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Θέμα: Εμπορικοί φραγμοί μη δασμολογικού χαρακτήρα για τους εξαγωγείς τροφίμων στην 
εσωτερική αγορά της ΕΕ 

Η όλο και πιο συχνή εμφάνιση εμπορικών φραγμών μη δασμολογικού χαρακτήρα για τους εξαγωγείς 
τροφίμων στην εσωτερική αγορά, οι οποίοι επιβάλλονται από μεμονωμένα κράτη μέλη, καθώς και το 
γεγονός ότι οι ενέργειες αυτές εξακολουθούν να παραβιάζουν τη νομοθεσία της ΕΕ, αντίκειται σε μία 
από τις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες στις οποίες βασίζεται η ΕΕ, δηλαδή την ελεύθερη κυκλοφορία 
των εμπορευμάτων (άρθρο 3 ΣΕΕ, άρθρο 28 ΣΛΕΕ και άρθρο 49 ΣΛΕΕ). 

Οι ενέργειες αυτές, εκτός του ότι συνεπάγονται διακρίσεις, έχουν επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα 
των εισαγόμενων τροφίμων στην εσωτερική αγορά της ΕΕ (άρθρα 101 και 102 ΣΛΕΕ) κατά τρόπο που 
θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την οικονομία της ΕΕ και να συμβάλει στη μείωση του 
διασυνοριακού εμπορίου τροφίμων στην εσωτερική αγορά της ΕΕ.   Οι ενέργειες αυτές μπορεί να 
έχουν επίσης αρνητικές επιπτώσεις στην λειτουργία των ΜΜΕ στην εσωτερική αγορά. 

1. Σε ποιες νομικές ενέργειες προτίθεται να προβεί η Επιτροπή κατά κρατών μελών που 
εφαρμόζουν πρακτικές διακρίσεων εις βάρος των εξαγωγέων τροφίμων στην ΕΕ; 

2. Έχει αναλύσει η Επιτροπή τα παραπάνω προβλήματα και εξετάζει την θέσπιση ενωσιακών 
διατάξεων, με τις οποίες θα απαγορευτούν οι πρακτικές που επηρεάζουν τις εισαγωγές 
τροφίμων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή, δίκαιη και διαφανής λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς της ΕΕ για  παραγωγούς  και  εμπόρους τροφίμων; 

3. Σε συνάρτηση με τις εργασίες για την στρατηγική εσωτερικής αγοράς που ενέκρινε η Επιτροπή 
τον Οκτώβριο του 2015 τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα: 

 α. Προτίθεται, άραγε, η Επιτροπή να προτείνει δραστικά μέτρα με τα οποία θα περιοριστεί η 
εφαρμογή προστατευτικών μέτρων/πρακτικών από τα κράτη μέλη στην εσωτερική αγορά; 

 β. Θα εξετάσει η Επιτροπή την δυνατότητα εισαγωγής ενωσιακών διατάξεων με τις οποίες θα 
απαγορευτούν τα προστατευτικά μέτρα στις εισαγωγές  τροφίμων, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ομαλή, δίκαιη και διαφανής λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ για 
τους παραγωγούς και τους εμπόρους τροφίμων, και, σε καταφατική περίπτωση, προτίθεται 
να θεσπίσει τις διατάξεις αυτές; 
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