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ΚΥΡΙΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

Εφαρµογή του νοµικού πλαισίου της εσωτερικής αγοράς
� Η Σουηδία, η ∆ανία, η Φινλανδία, το Ηνωµένο Βασίλειο, οι Κάτω Χώρες, το Βέλγιο

και η Ισπανία είναι τα κράτη µέλη που τηρούν επί του παρόντος το στόχο µεταφοράς
του 98,5 % της νοµοθεσίας που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Η Γαλλία, η Ελλάδα,
η Γερµανία και η Ιρλανδία είναι οι χώρες που απέχουν περισσότερο από το στόχο.

� Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης έθεσε ένα νέο στόχο µεταφοράς του 100 %
των οδηγιών η µεταφορά των οποίων έχει καθυστερήσει περισσότερο από δύο χρόνια.
Η Γαλλία και το Λουξεµβούργο είναι οι χώρες που πρέπει να καταβάλλουν
εντονότερες προσπάθειες για την επίτευξη του φιλόδοξου αυτού στόχου έως την
άνοιξη του 2003.

� Ο συνολικός αριθµός των διαδικασιών για παράβαση των κανόνων της εσωτερικής
αγοράς αυξήθηκε κατά 2 % σε σύγκριση µε τον πίνακα αποτελεσµάτων του Νοεµβρίου
του 2001 και υπερβαίνει σήµερα τις 1500 υποθέσεις. Η Γαλλία και η Ιταλία
εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν σχεδόν 30 % του συνόλου των παραβάσεων.

� Η επισκόπηση 2002 της στρατηγικής για την εσωτερική αγορά έθεσε το νέο στόχο της
µείωσης του αριθµού των διαδικασιών επί παραβάσει που σχετίζονται µε τη µη ορθή
εφαρµογή της νοµοθεσίας της εσωτερικής αγοράς κατά τουλάχιστον 10 % έως την
άνοιξη του 2003. Τις περισσότερες εκκρεµείς υποθέσεις έχουν η Ιρλανδία (100) και η
Ισπανία (96).

Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς
� Μόλις 50 % περίπου των δράσεων-στόχων που καθορίζονται στη στρατηγική για την

εσωτερική αγορά ολοκληρώθηκαν εγκαίρως. Από σήµερα έως το τέλος του έτους,
πρέπει να ολοκληρωθούν 13 δράσεις, στις οποίες περιλαµβάνονται η ανάθεση
δηµοσίων συµβάσεων και το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας καθώς και δράσεις
στους τοµείς των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, της ενέργειας, των µεταφορών και
του ανταγωνισµού.

� Η πλήρης ολοκλήρωση των κεφαλαιαγορών µπορεί να προσθέσει 43 δισεκατοµµύρια
ευρώ ετησίως στο ΑεγχΠ της Ένωσης. Το πρόγραµµα δράσης για τις
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες σηµειώνει ικανοποιητική πρόοδο, καθώς έχουν
ολοκληρωθεί 27 από τις 42 δράσεις του.

Τεχνικά εµπόδια και λειτουργία της εσωτερικής αγοράς
� Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να

αναφέρει στον πίνακα αποτελεσµάτων τα τεχνικά εµπόδια που υφίστανται στο εµπόριο.
Ως πρώτη απάντηση στο αίτηµα αυτό, αρκετές συνοπτικές αναλύσεις βιοµηχανικών
κλάδων (τερµατικού εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών, προϊόντων δοµικών κατασκευών,
ποδηλάτων και ζύθου) επισηµαίνουν ορισµένα σηµαντικά εναποµένοντα προβλήµατα
καθώς και τα σηµεία στα οποία επιτεύχθηκε πρόοδος.

