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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

1. Conteúdo da proposta

No passado dia 23 de Novembro de 2007, a Comissão Europeia e os Estados da 
Papuásia-Nova Guiné e a República das Ilhas Fiji assinaram um novo acordo provisório que 
visava permitir que os Estados do Pacífico começassem a beneficiar das melhores condições 
de acesso ao mercado comunitário oferecidas pela União Europeia no âmbito das negociações 
dos Acordos de Parceria Económica (APE) e, simultaneamente, evitar eventuais distorções 
das trocas comerciais entre os Estados do Pacífico e a Comunidade Europeia quando 
caducarem, em 31 de Dezembro de 2007, as preferências comerciais concedidas ao abrigo do 
Acordo de Cotonu, na pendência da conclusão de um APE completo.

Ao abrigo deste acordo, que está a ser aplicado provisoriamente desde 1 Janeiro de 2008, são 
abolidos, salvo algumas e raras excepções, os direitos aduaneiros sobre todos os produtos 
originários de um Estado do Pacífico. Esta eliminação dos direitos aduaneiros aplica-se a 
todos os produtos da pesca.
Além disso, um protocolo anexo ao acordo refere e expõe pormenorizadamente as regras de 
origem, nos termos das quais são certificadas como matérias-primas originárias dos Estados 
do Pacífico, neste caso os produtos vivos da pesca, todos os produtos provenientes dos navios 
que arvoram pavilhão desses países, mesmo quando os mesmos tenham sido pescados fora 
das suas águas territoriais. Especificam-se determinados critérios (país de registo, país de 
pavilhão, propriedade do navio) para estabelecer um vínculo suficiente entre os navios e os 
países beneficiários das preferências.

A definição de origem dos produtos da pesca transformados e, nomeadamente, no das 
conservas de peixe da posição SH 1604 está sujeita a condições que determinam o que se 
entende por uma transformação suficiente da matéria-prima, especificadas numa lista apensa
ao protocolo. Estas condições estabelecem um limite de 15% de utilização de matérias-primas 
não originárias para conferir a qualidade de produto originário aos produtos acabados.

Uma derrogação explícita a esta regra permite, contudo, a um Estado do Pacífico adquirir o 
estatuto de produtos originários, e, por conseguinte, o acesso ao mercado da UE em regime de 
total isenção dos direitos aduaneiros para os produtos da posição SH 1604 fabricados em 
zonas de produção situadas no território do referido Estado a partir de matérias-primas não 
originárias, desembarcados num porto desse Estado. Basta para esse efeito que o país que 
pretenda beneficiar dessa derrogação notifique à Comissão Europeia que as circunstâncias são 
tais que as matérias-primas originárias são insuficientes para satisfazer a procura, ou seja, as 
necessidades de abastecimento da sua indústria transformadora, o que significa, por outras 
palavras, que a capacidade extractiva dos seus navios de pavilhão não é suficiente para 
abastecer as suas indústrias de transformação.

Tal significa que as indústrias de transformação dos países beneficiários do acordo podem 
exportar para a União Europeia, livre de direitos, produtos da pesca transformados 
provenientes de frotas e países terceiros, aos quais a legislação comunitária não outorga,
todavia, estes benefícios pautais.
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2. Observações da relatora de parecer

A relatora de parecer deseja transmitir, em primeiro lugar, o enorme descontentamento e 
frustração do sector da pesca comunitário por esta situação, e insiste no seu enorme impacto 
negativo para o sector da pesca, e, mais particularmente, para o sector da indústria conserveira 
de atum, devido à derrogação absolutamente exorbitante às regras de origem normalmente 
aplicadas que nele foi incluída.

As regras de origem preferencial têm por principal objectivo estabelecer a existência de uma 
relação económica suficiente entre os produtos importados pela UE e os países beneficiários 
das preferências que a mesma concede, a fim de assegurar que essas preferências não sejam 
indevidamente desviadas em proveito de outros países aos quais se não destinem.
Precisamente o contrário do que foi inscrito no acordo.

