NOTA DE PREMSA

El Congrés dels Diputats ratifica el CETA i obre la porta a l’entrada
de carn hormonada procedent de Canadà

•

Després que aquest matí s’hagi ratificat l’acord de lliure comerç, JARC-COAG
considera que la decisió és “una greu irresponsabilitat” perquè atenta contra la
qualitat i la seguretat del model agroalimentari europeu i suposa un greu retrocés en
els drets dels consumidors

•

L’entrada en vigor del tractat tindrà un impacte negatiu pels productors espanyols de
carn de boví, porcí, llet i cereals

Barcelona, 18 de maig de 2017. El Ple del Congrés dels Diputats ha ratificat aquest matí l'acord
de lliure comerç entre la UE i Canadà (CETA), amb el vot a favor de PP, PSOE, Ciutadans,
PDeCAT, PNB i Coalició Canària. Per a l’organització agrària JARC-COAG, la decisió és una
“greu irresponsabilitat” perquè posa en perill el model professional d'agricultura de la UE i
l'aposta estratègica dels nostres productors per la qualitat, la seguretat alimentària, el
benestar animal i el respecte al medi ambient.
En aquest sentit, JARC-COAG considera que igualar la normativa europea amb la
canadenca en matèria de seguretat alimentària i producció agrària suposaria una reculada
sense precedents en els drets dels consumidors, al mateix temps que suposaria una
competència deslleial per als nostres agricultors i ramaders sobre la base d'un model de
producció com el de Canadà, que permet la injecció de anabolitzants, antibiòtics i hormones
de creixement en bestiar.
“Les diferències de concepció en les polítiques de seguretat alimentària entre la UE i Canadà
són les responsables que a la UE estigui molt restringit l’ús dels transgènics, esdevenint un
desavantatge competitiu pels productors que tenen accés a menys varietats per conrear,
que en la UE estigui prohibit l'ús de ractopamina i altres promotors del creixement des de 1996
(mentre que a Canadà segueix utilitzant-se per l'engreixi de boví, porcí i galls dindis) i que en la
UE estigués prohibit fins a 2013 l'ús d'àcid làctic per a la desinfecció de canals bovins, moment
en el qual es va autoritzar com a part de les concessions de la UE a EUA en el marc de les
negociacions del TTIP”, argumenten des de JARC-COAG.
Impacte en diversos sectors productius
Segons els diversos estudis publicats, la seva posada en marxa tindrà un impacte
especialment negatiu per als productors espanyols de carn de boví, porcí, llet i cereals i pel
90% de les denominacions d'origen protegides a la UE.
JARC-COAG subratlla que l'experiència d'altres acords similars demostra que la coexistència
de tots dos models és impossible perquè, en realitat, poc importa que la UE tingui els
estàndards de qualitat i seguretat alimentària més alts del món, ja que les empreses
multinacionals de tots dos costats de l'Atlàntic utilitzaran la cooperació regulatòria per
rebaixar aquests de manera generalitzada.
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Per a més informació:
•

Joan Carles Massot i Farré, Cap Sectorial del boví de carn de JARC-COAG:
Tel. 635.556.658

•

Jaume Bernis i Castells, Cap Sectorial del porcí de JARC-COAG: Tel. 649.193.575
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