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Οι ευρωπαϊκές και κινεζικές βιομηχανίες κρασιού, που αντίστοιχα αντιπροσωπεύονται από
την CEEV και την CADA, έχουν καταλήξει σε συμφωνία που θα οδηγήσει στον τερματισμό
των κινεζικών ερευνών

      

στις ευρωπαϊκές εξαγωγές κρασιού που ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2013 και θα αποτελέσει
επίσης τη βάση για τεχνική συνεργασία και συναλλαγές που θα προγραμματιστούν για τα
επόμενα δύο έτη.

Ο Επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ κ. Dacian Cioloş δήλωσε: «Χαιρετίζω την φιλική λύση που
έχει υιοθετηθεί από τις δύο βιομηχανίες. Προσδοκία μου είναι ότι το ερωτηματικό που
κρέμεται πάνω από εξαγωγές οίνου της ΕΕ, ως αποτέλεσμα της κινεζικής έρευνας έχει
πλέον σαφώς επιλυθεί και αυτό είναι πολύ καλή είδηση. Έχουμε δεδομένη την ενίσχυση της
συνεργασίας με την Κίνα στον τομέα της γεωργίας κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια και
είμαι αποφασισμένος να επιμείνω περαιτέρω στο θέμα αυτό επειδή το πεδίο προσφέρει
οφέλη στους αγρότες στους καταναλωτές στην Κίνα και στην Ευρώπη. Τώρα ανυπομονώ να
συνεργαστώ με τους ομολόγους μου στην κινεζική κυβέρνηση για να αξιοποιηθεί αυτό το
αποτέλεσμα».

Ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ Karel De Gucht δήλωσε: «Χαιρετίζω το γεγονός ότι η
κινεζική βιομηχανία οίνου θα αποσύρει την αίτηση για τη λήψη μέτρων αντιντάμπινγκ και
αντεπιδοτήσεων περιμένω ότι η υπόθεση θα πρέπει τώρα να τερματιστεί επίσημα έτσι
ώστε η βιομηχανία οίνου της ΕΕ να μπορεί να συνεχίσει να εξάγει προϊόντα ποιότητας στην
Κίνα σε ένα δίκαιο και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Μετά την πρόσφατη συμφωνία που
επιτεύχθηκε για το θέμα του πολυπυριτίου (polysilicon), έχουμε μια ακόμη θετική εξέλιξη η
οποία θα ενισχύσει περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις ΕΕ–Κίνας».

Ιστορικό

Την 1η Ιουλίου 2013, οι κινεζικές αρχές κίνησαν τις διαδικασίες έρευνας για αντιντάμπινγκ
και αντεπιδοτήσεις σε ευρωπαϊκές βιομηχανίες εξαγωγής οίνων στην Κίνα. Εκτεταμένες
απαντήσεις στις αιτήσεις παροχής πληροφοριών για ντάμπινγκ και αντεπιδοτήσεις στο
πλαίσιο του ΠΟΕ υποβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη βιομηχανία οίνου της
ΕΕ στην Κίνα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2013. Η Επιτροπή υποστήριξε σταθερά την
άποψη ότι η υπόθεση είναι αβάσιμη και ότι δεν υπήρχε ζημία που υπέστησαν οι κινέζοι
παραγωγοί οίνου που θα μπορούσε να συνδέεται με τις ευρωπαϊκές εισαγωγές κρασιού
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στην Κίνα . Η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι οι ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα του
οίνου της ΕΕ είναι πλήρως συμβατές με τον ΠΟΕ.
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