� Στην Ευρώπη υφίστανται σηµαντικές διαφορές στις τιµές των γενικών ειδών
παντοπωλείου και των οικιακών ειδών. Ο κατακερµατισµός της αγοράς και το επίπεδο
του ανταγωνισµού στον τοµέα των λιανικών πωλήσεων αποτελούν καθοριστικούς
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παράγοντες που αιτιολογούν τις διαφορές αυτές. Οι καταναλωτές ορισµένων κρατών
µελών αγοράζουν το ίδιο προϊόν 4 φορές πιο ακριβά από ό,τι οι καταναλωτές άλλων
κρατών µελών.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Πίνακας αποτελεσµάτων αφορά επιδόσεις και αποτελέσµατα και µετρά την πρόοδο, ή
την απουσία προόδου, σε τρεις τοµείς. Πρώτον, εξετάζει την ορθή εφαρµογή της
νοµοθεσίας της εσωτερικής αγοράς από τα κράτη µέλη. Στον τοµέα αυτό, παρατηρείται
βελτίωση στις επιδόσεις των περισσότερων κρατών µελών όσον αφορά την έγκαιρη
µεταφορά της νοµοθεσίας της εσωτερικής αγοράς· σε ορισµένες µάλιστα περιπτώσεις η
βελτίωση είναι εντυπωσιακή. Ωστόσο, 8 κράτη µέλη δυσκολεύονται ακόµα να τηρήσουν
το στόχο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για µέγιστο έλλειµµα µεταφοράς 1,5 %. Στο εξής
τα κράτη µέλη θα χρειαστεί να καταβάλουν ακόµα εντονότερες προσπάθειες προκειµένου
να επιτύχουν τον πρόσθετο στόχο της µηδενικής ανοχής που θέσπισε το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Βαρκελώνης για τις οδηγίες των οποίων η µεταφορά έχει καθυστερήσει
περισσότερο από δύο έτη. Τα κράτη µέλη πρέπει επίσης να αρχίσουν να µειώνουν
σηµαντικά τον αριθµό των παραβάσεων για τις οποίες είναι υπεύθυνα.

∆εύτερον, ο Πίνακας αποτελεσµάτων εξετάζει τα εναποµείναντα τεχνικά εµπόδια και την
πρόοδο που επιτεύχθηκε όσον αφορά την κάλυψη των κενών του νοµικού πλαισίου. Τα
εναποµείναντα εµπόδια πρέπει να εξαλειφθούν, προκειµένου η ΕΕ να αξιοποιήσει πλήρως
το δυναµικό της εσωτερικής αγοράς. Η επιτυχία στον τοµέα αυτό αποτελεί προϋπόθεση
για να καταστεί η Ένωση η ισχυρότερη οικονοµία στον κόσµο έως το 2010. Η
πραγµάτωση µιας εσωτερικής αγοράς χωρίς φορολογικά εµπόδια αποτελεί κύρια
προτεραιότητα της Επιτροπής.1 Εάν δεν αναληφθεί αποφασιστική δράση για την εξάλειψη
αυτών των εµποδίων, η ΕΕ δεν θα γίνει η πιο ανταγωνιστική οικονοµία. Στον επόµενο
πίνακα αποτελεσµάτων θα σκιαγραφηθούν η φύση και ο αντίκτυπος των φορολογικών
εµποδίων και θα περιγραφεί συνοπτικά η στρατηγική της Επιτροπής για την εξάλειψή
τους.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης ζήτησε από την Επιτροπή να αναφέρει στον
παρόντα πίνακα αποτελεσµάτων τα τεχνικά εµπόδια που υφίστανται στο εµπόριο.
Μολονότι δεν υπάρχουν άµεσα διαθέσιµα δεδοµένα που επιτρέπουν το σαφή
προσδιορισµό της σηµασίας των τεχνικών εµποδίων για κάθε κράτος µέλος και τη
σύγκριση των επιδόσεών τους, η Επιτροπή επιχείρησε για πρώτη φορά να περιγράψει την
κατάσταση που επικρατεί σε ορισµένους τοµείς προϊόντων καθώς και τον πραγµατικό
αντίκτυπο των εναποµεινάντων εµποδίων στο εµπόριο. Προκαταρκτικό συµπέρασµα της
Επιτροπής είναι ότι πιθανώς να απαιτηθεί µια νέα προσέγγιση σε ορισµένους
βιοµηχανικούς τοµείς, καθώς οι υπάρχουσες ρυθµίσεις φαίνεται να έχουν εξαντλήσει τα
όρια της αποτελεσµατικότητάς τους.

Τρίτον, στον πίνακα αποτελεσµάτων επανεξετάζεται το ζήτηµα των τιµών. Μολονότι ο
Πίνακας αποτελεσµάτων εξετάζει συνήθως τα εφαρµοζόµενα µέτρα (π.χ. έκδοση και
µεταφορά οδηγιών, παραβάσεις), τα πρακτικά αποτελέσµατα έχουν µεγαλύτερη σηµασία.
Η εσωτερική αγορά πρέπει να αποφέρει απτά οφέλη, να βελτιώσει τις ευκαιρίες και την
ευηµερία πολιτών και επιχειρήσεων. Η σύγκλιση των τιµών αποτελεί σηµαντικό δείκτη
της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Η Επιτροπή προτίθεται να δηµοσιεύει σε τακτά
χρονικά διαστήµατα πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές, οι οποίες θα προωθήσουν τη
διαφάνεια και θα ενισχύουν την ευαισθητοποίηση. Στον παρόντα πίνακα αποτελεσµάτων
αναφέρονται τα αποτελέσµατα µελέτης για τις τιµές κοινών ειδών παντοπωλείου, τα οποία

                                                
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής «Προς µια εσωτερική αγορά χωρίς φορολογικά εµπόδια»

[COM (2001) 582 τελικό].
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δείχνουν ότι υπάρχει µεγάλο περιθώριο για περαιτέρω σύγκλιση των τιµών, δηλαδή για
χαµηλότερες τιµές.



