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Resum. 
 
La nutrició animal a la Unió Europea (UE) ha estat afectada per vàries crisis, com la de 
les vaques boges (encefalopatia bovina espongiforme) (BSE), les hormones a la carn, 
la contaminació per les dioxines, els Organismes Genèticament Modificats (GMO) i l’ús 
d’antibiòtics com a promotors de creixement (AMGP).  
 
Des dels anys 70, la producció animal a la UE ha estat encaminada a buscar 
regulacions legals per a millorar la seva seguretat i eficàcia. Si més no, durant els 
últims cinc anys, casos com la BSE i d’altres han col·locat al sector en primera línia de 
les notícies, la qual cosa ha trencat la confiança dels consumidors en el consum de 
carn. 
 
Aquesta presentació intentarà explicar per què i com la UE està tractant aquests temes 
i què és el que el sector està fent per recobrar la confiança dels consumidors. La 
intenció és respondre a algunes qüestions que preocupen al sector, com per exemple: 
La producció animal europea, és menys segura que les altres? Per què les regulacions 
legals són més exigents per a nutrició animal que per als humans? El sector s’està 
preguntant si aquesta crisi pot produir un nou model europeu de producció animal. 
Finalment, l’actual sistema de ramaderia s’haurà de discutir: quantitat o qualitat.     
 
Pèrdua de confiança dels consumidors per: 
 
1.-  Hormones esteroides. Greu disputa entre EEUU i la UE (1985-2000).       

Quan les vedelles reben hormones promotores de creixement, arriben al pes de mercat 
amb menys pinso. La majoria de productors d’alta producció han usat hormones 
durant els últims 50 anys. La “U.S. Food and Drug Administration” va aprovar cinc 
d’aquestes hormones fa més de 25 anys. Al començament dels 80, la “Laming 
Commission” de la UE va definir-les com a no perilloses per als consumidors (Laming 
1986) i, al 1999, es van aprovar en el “Codex Alimentarius” (referència científica per a 
l’Organització Mundial del Comerç –WTO-). 
 
Si més no, des de 1985, la UE va prohibir el consum de carn provenint d’animals 
alimentats amb aquestes hormones, ja que van considerar que eren perilloses per als 
consumidors. La UE va prohibir la importació de carn produïda amb ajuda d’hormones. 
Això va confirmar la necessitat de protegir els consumidors europeus, i es va posar una 
barrera comercial. La WTO es va queixar contra la UE per violar els acords comercials 
de la carn.  
 



 2 

Recentment (1995-1999), la UE ha reaccionat a les demandes urgents de la WTO per a 
aixecar la prohibició de les hormones. La UE ha reaccionat a l’assumpte de l’organisme 
d’apel·lació de la WTO amb un assessorament de risc produït pel Comitè Científic de 
Veterinaris amb mesures relacionades a la Salut Pública (SCVPH) fet a l’Abril de 1999 
(veure: http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/library/press/press57_ 
en.html). El Comitè va concloure que sis hormones podien tenir risc i efectes en el  
sistema endocrí, en el desenvolupament, en la resposta immunològica i neurològica, en 
la immunotoxicitat i, a més a més, podien ser carcinògenes. El Comitè Científic de 
Veterinaris va concloure per al 17β Oestradiol que hi ha una evidència de ser 
considerat carcinògen, però que no és possible quantificar el risc. Per a les altres 5 
hormones la informació no és completa i no permet estimar el risc. La principal 
conclusió és que no es pot establir un consum diari acceptable per a cap de les sis 
hormones avaluades.     
 
Per tant, a la llum de l’opinió de la Comissió, aquesta proposa prohibir definitivament  
l’ús del 17β Oestradiol i dels seus derivats en granges d’animals i permetre la seva 
administració únicament en animals no de granja per a propòsits terapèutics. Es 
necessita més informació per a les altres cinc hormones (tetosterona, progesterona, 
acetat trenbolona, zeranol i acetat melengestrol). Per tant, la Comissió proposa 
continuar provisionalment la prohibició d’aquestes cinc hormones fins que es tingui una 
informació científica més completa. L’ús d’aquestes substàncies pot, si més no, 
continuar sent autoritzada per a propostes terapèutiques i zootècniques sota les 
condicions de la Directiva del Consell 96/22/EC. 
 
