
TJUE: OBRIGATÓRIA A MENÇÃO DO TERRITÓRIO

DE PROVENIÊNCIA

No passado dia 12 de Novembro o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE)

pronunciou uma sentença com um largo impacto nos diversos acordos comercias (e

políticos!) que a União tem vindo a celebrar à revelia do direito internacional e, logo,

da política externa que a�rma prosseguir.

Fig. 1: TJUE: identi�cação de origem obrigatória

Em resposta a um �pedido de decisão� apresen-

tado pela Organisation Juive Européenne e pela

Vignoble Psâgot Ltd, uma empresa israelita que

explora os vinhedos nos territórios ocupados dos

montes Golã e da Cisjordânia, pondo em causa

a �legalidade de um parecer relativo à indicação

da origem das mercadorias dos territórios ocupa-

dos pelo Estado de Israel desde Junho de 1967�,

o Tribunal rea�rmou a �Menção obrigatória do

país de origem ou do local de proveniência de um

género alimentício no caso de a sua omissão ser

susceptível de induzir os consumidores em erro� e a �Obrigação de os géneros alimentícios originá-

rios dos territórios ocupados pelo Estado de Israel conterem a indicação do seu território de origem,

acompanhada, caso provenham de um colonato israelita situado nesse território, da indicação dessa

proveniência.�

O Tribunal justi�cou a sua decisão pela necessidade �(...) de atingir um elevado nível de protecção

da saúde dos consumidores e de garantir o seu direito à informação�, pelo que �importa assegurar uma

informação adequada dos consumidores sobre os alimentos que consomem. Os consumidores podem

ser in�uenciados nas suas escolhas por considerações de saúde, económicas, ambientais, sociais e éticas,

entre outras.�

�Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Grande Secção) declara: (. . . ) os géneros

alimentícios originários de um território ocupado pelo Estado de Israel devem conter não só a indicação

desse território mas igualmente, no caso de esses géneros alimentícios provirem de uma localidade ou

de um grupo de localidades que constituam um colonato israelita nesse território, a indicação dessa

proveniência.�

No seu acórdão o Tribunal cita anteriores decisões suas no quadro da abordagem que fez à situação

do Sahara Ocidental e ao aproveitamento que o regime marroquino realiza com os seus recursos. Fá-

lo ao esclarecer os conceitos de �Estado� (�Acórdão de 21 de Dezembro de 2016, Conselho/Frente

Polisário, C-104/16 P, EU:C:2016:973, n.° 95�) e de �território�. E lembra: �Como o Tribunal de

Justiça já salientou, essas entidades compreendem, nomeadamente, espaços geográ�cos que, embora

estejam sob a jurisdição ou a responsabilidade internacional de um Estado, dispõem, no entanto, à luz
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do direito internacional, de um estatuto próprio e distinto do desse Estado (v., neste sentido, Acórdãos

de 21 de Dezembro de 2016, Conselho/Frente Polisário, C-104/16 P, EU:C:2016:973, n.os 92 e 95; e de

27 de Fevereiro de 2018, Western Sahara Campaign UK, C-266/16, EU:C:2018:118, n.os 62 a 64).�

No documento de trabalho apresentado na última reunião da EUCOCO, aborda-se esta decisão do

TJUE e refere-se que �segundo os advogados de direito público internacional, esta resolução poderia

aplicar-se aos acordos de comércio livre entre a UE e Marrocos. Este argumento reforçará ainda mais a

posição da Frente POLISARIO nos seus recursos perante este mesmo Tribunal contra os novos acordos

agrícola e pesqueiro da UE com Marrocos, que incluem ilegalmente o Sahara Ocidental. Isto é tanto

mais assim quando esta resolução do TJUE acontece no momento em que a O�cina Cheridiana de

Fosfatos (OCP) reconheceu num comunicado de imprensa de 5 de Novembro de 2019 que o Sahara

Ocidental não faz parte de Marrocos.�

O documento de trabalho passa em revisão o comportamento das instâncias da União nesta ma-

téria: �Numa questão similar, em 6 de Novembro, a Comissão de Comércio Internacional (INTA) do

Parlamento Europeu adoptou uma resolução que estabelece um mecanismo para que as autoridades

aduaneiras da UE obtenham informações �áveis e detalhadas sobre os produtos originários do Sahara

Ocidental. (. . . ). O objectivo �nal é informar o consumidor sobre a origem do produto, para não

o induzir em erro, porque o consumidor deve ter a oportunidade de tomar uma decisão baseada em

razões éticas.

�O representante do Director das Alfândegas da Comissão Europeia, que esteve presente na reunião

da INTA, disse que todas estas informações são prestadas regularmente pelas autoridades marroquinas.

Para além disso, também a�rmou que Marrocos �se ocupa� das regiões �marroquinas� (incluindo o

Sahara Ocidental ocupado).�

Os participantes na 44ª EUCOCO de 22 e 23 de Novembro passado não podiam ignorar esta ver-

gonhosa política externa que utiliza o direito internacional conforme as suas conveniências comerciais:

�O movimento de solidariedade com o povo saharauí lembra à Comissão Europeia e ao seu novo Alto

Representante para a Política Externa, Josep Borrell, a sua obrigação de respeitar os acórdãos do Tri-

bunal de Justiça da União Europeia e de reconhecer a Frente POLISARIO como o único representante

da Povo saharauí, legitimado para negociar acordos de cooperação.�
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