1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ

A. Μεταφορά της νοµοθεσίας

Πέρυσι στη Στοκχόλµη, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έθεσε για όλα τα κράτη µέλη το στόχο
της µείωσης του ελλείµµατος µεταφοράς της νοµοθεσίας σε 1,5 % έως το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Βαρκελώνης που έλαβε χώρα φέτος το Μάρτιο. Επτά κράτη µέλη (∆ανία,
Σουηδία, Ηνωµένο Βασίλειο, Φινλανδία, Ισπανία, Κάτω Χώρες και Βέλγιο) τήρησαν το
στόχο, γεγονός που δείχνει ότι είναι επιτεύξιµος ακόµη και για κράτη µέλη, όπως το
Ηνωµένο Βασίλειο και το Βέλγιο, που διαθέτουν πολύπλοκη πολιτική δοµή για την
έγκριση νοµοθεσίας. Ως εκ τούτου, το Ηνωµένο Βασίλειο και το Βέλγιο αξίζουν
συγχαρητηρίων, επειδή εφάρµοσαν συγκεκριµένα µέτρα ώστε να διασφαλίσουν τη
µετουσίωση της πολιτικής βούλησης για επίτευξη του στόχου σε αποτελεσµατική δράση
στην πράξη. Τα κράτη της ΕΖΕΣ επίσης αξίζουν συγχαρητηρίων, καθώς βελτίωσαν
σηµαντικά τις επιδόσεις τους.2    

Ωστόσο, 8 κράτη µέλη – δηλαδή, τα περισσότερα – δεν τήρησαν το στόχο. Λόγω αυτών
των κάπως απογοητευτικών επιδόσεων, οι αρχηγοί των κυβερνήσεων δεν είχαν άλλη
δυνατότητα στη Βαρκελώνη παρά να παρατείνουν την προθεσµία επίτευξης του στόχου.
Όλα τα κράτη µέλη κλήθηκαν να µειώσουν το έλλειµµα µεταφοράς της νοµοθεσίας σε
1,5 % ή λιγότερο µέχρι την άνοιξη του 2003. Πρόσθετος στόχος για την άνοιξη του 2003
είναι η πλήρης εφαρµογή όλων των οδηγιών η µεταφορά των οποίων παρουσιάζει
καθυστέρηση δύο τουλάχιστον ετών.

Αυτή τη στιγµή φαίνεται να υπάρχει µια ηγετική οµάδα κρατών µελών, τα οποία είτε
τήρησαν το στόχο σε αρκετές περιπτώσεις είτε έλαβαν µέτρα που δείχνουν ότι θα
συνεχίσουν να συµµορφώνονται στο µέλλον. Η πρόκληση που αντιµετωπίζουν τα 8
υπόλοιπα κράτη µέλη είναι να καλύψουν τη διαφορά που τα χωρίζει από την ηγετική
οµάδα. Ωστόσο, ιδίως στη Γαλλία και τη Γερµανία η κατάσταση φαίνεται στάσιµη,
καθώς καµία από τις δύο χώρες δεν σηµείωσε ιδιαίτερη πρόοδο τους τελευταίους 6 έως
12 µήνες (στην πραγµατικότητα, η Γαλλία έχασε έδαφος σε σύγκριση µε τον περασµένο
Νοέµβριο). Οι δύο αυτές χώρες αντιπροσωπεύουν από κοινού 40 % της οικονοµίας της
ΕΕ· εποµένως, κάθε καθυστέρηση που σηµειώνεται σ’ αυτές είναι ιδιαίτερα επιζήµια για
τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Για την αναστροφή της κατάστασης, φαίνεται
απαραίτητη η ανανέωση της δέσµευσης στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο.

Το Συµβούλιο της Βαρκελώνης κάλεσε όλα τα κράτη µέλη να µειώσουν το έλλειµµα
µεταφοράς της νοµοθεσίας σε 1,5 % ή λιγότερo έως την άνοιξη του 2003.

