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Assunto: A existência de obstáculos não pautais para os exportadores de produtos alimentares no 
mercado interno 

A ocorrência cada vez mais frequente de obstáculos não pautais para os exportadores de alimentos 
no mercado interno introduzidos por Estados-Membros individuais, bem como o facto de estas ações 
contradizerem o direito da UE, é contrário às quatro liberdades fundamentais em que a UE assenta, 
designadamente a livre circulação de mercadorias (Artigo 3.° TFUE, artigo 28.° TFUE e artigo 49.° 
TFUE). 

Além de serem de natureza discriminatória, estas ações impactam a competitividade dos alimentos 
importados no mercado interno (artigo 101.° TFUE e artigo 102.° TFUE) de forma suscetível a ter 
implicações negativas na economia da UE, além de que podem contribuir para o declínio do comércio 
transfronteiras de produtos alimentares no mercado interno da UE. As consequências destas ações 
podem ter também um impacto negativo no funcionamento das PME no mercado interno. 

1. Que medidas jurídicas tenciona a Comissão tomar em relação aos Estados-Membros que 
implementem práticas discriminatórias contra os exportadores de alimentos na UE? 

2. Terá a Comissão analisado os problemas já referidos e pondera adotar disposições da UE com 
vista a proibir tais práticas que afetam as importações de alimentos, a fim de garantir um 
funcionamento adequado, justo e transparente do mercado interno da UE para os produtores e 
retalhistas de alimentos? 

3.  No contexto das atividades relativas à estratégia para o mercado interno, adotada pela 
Comissão em outubro de 2015: 

 a. Pondera a Comissão propor ações decisivas que limitem a aplicação de medidas e práticas 
protecionistas dos Estados-Membros no mercado interno? 

 b. Tenciona a Comissão estudar a possibilidade da introduzir disposições da UE que proíbam 
que tais ações sejam impostas às importações de produtos alimentares, a fim de garantir 
um funcionamento adequado, justo e transparente do mercado interno da UE para os 
produtores e retalhistas de géneros alimentícios, e tenciona fazê-lo? 
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