En conclusió, la carn de vedella no està produïda amb hormones, assumint que els 
ramaders no poden obtenir hormones de creixement en el mercat negre. Les autoritats 
europees, en qualsevol país, estan obligats a mantenir aquestes regulacions de 
seguretat per a prevenir qualsevol risc en els consumidors, especialment en el cas dels 
joves (període prepuberal). 
 
2.- Escàndol de la BSE (1986-2000). 

L’encefalopatia bovina espongiforme (BSE) és una malaltia del cervell de la vaca. Es 
va diagnosticar al Regne Unit al 1986. Va arribar a proporcions epidèmiques a causa de 
la inclusió de farina de carn i ossos de carcasses d’animals en l’alimentació de vaques i 
vedells. Més informació en relació a aquesta malaltia es pot consultar a la següent 
adreça d’internet http: //europa.eu.int/comm/food/fs/bse/bse20_en.html.  

 
Segons el que diu Taylor (2000), les encefalopaties transmissibles degeneratives  
(TDEs) constitueixen un grup de malalties neurològiques en animals i humans que es 
produeixen per causes no convencionals, per uns agents caracteritzats 
incompletament. L’agent de la BSE és un prió que està present en certs teixits de 
vaques infectades i s’anomena “Material de Risc Específic (SRM)”. Es transmet 
principalment per les farines de carn i ossos en els pinsos. L’agent “prió” de la BSE és 
una proteïna petita molt resistent a altes temperatures, això vol dir que l’actual sistema 
d’obtenció de farina de carn i ossos no pot eradicar aquest tipus de proteïna.  

http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/library/press/press57_ en.html
http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/library/press/press57_ en.html
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El problema real de la malaltia va arribar quan, entre 1991 i 1994, van sorgir més de 
25.000 vaques boges per any al Regne Unit. El pitjor va ser la identificació de més de  
80 persones afectades per una variant de la malaltia de Creutzfeldt-Jacob (vCJD) al 
Regne Unit, amb una mitja de 10-15 casos per any des de 1994 (Brown et al 2001).  
 
El risc geogràfic de la BSE (GBR), seguint a Kreysa 2000, es basa en la idea que la 
BSE es transmet pels pinsos contaminats (s’ignoren altres possibles rutes d’infecció). 
Aquest model de la BSE s’explica per un circuit central on les farines de sang i ossos 
importades i els animals infectats són els agents transmissors externs. Per tant, 
l’estabilitat es fixa evitant l’agent de la BSE per la via del pinso. Un sistema estable 
hauria d’eliminar la BSE de forma ràpida; un sistema inestable la podria ampliar. Per 
tant, els factors més importants per a l’estabilitat són l’alimentació, el sistema 
d’obtenció de les farines de carn i ossos, el destí de la SRM i el control d’animals 
retirats de granja. Actualment la vigilància europea per a la  BSE es basa en els nivells 
de GBR. L’estat actual de GBR es pot veure a la següent taula. 
  
Taula 1. Visió general de la GBR –assessorament en diferents països 
(Desembre 2000). 
 

Estats membres UE Nivell de GBR * Augment, Disminució, 
GBR Constant 

UK IV D 
PT IV D 
SP III D 
FR III D 
AT II D 
DE III C 
BE III C 
NL III D 
FIN II D 
SW II D 
IT III D 

IRE III D 
DK III D 
LUX III C 

Tercers països   
ARG I C 
AU I C 
CAN II C 
USA II C 
BRA I C 

• *: I: altament improbable; II: Poc probable però no exclòs; III: Probable, però no  
confirmat, o confirmat, a baix nivell; IV: Confirmat, a alt nivell 

• Font: Kreysa , J., 2000. 
 
