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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Desde 1989 que os Estados Unidos e a União Europeia têm mantido um longo litígio 
comercial sobre a decisão da União de proibir a carne tratada com hormonas. A primeira 
medida retaliatória dos EUA, em 1989, impôs direitos aduaneiros ad valorem   de 100 % a 
determinados produtos alimentares, que permaneceram em vigor até 1996. Em 1999, os EUA 
impuseram novamente direitos aduaneiros ad valorem de 100 % a certos alimentos 
provenientes da União. Até à data, a União continua a proibir as importações de carne tratada 
com hormonas e a restringir a maior parte das exportações de carne para a União a uma 
quantidade limitada de importações de carne de bovino que esteja certificada como tendo sido 
produzida sem recurso a hormonas. 

Ao longo dos anos, os EUA e a União têm tentado resolver este litígio (DS 26 - Litígio CE-
Hormonas) através de uma série de consultas em matéria de litígios, painéis de resolução, 
processos de arbitragem e recursos oficiais no quadro da OMC. A última decisão foi tomada 
em Outubro de 2008, quando a OMC proferiu uma decisão contraditória que autorizava os 
EUA a manter as suas sanções comerciais, mas também a União Europeia a manter a sua 
proibição. 

Em janeiro de 2009, no contexto do litígio, os EUA anunciaram a sua intenção de aumentar os 
direitos aduaneiros aplicáveis a alguns produtos. A União encarou esta medida como uma 
escalada do litígio. Em maio de 2009, na sequência de uma série de negociações, os EUA e a 
União assinaram um memorando de entendimento, que prevê a introdução gradual algumas 
alterações ao longo dos próximos anos. No âmbito desse memorando, a União concedeu um 
novo acesso ao mercado às exportações norte-americanas de carne de bovino criada sem 
recurso a hormonas de crescimento, tendo os EUA suspendido os seus direitos de retaliação 
aplicáveis a determinados produtos da União.

O acesso foi concedido através da introdução de um contingente pautal para a carne de bovino 
de alta qualidade (Regulamento (CE) n.º 617/2009). Inicialmente, o acesso ao mercado foi 
concedido no âmbito de um contingente pautal anual de 20 000 toneladas com um direito de 
importação fixado em 0 % para a carne de bovino produzida sem hormonas de crescimento 
(carne de bovino de alta qualidade), tal como decidido no memorando de entendimento, 
contingente esse que foi aumentado para 45 000 toneladas em 2013. Para cumprir as regras da 
OMC, esse contingente foi igualmente aberto a outros países elegíveis. 

Em dezembro de 2016, a pedido do sector da carne de bovino dos EUA, que manifestou 
preocupações quanto à aplicação do contingente pautal, os EUA tomaram medidas para voltar 
a incluir os direitos de retaliação na lista dos produtos da União objeto do litígio. Com vista a 
evitar o restabelecimento do aumento dos direitos aplicados a certos produtos da UE, a União 
Europeia e os Estados Unidos realizaram consultas sobre o funcionamento do memorando de 
entendimento revisto, mediante o qual os Estados Unidos solicitaram a atribuição de uma 
parte do contingente pautal. 

A solução objeto de acordo implica uma atribuição gradual de 16 500 toneladas no 
contingente pautal aberta, nos termos do Regulamento (CE) n.º 617/2009, a outros 
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fornecedores elegíveis (Austrália, Uruguai e Argentina) para os EUA. A distribuição daí 
resultante após um período de execução de sete anos será a seguinte: 35 000 toneladas das 
45 000 toneladas no âmbito deste contingente pautal atribuído aos EUA e as restantes 
10 000 toneladas atribuídas aos outros fornecedores elegíveis. Como parte das negociações e 
para cumprir os requisitos da OMC, a Comissão procurou obter o acordo dos países 
fornecedores importantes, tendo obtido o seu consentimento escrito com a atribuição de uma 
parte no contingente pautal aos Estados Unidos, sob a forma de cartas de aceitação recebidas 
em 10, 20 e 31 de maio de 2019.

O relator propõe que a Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural recomende a 
aprovação do presente Acordo. Não haverá qualquer aumento do volume global de carne de 
bovino que entra na União. Os EUA terão uma quota mais elevada do contingente existente, 
que será preenchida anualmente. O Acordo com os EUA irá proteger os interesses das partes 
interessadas da União contra a ameaça do aumento dos direitos aplicáveis a determinados 
produtos da União. O relator salienta que os EUA podem tirar pleno partido desta reafectação, 
mas que a atual quota global de 45 000 toneladas e as especificações do produto não se 
alteram, pelo que não há qualquer impacto no fornecimento de carne de bovino à União. Este 
acordo prevê o encerramento do litígio no âmbito da OMC, logo que o acordo seja 
plenamente aplicado.

******

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão do Comércio 
Internacional, competente quanto à matéria de fundo, a recomendar a aprovação do projeto de 
decisão do Conselho relativa à assinatura, em nome da União Europeia, de um Acordo com os 
Estados Unidos da América sobre a atribuição a este país de uma parte do contingente pautal 
estabelecido pelo Regulamento (CE) n.º 617/2009, de 13 de julho de 2009, que abre um 
contingente pautal autónomo de importação de carne de bovino de alta qualidade


