NOTA DE PREMSA

Proposta de Reglament europeu sobre producció ecològica

JARC CONSIDERA QUE LA COMISSIÓ EUROPEA
DÓNA L’ESQUENA ALS PRODUCTORS ECOLÒGICS DEL SUD D'EUROPA
•

L’organització agrària afirma que hi ha molts aspectes que no s’adeqüen al model
d’explotació ecològica de casa nostra.

•

JARC està treballant, conjuntament amb COAG, perquè aquesta normativa no tiri
endavant tal i com es defineix ara. Cal que s’ajusti molt més a la realitat dels
productors catalans.

•

L'impacte previst seria una disminució de la producció ecològica a Europa,
l’augment de preus al mercat i major dificultat per adquirir aquest tipus de productes.

La Comissió Europea ha presentat recentment propostes per modificar el marc legislatiu per
a l’agricultura ecològica, que es concreten en un Pla d’acció pel futur d'aquest tipus de
producció i nou Reglament sobre la producció ecològica i l’etiquetatge. Preveuen que
aquest darrer entri en vigor a partir de 2017, però el Pla d’acció ho farà immediatament
després de la seva publicació ja que no és una proposta legislativa.
Els representants de JARC consideren que aquests canvis molt probablement provocarà una
disminució de la producció ecològica a Europa, especialment a la Mediterrània, fet que
posaria en risc un sector que presenta un dels pocs mercats d’aliments amb creixement
positiu a nivell d’Europa i que té el medi ambient com a criteri productiu fonamental.
Destaca per tant, la incongruència entre l’anàlisi de la situació, en què es reconeix que és un
sector en alça i de garanties, i les propostes, que tendeixen a endurir les condicions per a les
explotacions ecològiques.
A més, la modificació del reglament té més en compte les necessitats dels productors
nòrdics que les dels països mediterranis, opinió que comparteixen amb la sectorial de COAG.
Per exemple, no es tenen presents les dificultats dels ramaders dels països mediterranis per
aconseguir que un 60% del farratge de la ració alimentària provingui de la pròpia explotació
o regió; en canvi, si que es permetria als ramaders dels països nòrdics la utilització de llum
artificial per a la producció avícola.
Un dels aspectes que també preocupen a JARC és que no s’autoritzen les explotacions
mixtes (producció ecològica i convencional). L’organització considera que si una explotació
és mixta per necessitat, perquè un dels productes difícilment pot ser produït a casa nostra de
forma ecològica, o bé haurà de sortir del sistema de producció ecològica, o bé haurà de
replantejar la seva estructura productiva, la qual cosa suposa invertir-hi temps i diners.
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Igualment, si un productor ha d’emprar obligatòriament proteïna vegetal ecològica,
farratges ecològics propis o llavor ecològica, i com passa actualment de forma habitual al
mercat no està disponible, no tindrà gaires alternatives.
JARC tampoc no veu bé que només es puguin considerar ecològics des del primer any de
producció les terres en estat d’abandonament. Aquest punt encara limita més l’accés a
aquest tipus de producció.
I aquesta normativa no només afecta a productors, donat que un impacte associat seria
l’augment dels preus al mercat, per tant, tenint en compte la situació econòmica actual
aquest productes encara serien més difícils d’adquirir per bona part de la població.
Davant d’aquesta situació a JARC estan treballant, conjuntament amb COAG, per a que
aquesta normativa no es tiri endavant tal i com està, per trobar les millors solucions possibles
per les nostres explotacions, que salvaguardin la producció ecològica de Catalunya.
Per més informació no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres:
•

Mercè Sangüesa, Cap sectorial de producció ecològica de JARC: Tel. 619 302 901

Barcelona, 3 de juny de 2014
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