La BSE han causat un gran nombre de fortes regulacions en nutrició animal entre els 
membres de la Unió Europea, com per exemple la prohibició de l’ús de les farines de 
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carn i ossos i altres proteïnes animals en els pinsos. Les conseqüències han canviat 
molts processos en la indústria dels pinsos i, conseqüentment han introduït algunes 
preguntes addicionals. Des del gener del 2000, no es poden utilitzar farines de carn i 
ossos; s’han de substituir per matèries vegetals. Part de la substitució hauria de ser 
d’origen nacional i part hauria de ser d’importació. La producció de farina de soja a 
Europa cobreix el 4 % de les necessitats europees i el 78 % d’aquesta és emprada en 
nutrició animal. Per tant, la prohibició causa un impacte en la suplementació de 
proteïna en porcs, aus i peixos. D’acord als tècnics, tots aquests problemes venen 
donats pel risc de contaminació creuada. És per això que actualment no és permès de 
produir pinso per a remugants a la mateixa fàbrica que es fabrica pinso que contingui 
farina de peix per a no remugants.  
 
Una altra conseqüència és que actualment no està permès d’emprar plasma, encara 
que s’ha vist que la sang no té risc de transmissió de la BSE (Budka 2000).  
 
3.- La prohibició dels antibiòtics com a promotors de creixement (AMGP) en 
nutrició animal a la UE (1997-2000). 

La nutrició animal a la UE ha estat afectada per les clàusules de seguretat generades 
pels països que estan en contra de l’ús d’antimicrobials com a promotors de creixement 
(AMGP) des de 1997. Hem de recordar que al 1986 el govern suec va prohibir els 
antimicrobials promotors de creixement (AMGP). Els antibiòtics i quimioterapèutics 
només es poden incorporar en nutrició animal per alleugerir o curar malalties, no com 
a promotors de creixement.   
 
Quan Suècia va entrar a la UE al 1995, el tractat d’adhesió a la UE va permetre a 
aquest país a no emprar AMGP durant un període de quatres anys, fins a finals de 
1998. Durant aquest període de temps, altres Estats Membres de la UE (Dinamarca, 
Alemanya, Finlàndia) van emprar vàries clàusules de seguretat contra alguns 
antibiòtics (com l’Avoparcina, Tilosina, Espiramicina i Virginiamicina), que van ser  
autoritzats per a l’ús en nutrició animal per promoció de creixement com a additius en 
els pinsos.  
 
Es van consultar aquestes clàusules de seguretat al Comitè Científic de Nutrició Animal 
(SCAN). Les opinions de l’SCAN es poden trobar a la següent adreça d’Internet  
http://europa.eu.int/ comm/food/fs/sc/scan/outcome_en.html. Finalment, la Comissió 
de la UE va prohibir l’ús de l’Avoparcin en nutrició animal al 1997 i el Consell de 
Ministres de la UE va suspendre l’autorització del fosfat de Tilosina, Espiramicina, Zinc 
Bacitracina i Virginiamicina com a additius de pinsos al final del 1998. Durant aquest 
període de temps, aquesta qüestió de creuament-sectorial de resistència als 
antimicrobials es va adreçar al Comitè Científic Directiu (SSC) de la Comissió Europea. 
La seva opinió quant a resistència antimicrobial es va publicar al 1999 i es pot veure a 
la següent adreça d’Internet http://europa.eu.int/comm/food/fs/ sc/ssc/out50_en.html.  
 