                                                
2 Η εσωτερική αγορά περιλαµβάνει επίσης 3 χώρες της ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία), οι

οποίες συµµετείχαν στη συµφωνία για τον ΕΟΧ.
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 Σχήµα 1: Μόνο 7 κράτη µέλη συµµορφώνονται µε το στόχο του 1,5 %

= αριθ.
οδηγιών 46 41 36 36 35 32 32 26 23 23 22 20 14 11 11

Σηµείωση: Το έλλειµµα µεταφοράς δείχνει το ποσοστό των οδηγιών των σχετικών µε την εσωτερική
αγορά για τις οποίες δεν έγινε γνωστοποίηση µεταφοράς, σε σχέση µε το συνολικό αριθµό οδηγιών
εσωτερικής αγοράς, µε προθεσµία µεταφοράς έως τις 15 Απριλίου 2002. 1497 οδηγίες και 299
κανονισµοί αφορούν επί του παρόντος την εσωτερική αγορά, όπως προσδιορίζεται στη Συνθήκη.

Λόγω της συνεχούς έκδοσης νέων οδηγιών, για την ικανοποιητική µεταφορά της
νοµοθεσίας απαιτούνται αδιάλειπτες προσπάθειες. Ο εφησυχασµός µπορεί να
προκαλέσει καθυστέρηση στα κράτη µέλη. Εποµένως, ακόµα και τα κράτη µέλη που
συµµορφώνονται επί του παρόντος µε το στόχο του 1,5 % πρέπει να συνεχίσουν τις
εντατικές προσπάθειες για να διατηρήσουν τη θέση τους.

Σχήµα 2: Το Ηνωµένο Βασίλειο, το Βέλγιο και η Αυστρία κάλυψαν σηµαντικά την
υστέρησή τους σε σχέση µε τον πίνακα αποτελεσµάτων του Νοεµβρίου
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Σηµείωση: Μεταβολή στον αριθµό των εκκρεµουσών οδηγιών σε σχέση µε τον πίνακα
αποτελεσµάτων του Νοεµβρίου του 2001. Για παράδειγµα, η υστέρηση της Φινλανδίας αυξήθηκε
κατά 4 οδηγίες.
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Σχήµα 3: Αριθµός οδηγιών που πρέπει να µεταφερθούν έως την άνοιξη του 2003,
προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος του 1,5 %

Τα σχήµατα 3 και 4 αποτελούν τον κατάλογο των εκκρεµοτήτων για τα κράτη µέλη,
καθώς προετοιµάζονται για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της επόµενης άνοιξης. Το σχήµα 3
δείχνει τον αριθµό των οδηγιών που πρέπει να έχουν µεταφέρει τα κράτη µέλη
προκειµένου να (συνεχίσουν να) τηρούν το στόχο του 1,5 % που έθεσε το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο.

Το σχήµα 4 δείχνει τον αριθµό των οδηγιών που πρέπει να έχουν µεταφερθεί έως την
άνοιξη του 2003, προκειµένου να τηρηθεί ο νέος στόχος του 0 % για τις οδηγίες η
µεταφορά των οποίων παρουσιάζει καθυστέρηση δύο τουλάχιστον ετών. Πρόκειται για
το στόχο της µηδενικής ανοχής. Η µη µεταφορά έστω και µίας από τις οδηγίες αυτές
συνεπάγεται µη επίτευξη του στόχου, η δε µεταφορά αναµένεται να είναι ιδιαίτερα
δύσκολη εν συνεχεία. Η καθυστέρηση στη µεταφορά των οδηγιών υπερβαίνει ήδη το ένα
έτος. Η µεγάλη καθυστέρηση δεν µπορεί να αποδοθεί απλώς σε διοικητική αδράνεια ή σε
προβλήµατα σχετικά µε το κοινοβουλευτικό χρονοδιάγραµµα. Είναι πιθανό να
παρεµβάλλονται άλλοι σοβαρότεροι παράγοντες, όπως εσωτερικές πολιτικές
συγκρούσεις, τεχνικά προβλήµατα που σχετίζονται µε την οδηγία ή ακόµα και απλή
απροθυµία µεταφοράς.

Σχήµα 4: Η Γαλλία, το Λουξεµβούργο, η Γερµανία και η Ελλάδα έχουν τις
περισσότερες εκκρεµούσες οδηγίες
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Σηµείωση: Τρέχων αριθµός οδηγιών µε προθεσµία µεταφοράς πριν από την 1η Μαρτίου 2001, οι
οποίες πρέπει να µεταφερθούν έως το Μάρτιο του 2003 για την επίτευξη του στόχου του 0 % που
έθεσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.

