NOTA DE PREMSA

Les mesures plantejades per Brussel·les són insuficients per evitar la caiguda de preus

JARC-COAG reclama mesures addicionals a la CE
per mitigar l'impacte del bloqueig rus a les explotacions lleteres
-

L’organització agrària ha demanat per carta a la Ministra Tejerina que pressioni en la
UE perquè l’efecte del bloqueig no limiti la millora en les cotitzacions que
històricament coincideix amb la tardor.

-

Els ramaders acumulen 8 mesos consecutius de baixades, un descens que frega el
20% des de gener de 2014.

JARC-COAG mostra la seva preocupació per la inquietant tendència a la baixa que han
experimentat els preus de la llet percebuts pel ramader des de gener de 2014, (-18,7%) i
denúncia les inassumibles rebaixes anunciades per la indústria per al mes d’agost, que
deixarien el litre entre 0,32€-0,34€ segons zones, xifres que situen les explotacions al llindar de
la rendibilitat.
A més, els representants del vaquí de llet de JARC-COAG exposen que a tot això cal sumar
els efectes del bloqueig rus en les cotitzacions internacionals dels productes làctics, que
estan pressionant a la baixa els preus percebuts pels ramaders europeus. També han afegit
que a Espanya l'impacte del bloqueig rus pot venir en forma d’excedents de llet líquida
d’aquells països de centre Europa que estan més afectats per l’embargament. Som
deficitaris en llet i la importació a baix preu pot provocar un major enfonsament dels preus
percebuts pel productor.
En aquest sentit, JARC-COAG considera que les mesures proposades fins al moment per
Brussel·les per compensar els efectes del bloqueig de Rússia son clarament insuficients
també per al sector de la llet i, per això, ha sol·licitat per carta a la Ministra d'Agricultura,
Isabel García Tejerina, que intercedeixi davant la Comissió Europea per reclamar que es
posin en marxa mesures addicionals temporals que contemplin els següents aspectes:
• Revisió i actualització dels preus d’intervenció pública de la mantega i la llet desnatada en
pols perquè cobreixin, almenys, els costos de producció dels ramaders.
• Impuls d’un pla de reducció voluntària indemnitzada de la producció a nivell d’explotació
en el marc de la UE. Es tractaria d’una mesura coordinada entre els 28 Estats Membres de la
UE, en la qual es respectarien uns compromisos mínims de reducció de la producció a cada
país. L’objectiu seria que els ramaders poguessin acollir-se a aquest pla voluntàriament, però
respectant una coordinació a nivell comunitari que garantís que cap país reduís els seus
volums de forma que impliqués un risc per la resta de produccions europees.
• Compensació econòmica amb fons públics per a aquells productors que, per efecte de la
crisi, comencin a veure compromès el nivell de rendibilitat de les seves produccions.
• Enviament d’aliments a països en situació d’emergència humanitària o a les xarxes de
Bancs d'Aliments dins de la pròpia UE.
• En el cas del mercat intern espanyol, a més, seria convenient instar a l'Agència
d'Informació i Control Alimentaris (AICA) a realitzar investigacions sobre el compliment de la
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Llei de la Cadena Alimentària per part dels diferents agents que intervenen (incloent a la
indústria transformadora).
Per més informació no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres:


Roser Serret, Cap sectorial vaquí llet: Tel. 619 811 541

Barcelona, 17 de setembre de 2014
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