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CHINA: ENCERRAMENTO DA INVESTIGAÇÃO ANTI-DUMPING E ANTI-SUBVENÇÕES
As autoridades chinesas encerram os processos de investigação anti-dumping e anti-subvenções sobre as
importações de vinhos da União Europeia.

As autoridades chinesas (Ministério do Comércio da China - MOFCOM) anunciaram o fim das investigações comerciais
da China sobre os vinhos europeus.
No passado dia 21, os representantes da indústria chinesa, Chinese Alcoholic Drinks Industry Association (CADA),
comunicaram a retirada da queixa que esteve na origem das investigações anti - dumping e anti-subvenções contra os
vinhos europeus.
Este comunicado teve lugar após o acordo de cooperação técnica alcançado no dia 18 de março, entre a CADA e o
Comité Européen des Enterprises Vins (CEEV), em representação da indústria europeia.
Neste acordo, para além de retirar a queixa contra os vinhos europeus, a indústria chinesa compromete-se a contribuir
para o reconhecimento dos vinhos europeus no mercado chinês, colaborando ainda para aumentar a
consciencialização do consumidor chinês sobre o consumo responsável de vinho. Por sua parte, a indústria europeia
compromete-se em cooperar com a China em questões de carácter predominantemente técnico

ANTECEDENTES
 junho de 2013: A CADA, em representação da indústria chinesa do vinho, registou uma queixa junto do
Ministério do Comércio da República Popular da China (MOFCOM) sustentando que as importações de vinhos
a preços baixos e os subsídios recebidos pelas empresas vinícolas da Europa tinham prejudicado a indústria
chinesa do vinho.
 1 de julho de 2013: como resultado da queixa, a China iniciou uma investigação anti-dumping e antisubvenções contra os vinhos importados da UE. As investigações podiam conduzir à imposição de tarifas
aduaneiras agravadas sobre a importação de vinho europeu. A primeira fase das investigações consistiu no
registo de todos os agentes envolvidos no comércio de vinhos entre a UE e a China dispostos a cooperar com
as autoridades da China.
 agosto de 2013: os representantes da indústria chinesa (CADA) e da Europa (CEEV) acordam em iniciar o
diálogo para a procura de uma solução para o conflito e evitar a imposição de direitos aduaneiros adicionais
sobre os vinhos europeus.
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