NOTA DE PREMSA

JARC-COAG i altres representants del sector citrícola espanyol, reclama a Brussel·les que
segueixi l'exemple d'EE.UU i protegeixi de forma efectiva la producció europea

El sector citrícola considera insuficient el pla de la UE per frenar l'entrada de
cítrics sud-africans contaminats de Taca negra
•

Les organitzacions que representen els interessos de la citricultura espanyola, entre
les quals està JARC-COAG, presenten una sèrie de propostes, com que s'estableixi
de manera clara i rotunda el tancament de fronteres si es detecten sis casos de la
plaga en els enviaments.

•

Amb la proposta presentada el passat 25 de març, la UE anteposa els interessos
comercials dels Estats membre del Nord, a la seguretat fitosanitària de les
produccions de cítrics del Sud d'Europa.

La incessant pressió que exerceix el sector citrícola espanyol (JARC-COAG, Cooperativas agroalimentarias, ASAJA, UPA, Comité de Gestión de Cítricos i Ailimpo) per frenar el descontrol que impera
en les importacions europees de cítrics de Sud-àfrica, contaminats amb la gravíssima malaltia de la
Taca Negra, ha forçat a les autoritats comunitàries a presentar un pla d'actuació destinat a atenuar
l'elevat risc fitosanitari que comporten aquests enviaments per a la supervivència de la citricultura de la
UE en el cas que aquesta plaga arribés a introduir-se en territori europeu. Aquest pla és conseqüència
també de les conclusions de l'Informe de la EFSA, que es va publicar recentment i que coincideix en
assenyalar aquest mateix risc.

No obstant això, i després d'una anàlisi detallada del document presentat per la Comissió, els
representants de la citricultura espanyola (productors, cooperatives, comerç i interprofessional de la
llimona) consideren que, si bé es tracta d'un primer pas, la proposta no satisfà en absolut les aspiracions
del sector, perquè les mesures que es plantegen en el text resulten clarament insuficients a l'hora de
poder incrementar de manera eficaç el control sobre les importacions de cítrics sud-africans.

El sector considera que el pla presentat està ple d'ambigüitats i que, per això mateix, resulta
imprescindible introduir tot un seguit de modificacions que buidin qualsevol dubte o interpretació
esbiaixada, principalment en el punt que fa referència al possible tancament de les fronteres als cítrics
de Sud-àfrica. Efectivament, en l'article 3 s'inclou una referència més o menys vetllada al bloqueig de
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les importacions sud-africanes en el cas que es produeixin sis intercepcions de cítrics contaminats de
Taca Negra en els seus enviaments, però esmenta que per procedir al tancament abans caldrà
acreditar que les autoritats de Sud-àfrica no han pres les mesures suficients per evitar el risc. Com és
lògic, aquesta condició fa inviable en la pràctica l'adopció d'una decisió immediata sobre aquest
tema.

Amb l'objecte de corregir aquesta i altres insuficiències detectades en el document, el sector citrícola
espanyol ha presentat una sèrie de propostes en les quals es reclama, entre altres, un reconeixement
explícit i incondicional que la detecció de sis casos de Taca Negra implicarà el tancament immediat i
automàtic a les fronteres europees als cítrics de Sud-àfrica. En les al·legacions també es sol·licita que a
l'hora d'efectuar el còmput d'aquests possibles casos de Taca negra que puguin localitzar-se en els
carregaments de Sud-àfrica s'inclogui no només la fruita destinada als mercats en fresc, sinó també
aquells altres cítrics que s'envien a la indústria de transformació.

El sector citrícola ha fet arribar el plec d'al·legacions al Ministeri d'Agricultura perquè defensi a
Brussel·les la inclusió de les mateixes en el projecte final que està preparant la Comissió Europea i la
redacció final de la qual podria concretar-se a finals d'aquest mes d'abril.

A més, les organitzacions i entitats que representen el sector han enviat cartes al Ministeri d'Agricultura i
la Comissió Europea exposant els gravíssims riscos que per al futur del cultiu citrícola a Europa implica
l'estat fitosanitari que presenten les importacions procedents de Sud-àfrica. Només durant l'última
campanya, les deteccions de Taca negra van superar la xifra de 36.

En els escrits dirigits al Ministeri, a la Comissió i al Parlament comunitari el sector citrícola espanyol
expressa també les seves sospites sobre que aquesta falta de concreció de la proposta de la Comissió,
amaga en realitat un intent deliberat de fer prevaler els interessos comercials dels importadors del nord
d'Europa (Holanda i Gran Bretanya, bàsicament) sobre els de els citricultors del sud. En aquest sentit, els
representants de la citricultura espanyola citen com a precedent i exemple a imitar amb Sud-àfrica, el
cas d'Egipte, en el qual les autoritats comunitàries van tancar cautelarment el mercat europeu a les
importacions de patata del citat país després de detectar-se algunes partides contaminades. També
han evidenciat el contrast de la proposta de la Comissió amb la gestió del mateix perill per part de
EUA. Aquest govern, incondicionalment compromès amb els seus citricultors, ha aparcat els interessos
comercials d'uns pocs, per blindar i impedir la mínima amenaça per a les plantacions nacionals, per
exemple, imposant en el seu protocol bilateral amb Sud-àfrica que l'administració americana participi
directament en el control en origen i descartant cap atenuant per a la fruita destinada a suc.

Per més informació podeu posar-vos en contacte amb:
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Joan Biosca (Cap sectorial de cítrics de JARC): Tel. 629 921 323

Tarragona, 7 d'abril de 2014
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