NOTA DE PREMSA

El Comitè Fitosanitari de la UE vota demà una nova proposta encara més lesiva per als interessos dels
productors europeus

La Comissió Europea ignora la petició dels productors espanyols de cítrics i relaxa encara
més el control sobre la Taca Negra sud-africana

•

Si la proposta tira endavant, 600.000 hectàrees de plantacions de cítrics europees corren el risc
de veure’s afectades per la plaga, de les quals unes 10.000 es troben a Catalunya.

Els productors espanyols de cítrics, entre els quals es troba JARC-COAG, s’han dirigit una vegada més,
al president de la Comissió Europea, Jose Manuel Durão Barroso, per transmetre-li la seva indignació
davant l’ultima “Proposta de Decisió” elaborada per la Comissió que, ignorant les reiterades peticions
dels productors europeus de cítrics, proposa fer un pas enrere pel que respecta a la protecció
fitosanitària. En opinió dels productors, rebaixar aquesta protecció, davant l'elevat risc de contagi de
Taca Negra procedent de les importacions de cítrics sud-africans, suposa multiplicar el perill de
propagació als nostres cítrics.
El Comitè Fitosanitari que se celebra avui i demà a Brussel·les té previst aprovar una nova “Proposta de
Decisió” que lluny d’atendre les demandes dels productors de cítrics europeus suposa un pas enrere
pel que fa a la protecció fitosanitària en frontera. La proposta és sens dubte decebedora, ja que
elimina la possibilitat de tancar la frontera comunitària aconseguit un determinat nombre
d’intercepcions de fruita contaminada; s’alleugereixen els controls tant en origen com en destinació;
es manté l’entrada lliure de producte amb destinació a indústria i ni tan sols obliga a la destrucció de
les partides confirmades d’afectació per Taca Negra.
Resulta, si més no, incomprensible l’actitud de la Comissió Europea en el cas de les importacions sudafricanes i no s’explica com, en altres ocasions, aquesta mateixa institució no ha dubtat a engegar
instruments de protecció eficaces i seriosos protocols davant amenaces similars.
Els productors espanyols de cítrics recorden al president Barroso i als comissaris amb competències en
aquest assumpte (Agricultura, Comerç, Salut i Assumptes Econòmics i Monetaris) que de no adoptar-se
mesures eficaces que impedeixin el contagi, la Comissió europea hauria donar explicacions davant la
resta d’institucions si es produís una propagació de la plaga i assumir responsabilitats davant els
productors europeus.
Els representants del sector dels cítrics de JARC-COAG, mostren gran preocupació per aquest tema
que pot agreujar encara més la crítica situació que viu el sector a Catalunya, condemnat des de fa
anys a vendre el seu producte sota preu de cost durant llargs períodes de temps. Demanen a
l'Administració mesures de suport real per encarar la propera campanya i cohesió entre els productors
per evitar la total destrucció del sector a Catalunya.
Per més informació no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres:
•

Joan Biosca, Cap sectorial de cítrics de JARC: Tel. 628 754 181

Tarragona, 29 d’abril de 2014.
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