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Sekretariatet har – jfr. i øvrigt den seneste beskrivelse i Nyhedsbrev nr. 40/2017 af 5. juli 2017, punkt 1 – nu
foretaget uddybende beskrivelse af de:

Markedsmæssige konsekvenser af frihandelsaftalen med Japan
1. Politisk aftale om frihandelsaftale imellem EU og Japan
Efter ca. fire års intense forhandlinger indgik Kommissionen og den japanske regering fredag den 6. juli 2017
en politisk aftale om indgåelse af frihandelsaftale imellem de to handelsblokke.
På oksekødområdet vil dette betyde indførelse af en årlig toldtarifkvote med gradvis reduktion af den gældende
told (som i dag er på 38½ % på såvel fersk/kølet som frosset oksekød).
(Ref.: OME)

2. Indførelse af præferenceadgang på fersk/kølet/frosset oksekød
På oksekødsområdet vil aftalen indeholde følgende forbedret markedsadgang for EU:


Toldtarifkvoter:
Der vil i aftalens år 1 blive åbnet en toldtarifkvote på 43.500 tons, som over de næste 10 år – altså i aftalens
år 2-11 – forhøjes til i alt 50.500 tons i år 11.
I de efterfølgende 4 år – altså i aftalens år 12-15 – vil kvoten stige med yderligere 385 tons per år til i alt
52.040 tons i år 15; og med virkning fra aftalens år 16 vil kvoten endelig stige med 770 tons per år (uden
noget aftalt slutloft).



Toldreduktioner:
Der vil i aftalens år 1 ske en reduktion af værditolden fra 38½ % til 27½ %, idet denne i aftalens år 2-16 vil
blive sænket lineært til 9 % (det kan til sammenligning anføres, at importtolden på Australien p.t. er 10 %).



Mulighed for midlertidig udligningstold (”safe-guard”):
Såfremt de aftalte lofter overskrides, vil den japanske regering have mulighed for at indføre en midlertidig
udligningstold (”safeguard”) svarende til den WTO-anmeldte sats, nemlig 38½ %.

(Ref.: OME)
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3. Total fjernelse af toldbelastningen på biprodukter
Den eksisterende toldbelastning ved import af spiselige biprodukter vil blive afviklet således:


Allerede i aftalens år 1 vil den eksisterende værditold på alle biprodukter blive halveret, idet den resterende
værditold i aftalens år 2-11 vil blive sænket lineært til 0 % (altså fuld liberalisering).

(Ref.: OME)

4. indførelse af særlig japansk markedsadgang til Europa
Japan har i dag ingen præferenceadgang for eksport til EU, hvorfor den internationalt gældende toldbelastning
på eksempelvis udbenet oksekød skal erlægges således:


Fersk/kølede udskæringer:

12,8 % værditold samt importtarif på 3,034 €/kg.



Frosne udskæringer:

12,8 % værditold samt importtarif på 3,041 €/kg.

Det er aftalt, at fersk/kølede oksekødsudskæringer (det vil sige under KN-kode 0201 30 33) fremover vil kunne
indføres toldfrit og uden mængdebegrænsninger (altså fuld liberalisering).
(Ref.: OME)

5. Forventet implementeringstidspunkt af frihandelsaftalens landbrugsdel
Det er ambitionen hos både Kommissionen og den japanske regering, at det videre arbejde med udformning af
deltaljerne i frihandelsaftalen skal have den allerhøjeste prioritet; og forventningen er derfor, at landbrugsdelen
af frihandelsaftalen vil kunne blive gennemført inden udgangen af 2019.
Som nævnt ovenfor skal detaljerne omkring den gensidige indrømmelser til markedsadgang færdigforhandles
over de næste per år, hvorfor ovenstående beskrivelse udelukkende skal betragtes som retningsgivende for den
kommende aftale.
(Ref.: OME)

6.

Aktuel midlertidig udligningstold (”safe-guard”) på import af frosset oksekød

Den danske ambassade i Tokyo (Japan) har oplyst, at kraftigt stigende import af frosset oksekød – nemlig på i
alt 17 % i 2. kvartal 2017 sammenlignet med 2. kvartal 2016 – har medført, at regeringen indfører en midlertidig
udligningstold i perioden 1. august 2017  31. marts 2018.
Dette betyder i praksis, at den normale værditold på 38½ % forhøjes til 50 % på frosset oksekød (dette påvirker
ikke tolden på fersk/kølet oksekød samt spiselige biprodukter).
Nævnte midlertidige toldforhøjelse (den såkaldte ”safe-guard”) – der ligger inden for rammerne af GATT-aftalen
af 1. juli 1995 – rammer alle lande uden særlige aftaler med landet, hvilket vil sige lande som Australien (der
har en frihandelsaftale) samt Chile og México (som har lande-specifikke kvoter).
Ambassaden tilføjes, at man tidligere har indført tilsvarende midlertidig udligningstold, nemlig i 1998 for frosset
oksekød og i 2003 for fersk/kølet oksekød.
Idet landbrugsdelen af EU’s frihandelsaftale – som nævnt ovenfor – først forventes gennemført i 2019, rammes
den europæiske eksport også af denne stigning (idet ca. 85 % af oksekødeksporten til Japan på 890 tons i
2016 var i frossen tilstand).
Idet den danske eksport til landet primært består af tunger, mens eksporten af frosset oksekød yderst beskeden
(kun 18 tons i 2016), har dette skridt ingen nævneværdig påvirkning for den danske oksekødsektor.
(Ref.: OME)
Med venlig hilsen
Landbrug og Fødevarer
________________________________________________________________________________________________________________

