
1085861.RO PE 540.795 

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000022/2016 

adresată Comisiei 
Articolul 128 din Regulamentul de procedură 

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, 
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Subiect: Existența unor bariere netarifare pentru exportatorii de produse alimentare pe piața 
internă a UE 

Prezența din ce în ce mai frecventă a barierelor netarifare pentru exportatorii de produse alimentare 
pe piața internă, bariere introduse de statele membre în mod individual, și faptul că aceste acțiuni 
contravin în continuare legislației UE sunt aspecte incompatibile cu una dintre cele patru libertăți 
fundamentale pe care este întemeiată UE, și anume libera circulație a mărfurilor (articolul 3 din TFUE, 
articolul 28 din TFUE și articolul 49 din TFUE). 

Pe lângă faptul că au un caracter discriminatoriu, aceste acțiuni afectează competitivitatea produselor 
alimentare importate de pe piața internă a UE (articolul 101 din TFUE și articolul 102 din TFUE) într-
un mod care poate avea consecințe negative asupra economiei UE și ar putea contribui la o reducere 
a schimburilor comerciale transfrontaliere cu produse alimentare pe piața internă a UE. Consecințele 
acestor măsuri pot, de asemenea, avea efecte negative asupra funcționării IMM-urilor de pe piața 
internă. 

1. Ce măsuri juridice intenționează Comisia să adopte în legătură cu statele membre care aplică 
practici discriminatorii împotriva exportatorilor de produse alimentare din UE? 

2. A analizat Comisia problemele menționate mai sus? Va lua în calcul posibilitatea introducerii unor 
dispoziții la nivelul UE care să interzică astfel de practici care afectează importurile de produse 
alimentare, pentru a garanta o funcționare corectă, echitabilă și transparentă a pieței interne a UE 
pentru producătorii și distribuitorii de produse alimentare? 

3. În contextul lucrărilor privind strategia pieței interne adoptată de Comisie în octombrie 2015, 

 a. va lua Comisia în calcul propunerea unor măsuri decisive care să limiteze aplicarea 
măsurilor/practicilor protecționiste de către statele membre pe piața internă? 

 b. va analiza Comisia posibilitatea introducerii unor prevederi la nivelul UE care să interzică 
aplicarea unor astfel de măsuri asupra importurilor de produse alimentare, pentru a garanta 
o funcționare corectă, echitabilă și transparentă a pieței interne a UE pentru producătorii și 
distribuitorii de produse alimentare și intenționează să introducă astfel de prevederi? 
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