El SSC va considerar quatre compartiments ecològics per a la transferència de 
resistència als antimicrobials: humans, animals, plantes i terra/aigua. Els factors 
comuns entre aquest quatre compartiments ecològics són els antimicrobials, les 

http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scan/outcome_en.html
http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/ssc/out50_en.html
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bactèries i els gens que codifiquen la resistència. El SSC ha recomanat vàries accions, 
que són considerades prudentment a nivell europeu. Una d’aquestes accions és 
monitoritzar la resistència i, en aquest sentit, Dinamarca ha publicat els resultats de 
l’estudi de vigilància anual del consum d’agents antimicrobials i casos de resistència en 
bactèries provenint d’animals, aliments i humans des de 1997. Des d’aquesta data es 
pot concloure que la reducció en l’ús dels antibiòtics com a additius en els pinsos 
disminueix la incidència de resistència (veure: www.svs.dk, DANMAP 2000). L’informe 
danès conclou que la resistència de l’Enterococcus faecium a l’Avoparcina, 
Virginiamicina i macrolids ha disminuït durant els últims tres anys en broilers i porcs 
des de la prohibició. 
 
Actualment s’estan discutint els avantatges i inconvenients de la prohibició dels 
antibiòtics. La prohibició s’ha d’interpretar com una millora en la percepció dels 
consumidors cap a l’ús del productes d’origen animal. La prohibició s’haurà de construir 
sobre una nova estratègia, que haurà d’estar més propera a la tendència “verda” i a 
l’actual moviment polític ecològic. Un dels inconvenients de la prohibició és el clar 
increment del cost del control de malalties subclíniques. Segons Jongbloed (1998), la 
prohibició de l’AMGP reduirà l’eficàcia de la utilització de pinsos a Holanda d’entre un 3 
i un 8 %. En granges, on els standards d’higiene i maneig sovint no són massa alts, 
l’efecte de la prohibició de l’AMGP és bona. Segons altres estudis, la prohibició afectarà 
principalment la producció de garrins i broilers, mentre que les gallines i porcs en els 
períodes d’engreix seran menys sensibles. Hedegaard (2000) va indicar que l’exclusió 
de l’AMGP en pinsos a Dinamarca ha resultat en un increment en l’ús d’antibiòtics per a 
tractament de garrins després de deslletar-los. 
 
En el mateix context, l’informe estadístic del Consell d’Avicultura danès del 1998, que 
inclou al menys tots els lots de producció, conclou que “la mitjana de consum als 42 
dies es va incrementar des d’1.78 Kg de pinso abans de la prohibició a 1.82 per kg 
després de la prohibició i es va mantenir més elevat d’1.81 Kg” (veure www.svs.dk, 
DANMAP, 1998). També es va trobar un augment del nombre de lots amb malalties 
relacionades amb el Clostridium perfringens.  
 
4.- Un nou mil·leni amb els Organismes Genèticament Modificats (GMO) 
(1996-2000). 

Segons Stefan Marcinowski, enginyer genètic, és la branca més jove de la 
biotecnologia. Suplementa i expandeix els potencials viables per a la reproducció i 
producció d’alta qualitat i obtenció de plantes i conreus resistents. Per una 
transferència selectiva de gens individuals, avui és possible produir plantes resistents a 
certs herbicides, o que elles mateixes puguin repel·lir insectes. El progrés en les 
plantes genèticament modificades també intenta produir pinsos més nutritius i millorar 
els cultius, com per exemple obtenir plantes amb millor tolerància a la sequera o a sòls 
rics en sals.  
 
Des de 1996, el conreu de varietats transgèniques de soja, cotó i moresc a EEUU, per 
exemple, s’ha incrementat cinc vegades. Actualment, el 50 % de la soja i del cotó que 
es conrea són plantes genèticament modificades. Per tant, tal com ha està descrit per 

http://www.svs.dk/
http://www.svs.dk/
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S. Marcinowski (2000), la biotecnologia de les plantes basada en plantes transgèniques 
és la clau per cobrir la creixent demanda d’aliments per part de la població, segons la 
FAO, tenint en compte que l’àrea destinada a agricultura es mantingui constant en 1,5 
bilió d’hectàrees en tot el món. 
 
