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Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000022/2016 

a Bizottság számára 

az eljárási szabályzat 128. cikke 

Czesław Adam Siekierski, Albert Deß, Paolo De Castro, Mairead McGuinness, 

Viorica Dăncilă, Jarosław Kalinowski, Pilar Ayuso, Janusz Wojciechowski, 

Zbigniew Kuźmiuk, Peter Jahr, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jens Rohde, 

Andreas Schwab, Dariusz Rosati, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, 

Jadwiga Wiśniewska, Stanisław Ożóg, Wim van de Camp, Bolesław G. Piecha, 

Michał Boni, Barbara Kudrycka, Julia Pitera, Karl-Heinz Florenz, Werner Langen, 

Anna Záborská, Francisco José Millán Mon, Cecilia Wikström, Knut Fleckenstein, 

Indrek Tarand, Adam Gierek, Jiří Maštálka, Ryszard Czarnecki, Marc Tarabella, 

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David McAllister, Hermann Winkler, Jacek Saryusz-

Wolski, Werner Kuhn, Tadeusz Zwiefka, Heinz K. Becker, Janusz Zemke, Jan 

Olbrycht, Annie Schreijer-Pierik 

 

Tárgy: Az uniós belső piacon fennálló, az élelmiszer-exportőröket érintő nem vámjellegű 

kereskedelmi akadályok 

Az egyes tagállamok által egyre gyakrabban alkalmazott, az élelmiszer-exportőröket érintő 

nem vámjellegű kereskedelmi akadályok megjelenése az uniós belső piacon, valamint az, 

hogy ezek az intézkedések továbbra is ellentétesek az uniós joggal, szemben áll az EU alapját 

képező négy alapvető szabadság egyikével, nevezetesen az áruk szabad mozgásával (az 

EUMSZ 3., 28. és 49. cikke). 

Ezek az intézkedések megkülönböztető jellegük mellett olyan hatással vannak a belső piacon 

importált élelmiszerek versenyképességére (az EMUSZ 101. és 102. cikke), amely 

kedvezőtlenül befolyásolhatja az EU gazdaságát, és hozzájárulhat az élelmiszertermékek 

belső uniós piacon zajló, határokon átnyúló kereskedelmének hanyatlásához. A fenti 

intézkedések következményei kedvezőtlenül befolyásolhatják a kkv-k működését is a belső 

piacon. 

1. A Bizottság milyen jogi lépéseket tervez azon tagállamokra vonatkozóan, amelyek 

megkülönböztető intézkedéseket hoznak az EU-n belüli élelmiszer-exportőrökkel 

szemben? 

2. Vizsgálta-e a Bizottság a fent említett problémákat, és megfontolja-e az 

élelmiszerimportot befolyásoló fenti gyakorlatokat tiltó uniós rendelkezések bevezetését 

annak érdekében, hogy biztosítsa az élelmiszer-termelők és -kiskereskedők számára az 

EU belső piacának megfelelő, tisztességes és átlátható működését? 

3. A Bizottság által 2015 októberében elfogadott belső piaci stratégiával kapcsolatos 

munkával összefüggésben: 

 a. Megfontolja-e a Bizottság, hogy olyan döntő jelentőségű intézkedésekre tegyen 

javaslatot, amelyek korlátoznák a protekcionista intézkedések/gyakorlatok 

tagállamok általi alkalmazását a belső piacon? 

 b. A Bizottság fogja-e vizsgálni az élelmiszerimportra vonatkozó fenti gyakorlatokat 

tiltó uniós rendelkezések bevezetésének lehetőségét annak érdekében, hogy biztosítsa 
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az élelmiszer-termelők és -kiskereskedők számára az EU belső piacának megfelelő, 

tisztességes és átlátható működését, és szándékában áll-e ilyen rendelkezések 

bevezetése? 
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