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05 de setembro de 2022

Contexto legal geral
O objetivo das medidas antidumping e compensatórias (anti subvenções) é restabelecer a
concorrência leal entre os produtos importados de países terceiros e os produtos fabricados
na União Europeia. O objetivo não é penalizar as importações de terceiros ou aumentar
artificialmente o custo dos produtos importados, mas combater as práticas consideradas
desleais pela Organização Mundial do Comércio. Portanto, essas medidas são aplicadas
apenas às importações dos países de onde são originárias as práticas consideradas desleais.
Em março de 2016, a Comissão Europeia já havia imposto direitos antidumping e direitos antis
subvenções contra essas mesmas importações, cujos direitos expiravam em março de 2021.
Observando a manutenção de práticas contrárias à regulamentação europeia relativa à defesa
contra importações que são objeto de dumping e subvenções por países não membros da
União Europeia, fabricantes afetados solicitaram em 2020 uma revisão do fim desses direitos.

Na sequência destes pedidos de revisão, a Comissão investigou e concluiu, por conseguinte,
que as importações de tubos em ferro fundido dúctil originários da Índia continuam a ser objeto
de dumping e de subvenções, causando um prejuízo importante à indústria europeia. A
Comissão Europeia concluiu igualmente que esse dano era suscetível de prosseguir bem
como se agravar em caso de não renovação dos direitos.

Como resultado, os direitos antidumping e anti subvenções instituídas em 2016 serão
mantidos até junho de 2027.
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Para mais informação
(Antidumping) REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2022/926 DA COMISSÃO de 15 de
junho de 2022 que institui um direito antidumping definitivo sobre as importações de tubos de
ferro fundido dúctil (também conhecido como ferro fundido com grafite esferoidal) originários
da Índia, na sequência de um reexame da caducidade nos termos do artigo 11º, nº 2, do
Regulamento (UE) 2016/1036 do Parlamento Europeu e do Conselho
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0926&from=PT
(Anti subvenções/Direitos de compensação) REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE)
2022/927 DA COMISSÃO de 15 de junho de 2022 que institui um direito de compensação
definitivo sobre as importações de tubos de ferro fundido dúctil (também conhecido como ferro
fundido com grafite esferoidal) originários da Índia, na sequência de um reexame da
caducidade nos termos do artigo 18.o do Regulamento (UE) 2016/1037 do Parlamento
Europeu e do Conselho
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0927&from=FR

Líder mundial em construção sustentável, a Saint-Gobain concebe, fabrica e distribui materiais e serviços para a
construção e mercados industriais. As suas soluções integradas para a renovação de edifícios públicos e privados,
para a construção leve e para a descarbonização da construção e da indústria são desenvolvidas mediante um
processo de inovação contínua e proporcionam sustentabilidade e desempenho. O compromisso do Grupo pautase pelo seu propósito, "MAKING THE WORLD A BETTER HOME”.
€44.2 mil milhões em vendas em 2021
166,000 colaboradores, presente em 76 países
Comprometidos em atingir a Neutralidade de carbono em 2050

Em Portugal, presente com marcas reconhecidas como sinónimos de inovação e qualidade como Glassdrive® ou
Norton® para os profissionais da Indústria, Climalit®, Isover, Leca®, Pam, Placo® ou Weber, para os profissionais
da construção. A Saint-Gobain conta em Portugal com mais de 600 colaboradores, 13 empresas, 10 fábricas e
ainda 1 centro de I+D (Aveiro).
Para mais informação sobre a Saint-Gobain:
Em Portugal: www.saint-gobain.pt | No mundo: www.saint-gobain.com
Nas nossas redes:

“Saint-Gobain Portugal

“Saint-Gobain Portugal”

“Saint-Gobain Portugal”
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