La tecnologia genètica també esdevindrà una eina important per a la producció de 
salut –promocionant additius, com les preparacions enzimàtiques, àcids greixosos 
poliïnsaturats i vitamines. Si més no, els ciutadans europeus són el grup de població 
més sensibilitzats i amb més preocupació per al consum de productes elaborats amb 
aliments GMO. Per exemple, segons Bonny (2000), el 32 % dels ciutadans francesos 
consideren que els GMO són aliments poc segurs (veure taula nº 2). De fet, la 
preocupació pels  GMO, a nivell europeu, ocupa el segon lloc després de la preocupació 
per la malaltia de les vaques boges en països com Regne Unit, Alemanya i França. La 
preocupació pels GMO no existeix en països com EEUU, Japó, Canadà i Argentina. 
 
Taula 2. Els tres riscos de seguretat alimentària que consideren els ciutadans 
francesos d’ací a tres anys (Abril 2000). 
 
% de població que marca  Primer Segon Tercer Total 
BSE, malaltia de les vaques boges 27 16 10 52 
GMO 14 10 9 32 
Contaminació de l’aigua, nitrats 9 8 10 27 
Listeria 9 11 7 26 
Ruptura de les cadenes del fred  7 7 10 24 
Hormones a la carn 5 9 7 22 
Dioxines 8 7 7 21 
Antibiòtics en nutrició animal  4 6 6 17 
Distribució injusta al camp  4 6 6 16 
Tractaments químics en els conreus 3 5 7 14 
Salmonella 2 5 6 13 
Males condicions de conservació 2 4 4 10 
Dates de caducitat 2 2 4 9 
Colorants i conservants  2 2 2 6 

Font: Bonny, 2000.  
 
Per què actualment a Europa hi ha una gran preocupació per l’ús d’aquesta tecnologia, 
quan la majoria de treballs científics (Flachoswsky et al. 2000) demostren que no hi ha 
risc potencial per als consumidors ni per al medi ambient? A la UE, varis comitès 
científics ja han expressat les seves opinions i la conclusió final és a favor, amb només 
algunes recomanacions per a reduir al màxim el baix risc potencial. Per exemple, 
l’SCAN va adoptar una opinió positiva per al moresc BT 176 per al consum  animal i 
també va recomanar la implantació futura d’aquesta tecnologia sense cultiu de cèl·lules 
resistents a una selecció d’antibiòtics com a marcador. 
(http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/oldcomm6/out01_en.html). 
 
La possible resposta és perquè a nivell europeu aquest tema no aporta cap benefici 
substancial a l’economia de la majoria de la població. S’ha de recordar que la població 
agrícola a la UE no arriba al 4% de la població activa. Un segon argument, que de fet 
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no és científic, però es pot considerar, és que la nova tecnologia sembla una història 
de ficció quan l’han presentada els medis de comunicació (premsa i TV). Finalment, la  
introducció d’aquests productes la fan empreses privades i no estan subvencionades 
per organismes oficials tal com quan es va implantar la revolució verda als anys 60 i 
70. Freqüentment un cultiu nou genèticament modificat es relaciona amb “els grans 
negocis i beneficis” la qual cosa no ajuda a millorar la imatge d’aquests productes en la 
nostra civilització europea.  
 
 
5.- Contaminació per dioxines (1997-2000). 

Més del 90 % de la ingestió diària de dioxines prové de l’alimentació (Malish, 2000), i 
l’origen animal contribueix en més del 90 % del consum per via alimentària. La 
contaminació per dioxines en alimentació d’origen animal és bàsicament el resultat de 
la contaminació dels ingredients del pinso. Per tant, els pinsos tenen un gran paper en 
la contaminació per dioxines a la cadena alimentària. 
 
