde kan sammenlignes med samarbejdet
i Den Europæiske Union.
(Ref.: OME)

8. Golfen: Resultat af turen
Hovedresultaterne af besøgene i Golfen kan kort beskrives som følger:
a) GCC-samarbejdet: Det virker højst usandsynligt, at dette samarbejde inden for en overskuelig fremtid vil
udmønte sig fælles certifikater, hvorfor der skal indgås bilaterale aftale med hvert enkelt Golf-land.
b) Kuwait: Landet vil gerne indgå aftale om et veterinærcertifikat med Danmark, idet dette dog bør bygge på
teksten i det fælles Golf-certifikat, suppleret med en saudisk inspireret 13-punkts liste over særbetingelser.
c) Oman: Landet vil gerne indgå aftale om et veterinærcertifikat med Danmark.
d) Emiraterne: Landet vil gerne indgå aftale om et fornyet veterinærcertifikat med Danmark.
(Ref.: OME)

9. Golfen: Opfølgning på besøgene
Der er følgende umiddelbare opfølgning efter besøgene i Golfen:
Fødevarestyrelsen:
a) Kuwait: Fremsendelse af anmodning om fjernelse af BSE-forbuddet imod Danmark, og herefter
b) Kuwait: Fremsendelse af certifikatudkast (indeholdende de saudisk inspirerede særregler).
c) Oman: Fremsendelse af certifikatudkast (efter ”Japan-modellen”).
d) Emiraterne: Fremsendelse af certifikatudkast (efter ”Japan-modellen”).
Landbrug & Fødevarer:


Islamisk Kulturcenter (ICC): Fremskaffe bekræftelse på, at ICC er godkendt af såvel Kuwait som Oman
(idet der er særlige problemer med Halal-godkendelse i Emiraterne).

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