Το σχήµα 5 εξετάζει την κατάσταση πέρα από τις στατιστικές και δείχνει το είδος των
κενών3 που δηµιουργούνται στον ιστό της εσωτερικής αγοράς όταν ορισµένα κράτη µέλη
καθυστερούν στη µεταφορά της νοµοθεσίας. Οι συνέπειες µπορεί να είναι ευρύτατες:
στρέβλωση του ανταγωνισµού, παρακώλυση της κινητικότητας των εργαζοµένων,
διακύβευση των συµφερόντων των καταναλωτών, έκθεση των πολιτών σε ενδεχόµενους
υγειονοµικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Σχήµα 5: 10 βασικές οδηγίες µε προθεσµία µεταφοράς πριν από το Μάρτιο του 2001

Οδηγία Χώρες που δεν την
έχουν µεταφέρει

Αντίκτυπος

95/46: Προστασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα

F, IRL, L ∆εν διασφαλίζονται ισότιµοι κανόνες,
υπάρχει ενδεχόµενο κατάχρησης των
δεδοµένων, παρακωλύεται η
ελεύθερη ροή των πληροφοριών

96/48: διαλειτουργικότητα του
διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού
συστήµατος µεγάλης ταχύτητας

A, FIN, UK ∆εν διασφαλίζονται ισότιµοι κανόνες,
καθυστερεί η ανάπτυξη ενός
ολοκληρωµένου ευρωπαϊκού
σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης
ταχύτητας

96/61: Ολοκληρωµένη πρόληψη
και έλεγχος της ρύπανσης

B, E, EL, L, UK ∆εν διασφαλίζονται ισότιµοι κανόνες,
υπάρχουν ενδεχόµενοι υγειονοµικοί
και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

97/7: Προστασία των
καταναλωτών κατά τις εξ
αποστάσεως συµβάσεις

E, L Καθυστερεί η ανάπτυξη του
ηλεκτρονικού εµπορίου

98/5: Μόνιµη άσκηση του
δικηγορικού επαγγέλµατος

F, IRL, L, NL Παρακωλύεται η ελεύθερη
κυκλοφορία των δικηγόρων

98/8: ∆ιάθεση βιοκτόνων στην
αγορά

D, E, F, L, P ∆εν διασφαλίζονται ισότιµοι κανόνες,
υπάρχουν ενδεχόµενοι υγειονοµικοί
κίνδυνοι, διακυβεύεται το εµπόριο
των προϊόντων αυτών

98/27: Αγωγές παραλείψεως στον
τοµέα της προστασίας των
συµφερόντων των καταναλωτών

B, E, EL, L ∆εν διασφαλίζονται ισότιµοι κανόνες

98/44: Έννοµη προστασία των
βιοτεχνολογικών εφευρέσεων

A, B, D, E, F, I, L, NL, P, S Παρακωλύεται η καινοτοµία και η
έρευνα στον τοµέα των
βιοτεχνολογικών προϊόντων,
συνεχίζεται ο κατακερµατισµός και η
αβεβαιότητα σχετικά µε το νοµικό
πλαίσιο

                                                
3 Ο παράγοντας του κατακερµατισµού είναι ένας γενικός δείκτης κενών, ο οποίος µετρά τον αριθµό των

οδηγιών που αφορούν την εσωτερική αγορά και δεν έχουν ακόµη µεταφερθεί στη νοµοθεσία όλων των
κρατών µελών, ως ποσοστό του συνόλου των οδηγιών που αφορούν την εσωτερική αφορά. Ο
παράγοντας του κατακερµατισµού µειώθηκε σε 7,7 % (από 10 % στον τελευταίο Πίνακα
αποτελεσµάτων και 26,7 % στον πρώτο Πίνακα αποτελεσµάτων που δηµοσιεύτηκε το 1997).
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99/36: Μεταφερόµενος
εξοπλισµός υπό πίεση

D, IRL ∆ιακυβεύεται το εµπόριο των
προϊόντων αυτών, υπάρχουν
ενδεχόµενοι κίνδυνοι για την
ασφάλεια

99/94: Πληροφορίες που πρέπει
να τίθενται στη διάθεση των
καταναλωτών σχετικά µε την
οικονοµία καυσίµου και τις
εκποµπές CO2

D, E, F, I Μειώνεται η διαφάνεια και η
ολοκλήρωση των αγορών,
συνεχίζονται οι διαφορές στις τιµές



13

B. ∆ιαδικασίες επί παραβάσει

Ακόµη και στις περιπτώσεις µεταφοράς των οδηγιών στην εθνική νοµοθεσία, η
µεταφορά είναι συχνά εσφαλµένη ή οι οδηγίες δεν εφαρµόζονται ορθά στην πράξη. Στις
περιπτώσεις αυτές η Επιτροπή κινεί επίσηµες διαδικασίες επί παραβάσει εναντίον του
κράτους µέλους που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, εκτός εάν το κράτος µέλος
αναγνωρίσει το πρόβληµα και λάβει σχετικά διορθωτικά µέτρα. Ο συνολικός αριθµός
των διαδικασιών επί παραβάσει εξακολουθεί να αυξάνει (+ 2 %) – ανερχόταν σε 1508
υποθέσεις στα τέλη του Φεβρουαρίου του 2002 από 1477 υποθέσεις στα τέλη του
Αυγούστου του 2001.