En aquest aspecte, els casos recents de contaminació (des de 1997) dels pinsos 
(grànuls de polpa de cítrics, olis, greixos i fangs caolinats) han demostrat l’impacte 
d’aquests productes com a font de contaminació d’origen animal amb dioxines. 
L’Organització Mundial de la Salut (WHO) va reavaluar el consum diari recomanable 
de dioxines al 1998 i va establir una ingesta diària tolerable d’1-4 pg TEQ/kg pes/dia 
(TEQ=toxines equivalents). A més a més, el comitè ha recalcat que l’objectiu és reduir 
la ingesta per sota d’1 pg TEQ/kg pes/dia. En conclusió, la contaminació mitjana dels 
pinsos s’ha de reduir. En aquest aspecte l’SCAN ha publicat una opinió recent (veure 
http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scan/outcome_en.html) i ha conclòs que la 
contaminació pot tenir diferents nivells i diferents orígens químics i tecnològics. La 
contaminació mitjana ha dividit els ingredients en quatre categories segons el nivell 
potencial de contaminació (taula 3). Hi ha més contaminació en l’oli i la farina de peix, 
que poden contribuir a la contaminació per dioxines en les dietes animals, encara que 
el seu percentatge d’ús sigui baix. A més a més, també està clar que l’oli de peix i la 
farina de peix procedents d’Europa (nord) estan més contaminats que el peix que ve 
del Sud del Pacífic (Xile, Perú). Si més no, l’impacte en la salut animal  indica que no hi 
ha cap efecte advers en els animals, ocells ni peixos, si no han estat infectats amb una 
contaminació accidental. En general, l’opinió de l’SCAN és que es necessiten més dades 
per veure l’impacte de les dietes quan hi ha contaminació a nivells identificats. 
  
Taula 3. Nivells de dioxines en ingredients de pinsos (ng TEQ/kg  matèria 
seca) (WHO) 
 
Ingredients Baix Mig Alt Categoria 
Farratge 0.1 0.2 6.6 ** 
Cereals i llavors (llegums) 0.01 0.1 0.4 ** 
Subproductes dels cereals i les llavors 0.02 0.1 0.7 ** 
Olis vegetals 0.1 0.2 1.5 ** 
Farina de peix (Pacífic) 0.004 0.04 0.08 ** 
Farina de peix (Europa) 0.04 1.2 5.6 **** 
Oli de peix (Pacífic) 0.03 0.2 0.5 ** 

http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scan/outcome_en.html
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Oli de peix (Europa) 0.7 4.8 20 **** 
Greix animal barrejat 0.5 1 3.3 *** 
Farina de car i d’ossos 0.1 0.2 0.5 ** 
Subproductes làctics 0.06 0.12 0.48 ** 
Terra 0.5 5 87 n.b. 
Binders, anticaking 0.1 0.2 0.5 ** 
Elements traza  0.1 0.2 0.5 ** 

****; *** > 0.2 ng TEQ/kg (WHO) 
** < 0.2 ng TEQ/kg (WHO) 
n.b.: dioxina no biodisponible 
Font: Comissió Europea, opinió de l’SCAN.  
 
Conseqüències de la crisi en seguretat alimentària. 
Tenint en compte la crisi de la seguretat alimentària i, especialment l’escàndol de les 
vaques boges, la Comissió Europea ha pres algunes decisions importants des de 1996. 
La més important va ser traslladar l’assessorament científic del risc en seguretat d’un 
organisme legislatiu a un organisme nou, més independent, que va anomenar “Health 
and Consumer Protection” (Protecció de Salut i Consum) (veure: 
http://europa.eu.int/comm/dgs/health consumer/index_en.htm. El SSC (Comitè 
Científic Directiu) ha elaborat un document molt important titulat “Llibre Blanc de la 
Seguretat Alimentària” l’objectiu del qual és assegurar els standards més alts de 
seguretat alimentària i establir una Autoritat en Alimentació Europea independent. El 
Llibre Blanc ha elevat els standards de seguretat alimentària; ha introduït un nou 
enfoc, integrant la responsabilitat dels fabricants de pinsos, grangers i manipuladors de 
pinsos amb la traçabilitat dels pinsos i dels seus ingredients. Al mateix temps, diu que 
es precisa més transparència en el procés, i recomana fer públiques les opinions 
científiques i els informes d’inspecció. 
 