Sendo o atum em conserva um produto de reduzido valor acrescentado, sempre esteve 
previsto em todos os acordos e regimes preferenciais autónomos até agora aplicados pela UE 
que o produto acabado apenas poderia ser considerado como originário se a maior parte da 
matéria-prima utilizada tivesse o estatuto de produto originário, ou seja, se proviesse de uma 
pesca praticada por navios com um vínculo suficiente com o país beneficiário.
A derrogação concedida aos Estados do Pacífico, e activamente utilizada pela Papuásia-Nova 
Guiné, teve por efeito fazer deste país uma verdadeira "placa giratória" da transformação de 
enormes quantidades de atum de todas as procedências (Filipinas, Tailândia, China, Estados 
Unidos, Austrália, etc.), desembarcado nos seus portos para ser transformado em fábricas 
instaladas apressadamente por operadores dos países abrangidos com o único objectivo de 
beneficiar da isenção total de direitos aduaneiros concedida pela UE nos termos deste acordo 
provisório (as exportações directas destes países estão sujeitas quer a um direito de Nação 
Mais Favorecida (NMF) de 24% quer a um direito simplesmente reduzido concedido no 
âmbito do SPG).

Como a maioria destes países são, além disso, competidores directos dos produtores 
comunitários, a amplitude deste fenómeno gerou perturbações consideráveis no mercado das 
conservas de atum e uma concorrência absolutamente desleal para um sector europeu da 
transformação já em posição de desvantagem económica em virtude do custo muito superior 
da sua mão-de-obra e das limitações muito mais restritivas em matéria de requisitos 
ambientais e sanitários, a ponto de, neste sector, milhares de empregos se encontrarem, hoje 
em dia, gravemente ameaçados. E prejudica também gravemente outros países ACP ou 
beneficiários do SPG que, por lhes não ter sido concedida uma derrogação idêntica, apenas 
podem contar com as suas próprias matérias-primas para alimentar as respectivas indústrias 
transformadoras.

As justificações, frequentemente invocadas pela Comissão, para apoiar o desenvolvimento de 
Estados do Pacífico através de uma medida de incentivo ao investimento nesses países não 
colhem verdadeiramente se se tiver em conta que as fábricas construídas localmente para 
beneficiar do "efeito de benesse inesperada" da derrogação às regras de origem dispõem de 
equipamento absolutamente rudimentar, empregam sobretudo pessoal asiático importado de 
outros países da região e não mão-de-obra local, praticam remunerações irrisórias e parecem 
ter um impacto negativo no plano ambiental.
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Não desmerecendo das valias representadas pelo Acordo de Parceria provisório com os 
Estados do Pacífico, a Comissão das Pescas gostaria de chamar a atenção da Comissão do 
Comércio Internacional, incumbida de propor ao Parlamento a aprovação do acordo em 
apreço, para o carácter nefasto e inoportuno da derrogação às regras de origem prevista no 
n.º 6 do artigo 6.º do Protocolo II. 

A relatora congratula-se com as garantias fornecidas em várias ocasiões pela Comissão de que 
não voltarão a ser concedidas derrogações deste tipo a quaisquer outros parceiros 
preferenciais da UE e considera que estas garantias podem ser igualmente interpretadas como 
sendo um reconhecimento do erro cometido, pelo que, embora seja já demasiado tarde para 
reparar os prejuízos causados ao sector da pesca durante o período de aplicação provisória do 
acordo, confia em que se ponha termo a esta situação o mais cedo possível.

******

A Comissão das Pescas insta a Comissão do Comércio Internacional, competente quanto à 
matéria de fundo, a propor ao Parlamento que dê o seu consentimento à celebração do acordo, 
incorporando, contudo, os seguintes pontos na proposta de resolução legislativa:

1. Insiste para que o regime derrogatório às regras de origem para os produtos da pesca 
transformados previsto no n.º 6 do artigo 6.º do Protocolo II, anexo ao Acordo de Parceria 
provisório entre a Comunidade Europeia, por um lado, e os Estados do Pacífico, por 
outro, seja suspenso o mais tardar na sequência das consultas previstas na alínea d) do 
referido artigo; 

2. Convida a Comissão a velar por que não figure, no acordo de parceria definitivo com os 
Estados do Pacífico cuja negociação se encontra ainda em curso, nenhuma derrogação 
deste tipo às regras de origem para os produtos da pesca transformados.
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