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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Contexto da proposta: 
Após um impasse na OMC entre os Estados Unidos da América e a União Europeia quanto à 
importação de "carne de bovino com hormonas", foi agora alcançado um acordo entre os dois 
que irá pôr fim a este litígio longo e prejudicial. 

Esta solução, negociada por Catherine Ashton, então Comissária da UE responsável pelo 
comércio, e pelo governo dos Estados Unidos, foi assinada em 13 de Maio de 2009. O acordo 
prevê um convénio em duas fases, nos termos do qual os Estados Unidos reduzem 
progressivamente o nível das sanções impostas aos produtos da União Europeia e esta 
aumenta progressivamente o seu contingente pautal de carne de bovino de "alta qualidade" 
sem hormonas1. A primeira fase deste acordo foi definida no Regulamento (CE) n.º 617/2009 
do Conselho que abriu um contingente pautal adicional de 20 000 toneladas e os Estados 
Unidos, por sua vez, retiraram 68% das suas sanções em vigor. É agora chegada a hora de 
aprovar a segunda fase deste acordo, que deve ser implementada até 1 de Agosto de 2012, de 
acordo com o memorando de entendimento2. Esta segunda fase compreende um levantamento 
completo das sanções por parte dos Estados Unidos, em troca de mais um aumento do 
contingente pautal da União Europeia em 25 000 toneladas para os Estados Unidos e 3 200 
toneladas para o Canadá. 

Pela primeira vez, o Parlamento Europeu está a co-legislar com o Conselho neste dossier, de 
acordo com o processo legislativo ordinário. 

Posição: 
O relator apoia vivamente a proposta da Comissão relativa a um regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 617/2009 do Conselho que abre 
um contingente pautal autónomo de importação de carne de bovino de alta qualidade. 
O relator gostaria de destacar alguns dos principais benefícios que este acordo traria para a 
União Europeia. 

1. Este acordo permite à União Europeia manter o embargo à carne e aos produtos à 
base de carne tratados com hormonas, apesar de ter violado as suas obrigações no 
âmbito da OMC. 

2. A adopção da segunda fase deste acordo é essencial para que a União Europeia garanta 
um levantamento completo das sanções dos Estados Unidos impostas aos produtos 
europeus originários de 26 Estados-Membros (todos, excepto o Reino Unido), totalizando 
mais de 250 milhões de dólares, em termos comerciais actuais. Alguns dos principais 
beneficiários que o levantamento das sanções irá favorecer são a Itália, com mais de 99 
milhões de dólares de trocas comerciais, a Polónia, com 25 milhões de dólares, a Grécia e 
a Irlanda, com 24 milhões de dólares respectivamente, a Alemanha e a Dinamarca, cada 
uma com 19 milhões de dólares, a França, com 13 milhões de dólares, e a Espanha, com 
9 milhões de dólares. Entre os principais produtos nacionais afectados pelas sanções, 

                                               
1 Para a definição exacta de "carne de bovino de alta qualidade", para efeitos deste acordo em particular, ver o 
artigo 6.º do documento WT/DS26/28, de 30 de Setembro de 2009
2 Documentos WT/DS26/28, de 30 de Setembro de 2009, e WT/DS48/26, de 22 de Março de 2011 
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encontram-se: água mineral, carne de suíno, frutos preparados e em conserva, chocolate, 
sumos, aveia, pastilha elástica, compotas, queijo Roquefort, trufas frescas, etc. 

3. Se o acordo fosse rejeitado, as sanções seriam repostas e o processo de resolução do 
litígio cairia por terra. A União Europeia correria o risco de medidas de retaliação 
adicionais, devendo efectivamente compensar os Estados Unidos pelos danos causados 
na sequência do incumprimento das normas da OMC. 

4. Cumpre ainda salientar que o impacto da segunda fase do acordo relativo ao mercado da 
carne de bovino da União Europeia seria reduzido, visto o contingente pautal autónomo 
suplementar para a carne de bovino sem hormonas corresponder a apenas 0,36% da 
totalidade do mercado da carne de bovino1.  

5. Ao concluir este acordo final, o Parlamento Europeu envia um sinal muito importante
aos Estados Unidos, indicando que está disposto a aprofundar as relações comerciais 
transatlânticas e a melhorar as resoluções de litígios na OMC, ao adoptar uma forma mais 
pragmática, mais eficiente e, politicamente, menos prejudicial de lidar com questões 
problemáticas. 

Os Estados Unidos deram o seu acordo a uma suspensão completa de todas as sanções contra 
a União Europeia em Maio de 2011, preparando o caminho a uma implementação célere da 
segunda fase do acordo. Consequentemente, é importante que a União Europeia honre 
atempadamente a sua parte do acordo, de modo a cumprir o prazo de 1 de Agosto de 2012.

******

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão do Comércio 
Internacional, competente quanto à matéria de fundo, a propor que o Parlamento Europeu 
aprove a sua posição em primeira leitura, fazendo sua a proposta da Comissão.

                                               
1 Ver a base de dados do Eurostat sobre a produção de carne: gado (estatísticas de abate de gado, ano de 2010)