Aquest nou organisme hauria de donar consell científic en tots els temes relacionats 
amb la seguretat alimentària, posar sistemes operatius ràpids d’alerta, comunicar i 
dialogar amb els consumidors sobre temes de seguretat alimentària i salut, així com 
també muntar una xarxa de treball amb organismes nacionals i cossos científics. Es 
pensa que serà operativa al 2002. L’àmbit potencial de l’Autoritat serà bàsicament fer 
anàlisis de risc, el qual inclou assessorament, maneig i  comunicació del risc. Tota 
aquesta acció es pot prendre amb independència, excel·lència i transparència. 
http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/library/pub/index_en.html.  
 
La producció animal europea, és menys segura que les altres? 
Després dels recents escàndols, sembla que la producció animal europea i, 
especialment la nutrició animal, no sigui segura. Hi ha un corrent crític considerable 
sobre aquest tema, si més no, la UE té un ventall ampli de legislació que afecta i 
s’aplica als pinsos, additius, vitamines, minerals i totes les substàncies que estan en 
contacte amb els pinsos o durant el procés de fabricació. La UE decideix quins 
productes són autoritzats en la producció de pinsos i si aquestes substàncies posen en 
risc la salut humana, si es mantenen residus en els teixits animals o afecten al medi 
ambient. Això vol dir que la legislació de la UE es basa en criteris d’ús de llistes 

http://europa.eu.int/comm/dgs/health consumer/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/library/pub/index_en.html
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positives de productes. Els productes són llistats en una llista positiva després d’un 
assessorament científic de risc en seguretat. Comitès Científics dependents del “Health 
Consumer Protection” porten aquest assessorament (per ex. l’SCAN). 

 
Una vegada s’ha fet l’assessorament científic de risc, aleshores es fa el maneig del risc 
mitjançant organismes legislatius i administratius de la Comissió Europea, que actuen 
sota la responsabilitat de les autoritats públiques en cada país de la UE. En realitat, 
gràcies a la nova regulació i a la reacció presa s’ha pensat que la salut del sistema es 
valorarà per retornar la confiança en seguretat alimentària al sector animal.  
 
Comparant els standards de la producció animal entre vàries regions del món, la 
producció animal de la UE està sota el foc pels escàndols de la seguretat alimentària. 
Si més no, és una de les produccions animals globals amb standards més alts en salut i 
benestar dels animals, que és essencial per a la salut pública i la protecció dels 
consumidors. Potser, una de les explicacions de perquè la percepció del consumidor és 
més baixa actualment és per la majoria de les accions que s’han adoptat a la UE en 
forma de mesures de clàusules de salvaguarda; el maneig i la comunicació de risc han 
tingut moltes dificultats.  
 
 
Per què la regulació legal de seguretat és més elevada per a nutrició 
animal que per a nutrició humana? 
 
En el context europeu, és freqüent sentir aquesta pregunta. Aquesta pregunta s’ha 
posat en un lloc destacat perquè l’assessorament del risc en additius i ingredients dels 
pinsos s’han tractat sota un procés més intensiu que en els productes alimentaris. Per 
tant, la idea de la seguretat dels additius en pinsos no és la mateixa  que per als 
additius alimentaris. El Prof. G. Groop, membre de l’SCAN (comunicació personal), 
justifica aquesta inconsistència perquè actualment el consumidor no té la mateixa 
oportunitat per a elegir, quan està front a un aliment identificat versus un tall de carn 
o un altre tipus de producte d’origen animal. En conseqüència, aquest és un element 
bàsic per a una forta regulació legal per a additius de pinsos. Per exemple, actualment 
la ja autoritzada normativa per a preparacions enzimàtiques i microorganismes ha estat 
sotmesa a un assessorament de seguretat superior al requerit en alimentació humana.   
 
El nou model de producció animal europea: quantitat o qualitat? 
La producció animal europea serà diferent en un futur. Sobre això, no hi ha dubte. Els 
grangers han de saber el què demana el consumidor i aleshores han de buscar, com a 
primer objectiu, un sistema de producció que retorni la confiança del públic al menjar 
d’origen animal.   
 
