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Въпрос с искане за устен отговор O-000022/2016 

до Комисията 
Член 128 от Правилника за дейността 

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 

Относно: Наличието на нетарифни бариери за износителите на храни в рамките на 
вътрешния пазар на ЕС 

Все по-честите случаи на нетарифни бариери за износителите на храни в рамките на 
вътрешния пазар, въведени от отделни държави членки, както и фактът, че тези действия са в 
противоречие със законодателството на ЕС, нарушават една от четирите основни свободи, на 
които е основан ЕС, а именно свободното движение на стоки (членове 3, 28 и 49 от ДФЕС). 

Тези действия, освен че имат дискриминационен характер, оказват въздействие върху 
конкурентоспособността на вносните храни на вътрешния пазар на ЕС (членове 101 и 102 от 
ДФЕС) по начин, който би могъл да има отрицателни последици за икономиката на ЕС и да 
допринесе за спад в трансграничната търговия с хранителни продукти на вътрешния пазар на 
ЕС. Последиците от тези действия могат да имат отрицателно въздействие върху 
функционирането на МСП на вътрешния пазар. 

1. Какви правни действия планира да предприеме Комисията по отношение на държавите 
членки, които прилагат дискриминационни практики спрямо износителите на храни в ЕС? 

2. Анализирала ли е Комисията горепосочените проблеми и ще разгледа ли възможността за 
въвеждането на разпоредби на ЕС, които забраняват такива практики, засягащи вноса на 
храни, за да се гарантира правилното, безпроблемно и прозрачно функциониране на 
вътрешния пазар на ЕС за производителите на храни и търговците на храни на дребно? 

3. В контекста на работата по стратегията за вътрешния пазар, приета от Комисията през 
октомври 2015 г.: 

 а) Възнамерява ли Комисията да разгледа възможността да предложи решителни 
действия, които да ограничат прилагането на протекционистки мерки/практики от 
страна на държавите членки по отношение на вътрешния пазар? 

 б) Ще проучи ли Комисията възможността за въвеждане на разпоредби на ЕС, които 
забраняват предприемането на такива действия по отношение на вноса на храни, за 
да се гарантира правилното, безпроблемно и прозрачно функциониране на вътрешния 
пазар на ЕС за производителите на храни и търговците на храни на дребно, и кога 
възнамерява да направи това? 
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