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GRUP DE TREBALL SOBRE LA CARN DE BOVÍ - 24 D’ABRIL DE 2018 

 
El passat 24 d'abril es va reunir a Brussel·les el Grup de Treball sobre la carn de boví. Els 
principals resultats obtinguts d'aquesta reunió van ser els següents: 
 
Situació del mercat i perspectives 
 
Situació del mercat 
 
El representant de la Comissió va presentar l'informe de situació del mercat, que podeu 
trobar com a annex 1 d'aquesta circular. Alguns dels assumptes tractats en la presentació 
són: 
 
• Producció al gener: +5,5% en caps. 
• Preus setmana 15: van millorar en comparació de 2017 i amb la mitjana dels últims cinc 
anys. S'observa una convergència en els preus, a excepció dels preus de la vaca, la qual 
cosa es deu principalment a un canvi en la tendència del consum (més hamburgueses i 
carn picada), la influència dels tipus de canvi i l'augment en la matança de vaques 
nodrisses que exerceix pressió sobre els preus del ramat mascle. 
 
Comerç: 
• Exportació: -5,3% al gener/febrer de 2018 a causa d'una reducció en les vendes a Hong 
Kong, Algèria, Filipines, Líban, però amb un augment en les vendes a Turquia. 
L'exportació de bestiar viu té un pes important en el valor total de les exportacions de la 
UE. 
• Importació: augment en 2017 (+3%) i començament de 2018 (+15,2%). Experimentant 
lleugerament la importació mensual al principi del trimestre a causa de la modificació dels 
contingents aranzelaris. 
 
Perspectives: 
 
S'espera un lleuger augment de la producció en 2018 i una lleugera disminució en 2019. 
El consum hauria d'augmentar en 2018 i 2019. 
 
Els preus haurien de seguir una tendència ascendent en 2018 i 2019 tant per a mascles 
com per a femelles. 
 
Al debat posterior a les presentacions el representant de la Junta Mediambiental Europea 
es va mostrar en desacord amb l'exportació de bestiar viu. 
 
Els representants d’UECBV van reconèixer els factors positius però van recalcar la seva 
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preocupació respecte a les conseqüències negatives que pot representar el Brexit. També 
van destacar els alts estàndards de la UE, que contribueixen directament a l'èxit dels seus 
productes, inclòs el bestiar viu, al mercat internacional. 
 
Previsions 2017/2030 - desembre de 2017 
 
S'espera un descens moderat en el consum de carn per càpita per 2027. No obstant això, 
hi haurà diferències entre les espècies. El consum de carn baixarà significativament, 
especialment en la UE-15, mentre que la demanda mundial creixerà. 
 
Al mateix temps, mentre disminuirà la producció de carn de la UE (-40.000 t per any) a 
causa de la disminució del ramat de vaques lleteres, l'exportació seguirà la mateixa 
tendència mentre que les importacions augmentaran. 
 
Mentre que el representant de la Junta Europea de Medi ambient va encoratjar al canvi 
d'una producció intensiva a una producció extensiva, el representant del Copa-Cogeca va 
parlar sobre l'erosió de la producció, el consum i l'excedent de la balança comercial. Va 
preguntar si els membres de la UE que estan negociant l'acord amb Mercosur estan al 
corrent d'aquestes dades. 
 
Resultats preliminars de l'auditoria brasilera - Comentaris del sector 
 
Els representants de la Comissió de la UE van anunciar que els resultats de l'última 
auditoria de gener de 2018 es publicaran al maig/juny. L'auditoria es va centrar en la carn 
d'aus de corral i els productes processats d'aus. 
 
Mentrestant, sobre la base dels resultats de l'auditoria de 2017, els resultats de les proves 
microbiològiques a les fronteres exteriors de la UE i la informació proporcionada per les 
autoritats brasileres sobre la falsificació dels resultats de laboratori pel que fa a la prova 
de Salmonel·la, la Comissió de la UE va proposar una supressió d'al voltant de 20 
establiments brasilers de carn. 
 
Gairebé tots ells són establiments de carn d'aus de corral, mentre que no s'han observat 
deficiències importants en els establiments de carn de boví. No obstant això, els requisits 
addicionals d'importació aplicats en 2008 per a la importació de carn de boví brasilera 
segueixen en vigor. 
 
Els representants de Copa/Cogeca es van queixar a causa de la falta d'informació de 
l'última auditoria, condemnant la falta de transparència. Així doncs, no van estar d'acord 
amb l'anàlisi sobre el sector de la carn de boví ja que els informes d'auditoria van posar de 
manifest nombroses deficiències que no van ser abordades per les autoritats brasileres. 
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A més, la visita dels eurodiputats va revelar deficiències pel que fa al sistema 
de traçabilitat, en un informe que es publicarà en breu.  
 
Van considerar que la falta de confiança en les autoritats brasileres per importar carn d'aus 
de corral a la UE també és vàlida per a la carn de boví. Van concloure que, en aquestes 
circumstàncies, la UE hauria de parar la negociació amb Mercosur perquè la seguretat 
alimentària no està garantida. 
 
Situació actual amb Mercosur i impacte en el sector de la carn de boví 
 
Els representants de Copa/Cogeca van demanar aclariments de l'oferta de la UE sobre la 
carn de boví i van discrepar amb la falta de transparència, alhora que es van oposar a 
noves concessions aranzelàries i quantitatives a favor de Mercosur, a causa de la diferència 
en els costos de producció, l'impacte del Brexit en el sector de la carn de la UE, i els 
baixos ingressos dels ramaders de la UE. 
 