El nou sistema de producció també haurà de ser sostenible, segons Jörg Hartung 
(2000). Aquest principi s’entén com intentar conservar l’existència de quelcom a llarg 
termini, o adoptant-lo sense cap desavantatge per al gènere humà i la natura. A més a 
més, la sostenibilitat en el maneig ramader s’ha d’incloure no solament en aspectes de 
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protecció del medi ambient, sinó més particularment en salut i benestar animal. La 
producció animal segura tindrà altres criteris importants relacionats amb el concepte 
de sostenibilitat. En conclusió, només l’alta qualitat i l’alimentació segura es trobaran 
en el mercat a llarg termini. A més a més, la sostenibilitat de la producció animal a la 
UE cobrirà tres punts principals: protecció animal, protecció al consumidor i 
protecció al medi ambient.  
 
La futura producció animal europea, es mantindrà intensiva, 
especialitzada i concentrada per regions? 
 
Intentant respondre aquesta pregunta, seria interessant anar a la proposta de Jörg 
Hartung (2000), que considera que actualment hi ha tres tendències de 
desenvolupament.  
 
Primera. Hi ha una tendència cap a un sistema de producció més simple i natural,  
que pot ser interpretat com un sistema ecològic. Això vol dir menys nombre d’animals 
per àrea o unitat de la granja i normes especials d’implementació per a la utilització de 
fertilitzants orgànics. Utilitzar l’exterior de la granja, això vol dir un atractiu quadre 
d’estiu, però tot això requereix més terra, més erosió del sòl, i més cura intensiva de la 
salut animal, perquè sota aquest tipus de granges l’animal pot estar més exposat a les 
infeccions. 
 
Segona. Hi haurà més desenvolupament tècnics a les granges quant a la identificació i 
automatització. El futur es caracteritzarà per l’ús de microxips i màquines intel·ligents. 
Els avantatges s’han desenvolupat per al benefici de l’home. El nou desenvolupament 
real serà crear màquines, que seran rebudes per l’animal com a milloradores del seu 
benestar. En conclusió, l’ús de les noves màquines tecnològiques donarà resposta a les 
qüestions de si amb aquesta tecnologia es crea un ambient agradable entre els 
animals. 
 
Tercera. Actualment hi ha un gran focus potencial per a l’ús dels processos 
biotecnològics. La biologia reproductiva i molecular s’usa per a millorar molts temes 
relacionats amb la producció animal com són: reproducció, millor diagnosis de defectes 
hereditaris, l’ús combinat de diferents substàncies (somatropina, fitasa o alguna altra 
preparació enzimàtica glucosidasa), etc. 
 
Després d’aquestes tres tendències de desenvolupament, no podem oblidar que en un 
futur el que es tindrà a la granja serà el que el consumidor voldrà. Potser el sistema 
europeu serà ben diferent del que és actualment. Si més no, la producció animal 
sostenible s’haurà de relacionar amb la biotecnologia per a incrementar la confiança 
dels consumidors. El comportament dels grangers i tècnics també serà molt important 
per a tenir en compte el benestar dels animals i la seguretat dels productes finals. 
 
Tenint en compte el potencial desenvolupament de la producció animal, es podria 
respondre a aquesta qüestió dient que en un futur serà intensiva a causa dels alts 
requeriments en biotecnologia i especialitzada també a causa del gran requeriment 
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de tecnologia humana. L’actual concentració per regions de la producció animal 
s’hauria de modificar substancialment per raons ambientals i també per les restriccions 
de salut animal. Finalment, l’objectiu de la producció animal europea serà produir 
productes segurs en qualitat, acceptables per als consumidors, compatibles amb el 
medi i lucratiu per als grangers. Després de tot, també hi ha un compromís amb la  
WTO per a transferir tots els beneficis que es desprenguin de l’actual problemàtica 
europea en seguretat alimentària al nou standard mundial. 
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