Η Γαλλία και η Ιταλία εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν σχεδόν 30 % του συνόλου
των διαδικασιών επί παραβάσει. Ο αριθµός των διαδικασιών επί παραβάσει αυξήθηκε
σηµαντικά για το Ηνωµένο Βασίλειο (+ 42 %), την Ιρλανδία (+ 13 %) και τη Φινλανδία
(+ 41 %). Μειώθηκε για τη Γαλλία (- 8 %) και τη Γερµανία (- 14 %).

Σχήµα 6: Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος περισσότερες από 1500
παραβάσεις της νοµοθεσίας της εσωτερικής αγοράς

Σηµείωση: Εκκρεµείς υποθέσεις επί παραβάσει στις 28 Φεβρουαρίου 2002. Πρόκειται για υποθέσεις
που αφορούν µη συµµόρφωση ή µη ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας της εσωτερικής αγοράς. ∆εν
περιλαµβάνονται περιπτώσεις καθυστέρησης στη µεταφορά (όπου η διαδικασία επί παραβάσει
κινείται αυτοµάτως), οι οποίες αναφέρονται στην προηγούµενη ενότητα.

Οι δύο κύριες κατηγορίες προσφυγών επί παραβάσει αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία
εµπορευµάτων και υπηρεσιών εντός της εσωτερικής αγοράς και τις περιβαλλοντικές
οδηγίες (από κοινού αντιπροσωπεύουν σχεδόν τα δύο τρίτα του συνόλου των
παραβάσεων). Ποσοστό 10 % των παραβάσεων αφορά τη φορολογική και τελωνειακή
νοµοθεσία.

Η κίνηση διαδικασιών επί παραβάσει αποτελεί σηµαντικότατο µέσο που έχει στη
διάθεσή της η Επιτροπή για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε το κοινοτικό δίκαιο. Η
Επιτροπή κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κυρίως σε περιπτώσεις µη µεταφοράς (οι
οποίες αναφέρονται στην προηγούµενη ενότητα), όταν φρονεί ότι η εθνική νοµοθεσία
δεν είναι σύµφωνη µε το κοινοτικό δίκαιο, καθώς σε περιπτώσεις µη ορθής εφαρµογής
της νοµοθεσίας. Μολονότι οι διαδικασίες αυτές είναι εξαιρετικά χρονοβόρες4, συνήθως
                                                
4 Σύµφωνα µε τον Πίνακα αποτελεσµάτων αριθ. 8, το 64 % των υποθέσεων που παραπέµπονται στο

∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επιλύονται σε περισσότερο από 4 χρόνια.
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αποδεικνύονται αποτελεσµατικές για την εξάλειψη των αδικαιολόγητων εµποδίων στην
εσωτερική αγορά5. Όσον αφορά τις υποθέσεις που παραπέµπονται στο ∆ικαστήριο των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Επιτροπή δικαιώνεται στο 90 % των περιπτώσεων.

Οι υποθέσεις που αφορούν µη συµµόρφωση απαιτούν συνήθως περισσότερο χρόνο για
την επίλυσή τους, ιδίως όταν οι νοµοθετικές αλλαγές πρέπει να εγκριθούν µέσω των
ίδιων εθνικών κοινοβουλευτικών διαδικασιών που είχαν ως συνέπεια τη λήψη των
αµφισβητούµενων µέτρων.

Αντίθετα, οι υποθέσεις που αφορούν µη ορθή εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου
επιλύονται κατά κανόνα γρήγορα. Συνήθως βασίζονται σε καταγγελίες πολιτών και
επιχειρήσεων που χρειάζονται άµεση λύση στα πρακτικά προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν: ένας πολίτης, τα επαγγελµατικά προσόντα του οποίου δεν
αναγνωρίζονται, µια µικρή επιχείρηση, τα προϊόντα της οποίας αποσύρθηκαν από την
αγορά χωρίς βάσιµο λόγο. Εποµένως, η έννοµη διαδικασία ίσως να µην είναι αναγκαία ή
επιθυµητή, από την πλευρά του καταγγέλλοντος, και δεν είναι πιθανόν να παραγάγει
σηµαντική νοµολογία (η οποία είναι δυνατόν να έχει σηµαντικό αντίκτυπο στη
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς). Ως εκ τούτου, το ιδανικό θα ήταν οι υποθέσεις αυτές
να επιλύονται µε ρεαλιστικό τρόπο. Σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη, η Επιτροπή
δροµολόγησε την πρωτοβουλία SOLVIT, στόχος της οποίας είναι ακριβώς η επίλυση
των διασυνοριακών προβληµάτων που προκύπτουν από τη µη ορθή εφαρµογή της
νοµοθεσίας της εσωτερικής αγοράς εκ µέρους των δηµοσίων αρχών σε µέγιστο διάστηµα
10 εβδοµάδων6.