El representant d’UECBV va preguntar si els negociadors de la UE van tenir en compte el 
risc i conseqüències que pot suposar el Brexit, matisant que el grup de treball recomana 
estar preparat per a la pitjor eventualitat. Van preguntar com ha influït aquesta 
recomanació en el pensament actual de Mercosur. 
 
A més, en l'oferta realitzada en 2016 hi ha un contingent aranzelari que inclou l'ús final. En 
cas de quantitats addicionals per al nou contingent aranzelari de carn de boví que la UE 
podria oferir al Mercosur, es mantindria aquesta mesura atenuant sense importar quins 
siguin els volums finals. 
 
Els representants dels serveis de la Comissió de la UE no van proporcionar la informació 
sol·licitada. Van afirmar que no hi ha lloc per a una major ambició de Mercosur pel que fa 
al sector de la carn de boví. 
 
Van informar al Grup de Debat sobre els principals elements del principi d'acord entre la 
UE i Mèxic amb un enfocament en el sector de la carn: 
 
- Carn de boví: la UE obrirà dos nous contingents aranzelaris per a la carn de boví 
mexicana (10.000 tones) i les despulles de carn de boví (10.000 tones). 
 
No hi ha una decisió clara per a la carn de boví de la UE a Mèxic, però el principi està 
acordat, significant que Mèxic proporcionarà accés preferencial per a la carn de boví de la 
UE. 
 
- Carn de porc: liberalització total, a banda del pernil (10.000 t) i el llom (10.000 t). 
- Carn de xai: liberalització total. 
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Estat de situació del Brexit 
 
El representant de serveis de la Comissió Europea va informar al Grup de Debat sobre: 
 
• L'esborrany de l'acord de sortida que hauria de mostrar una millora substancial de cara a 
la reunió de Ministres d'Afers exteriors que se celebrés al juny. 
 
• També es va parlar sobre la divisió dels contingents aranzelaris: la consulta oficial hauria 
de començar abans de l'estiu. La divisió ha d'entrar en vigència el 30 de març de 2019, 
fins i tot si no s'aplica gràcies al període de transició. 
 
• La preparació dels Estats membres i les parts interessades. 
 
Els representants d’UECBV van remarcar la crisi del mercat de carn de la UE en cas 
d'un Brexit complicat. Van suggerir reunions específiques del Grup de Debat per avaluar el 
nivell de preparació i dotar d'instruments de reacció a les parts interessades si fos 
necessari. 
 
Accés als mercats: barreres Sanitàries i Fitosanitàries al comerç: informe de progrés amb 
un enfocament a Xina, Japó i el Sud Corea 
 
Els representants de la Comissió Europea van informar al Grup de Treball sobre la millora 
de l'accés del mercat europeu de carn de boví als països asiàtics. Entre alguns d'ells es va 
comentar: 
 
- Xina: està oberta per a la carn de boví irlandesa. El següent pas serà l'acceptació de la 
carn de boví francesa abans de la vacances d'estiu. 
- Corea del Sud: Dinamarca i els Països Baixos haurien de tenir accés a Corea del Sud per 
a la seva carn bovina  2018, seguits per França, Irlanda i Suècia. 
- Tailàndia ja està oberta per a França i Suècia. 
- Japó: Suècia i Àustria van ser acceptats per exportar carn de boví en 2017. Significa que 
10 Estats membres tenen accés a la seva carn de boví a Japó. Altres 5 Estats membres van 
demanar entrar i estan subjectes a una avaluació de riscos. 
 
El representant d’UECBV va reconèixer les millores gràcies als esforços conjunts de les 
institucions de la UE i les autoritats nacionals. Tot i així, va aclarir que encara hi ha espai 
per a millores addicionals. Per exemple: Xina està solament oberta a 3 establiments 
irlandesos, de carn de boví congelada sense desossar; Japó segueix imposant un límit 
d'edat; l'acord comercial de Corea del Sud s'ha aplicat des de 2011, però la UE no ha 
pogut obtenir accés a la seva carn de boví. 
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Informació de la CE sobre la PAC després de 2020  
 
El representant de la Comissió Europea va confirmar que la Comissió presentarà una 
proposta legislativa al Consell i al Parlament Europeu per a maig, com a molt d’hora, i juny 
com a molt tard. La proposta abordarà diferents qüestions, entre algunes d'elles un suport 
a una renda més justa, la simplificació de les desigualtats entre els Estats membres, etc. A 
banda, la proposta també oferirà un nou model basat en la flexibilitat a nivell nacional de 
conformitat amb el marc de la UE. Es publicarà una avaluació d'impacte al mateix temps 
que la proposta legislativa. 
 
Els representants d’UECBV van consultar a la Comissió Europea sobre el pressupost que 
estarà disponible per a la nova política comuna agrícola i alimentària. Es van preguntar si 
no existeix contradicció entre les regles de joc uniformes i una expansió de la 
subsidiarietat. 
 
Els representants del Copa/Cogeca van advocar a favor d'un augment del pressupost per 
a la nova PAC, i van destacar la divergència de les regles ambientals entre la carn de boví 
domèstica i la importada. 
 