Για τη µείωση των αρνητικών συνεπειών της µη ορθής εφαρµογής της νοµοθεσίας της
εσωτερικής αγοράς στην εύρυθµη λειτουργία της αγοράς και, κατά συνέπεια, στα οφέλη
που παρέχει η τελευταία, η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη µέλη, στην επισκόπηση της
στρατηγικής για την εσωτερική αγορά7, να µειώσουν τον αριθµό των παραβάσεων λόγω
µη ορθής εφαρµογής της νοµοθεσίας κατά τουλάχιστον 10 %. Επί του παρόντος,
εκκρεµούν 681 υποθέσεις αυτού του είδους για το σύνολο των κρατών µελών. Ο αριθµός
πρέπει να µειωθεί σε 613 έως την άνοιξη του 2003, προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος.
Αξίζει να παρατηρήσει κανείς τη διαφορά µεταξύ των σχηµάτων 6 και 7. Μολονότι, η
Γαλλία και η Ιταλία έχουν συνολικά τις περισσότερες υποθέσεις παράβασης, οι
περισσότερες υποθέσεις για µη ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας της εσωτερικής αγοράς
αφορούν την Ιρλανδία και την Ισπανία.

                                                
5 Ωστόσο, σε 27 περιπτώσεις, όταν το κράτος µέλος δεν συµµορφώθηκε, η Επιτροπή αναγκάστηκε να

κινήσει εκ νέου διαδικασία. Το Βέλγιο (7), η Γαλλία (5) και η Ιταλία (4) είναι οι χώρες που
παρέλειψαν συχνότερα να συµµορφωθούν προς τις αποφάσεις του ∆ικαστηρίου (βλέπε Πίνακα
αποτελεσµάτων αριθ. 9).

6 Βλέπε COM(2001)702 στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/solvit/index.htm

7 Βλέπε COM(2002)171 τελικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/strategy/index.htm
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Σχήµα 7: Βασικές απαιτήσεις για τη µείωση κατά 10 % των υποθέσεων παράβασης
που αφορούν µη ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας

Σηµείωση: Εκκρεµείς υποθέσεις παράβασης που αφορούν µη ορθή εφαρµογή παράγωγου δικαίου
της ΕΕ (δηλαδή, µη συµπεριλαµβανοµένης της Συνθήκης) στις 28 Φεβρουαρίου 2002.

Ένας τρόπος µείωσης του συνολικού αριθµού των υποθέσεων είναι να διασφαλίζεται η
όσο το δυνατόν ταχύτερη εξέτασή τους. Ως προς το σηµείο αυτό, η κατάσταση
βελτιώθηκε ελαφρώς σε σύγκριση µε τον Πίνακα αποτελεσµάτων αριθ. 9, αλλά µόνο 33
% των υποθέσεων επιλύεται σε αρχικό στάδιο (30 % το Νοέµβριο του 2001).

Σχήµα 8: Μόνο το ένα τρίτο των υποθέσεων παράβασης επιλύεται σε αρχικό
στάδιο

Σηµείωση: Αριθµός υποθέσεων των οποίων η εξέταση είχε περατωθεί στις Φεβρουαρίου 2002, ως
ποσοστό του αριθµού των διαδικασιών που κινήθηκαν από την 1η Ιουλίου 1999 έως την 30ή
Ιουνίου 2001.

Σε σύγκριση µε τον πίνακα αποτελεσµάτων του Νοεµβρίου παρατηρούνται σηµαντικές
αλλαγές στα επιµέρους κράτη µέλη. Η Πορτογαλία, η Σουηδία, οι Κάτω Χώρες και η
Γερµανία βελτίωσαν τις επιδόσεις τους όσον αφορά την επίλυση των υποθέσεων σε
αρχικό στάδιο κατά περισσότερο από 10 %, ενώ η Φινλανδία, η Ελλάδα, η Ισπανία, το
Λουξεµβούργο και το Ηνωµένο Βασίλειο υστέρησαν κατά περισσότερο από 5 %. Αξίζει
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και πάλι να σηµειωθεί ότι τα κράτη µέλη που αντιµετωπίζουν το µεγαλύτερο αριθµό
προβληµάτων εφαρµογής (Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία και Ηνωµένο Βασίλειο) εµφανίζουν
επίσης αδυναµίες όσον αφορά την επίλυση των υποθέσεων σε αρχικό στάδιο.
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2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

A. Επισκόπηση 2002 της στρατηγικής για την εσωτερική
αγορά8 – ‘Τήρηση της υπόσχεσης’

Η στρατηγική για την εσωτερική αγορά είναι µια πενταετής διεργασία που ξεκίνησε το
Νοέµβριο του 1999 και επανεξετάζεται σε ετήσια βάση. Η πρακτική της αξία έγκειται
στο ότι ορίζει αυτά που πρέπει να γίνουν καθώς και το χρονικό διάστηµα στο οποίο
πρέπει να γίνουν, προκειµένου να βελτιωθεί η ικανότητα της εσωτερικής αγοράς να
δηµιουργεί περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και να προωθεί την αειφόρο
ανάπτυξη. Η τρίτη αυτή επισκόπηση πραγµατοποιείται τη στιγµή που το ευρώ αποτελεί
πλέον πραγµατικότητα στις αγορές µας, η 10η επέτειος της εφαρµογής του
προγράµµατος για την εσωτερική αγορά πλησιάζει και οι διαπραγµατεύσεις µε τις
υποψήφιες προς ένταξη χώρες πρόκειται σύντοµα να ολοκληρωθούν. Παρότι
επιτεύχθηκε σηµαντική πρόοδος από την έναρξη εφαρµογής του προγράµµατος, τον
Ιανουάριο του 1993, εξακολουθούν να υφίστανται εµπόδια και κενά στο πλαίσιο, τα
οποία πρέπει να καλυφθούν. Αυτό υπονοµεύει την ικανότητα των επιχειρήσεων, κυρίως
των ΜΜΕ, και των πολιτών, συχνά υπό την ιδιότητά τους ως καταναλωτών, να
επωφεληθούν πρακτικά από τις ευκαιρίες που προσφέρονται.

Ιστορικό

Η επισκόπηση 2002 παρουσιάζει µια µεικτή εικόνα. Το ποσοστό επιτυχίας για την
ολοκλήρωση του συνόλου των επιµέρους δράσεων-στόχων εντός των προκαθορισµένων
χρονικών ορίων ανέρχεται λίγο πάνω από 50% (σχεδόν το ίδιο µε το περυσινό). Το
ποσοστό αυτό δεν ήταν και δεν είναι ικανοποιητικό. Πρέπει να προχωρήσουµε µε
ταχύτερους ρυθµούς.

Ωστόσο, πρέπει επίσης να αναγνωρίσουµε ότι σηµειώθηκαν και επιτυχίες, ορισµένες από
αυτές σηµαντικές (βλέπε τον πίνακα των στόχων που επιτεύχθηκαν). Παρόλα αυτά,
υπάρχουν ορισµένα ζητήµατα στα οποία η πρόοδος είναι ιδιαίτερα αργή – τόσο αργή
ώστε δεν δύνανται να επωφεληθούν από αυτήν εκείνοι που έχουν τη µεγαλύτερη ανάγκη:
οι καταναλωτές µας και οι µικρές επιχειρήσεις.

                                                
8 Αναζητείστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη στρατηγική για την εσωτερική αγορά στην

ηλεκτρονική διεύθυνση http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/strategy/index.htm
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ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΑΝ

� Περαιτέρω ελευθέρωση των ταχυδροµικών υπηρεσιών – ανταγωνισµός σε περισσότερες ταχυδροµικές
υπηρεσίες εντός συµφωνηµένου χρονοδιαγράµµατος

� Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τροφίµων – ουσιαστική η σηµασία της για την εµπιστοσύνη των
καταναλωτών

� Συµφωνία επί των διαδικασιών για ταχύτερη και καλύτερη νοµοθεσία περί κινητών αξιών, που
επιτεύχθηκε σε στενή συνεργασία µε τις αγορές, τους χρήστες και τους ρυθµιστικούς φορείς
(προσέγγιση Lamfalussy)

� Ελευθέρωση σε σύντοµο χρονικό διάστηµα της πώλησης και συντήρησης αυτοκινήτων στην Ευρώπη
– µεγαλύτερος ανταγωνισµός και περισσότερες επιλογές προς όφελος των καταναλωτών

� Έγκριση νέας δέσµης µέτρων για τις τηλεπικοινωνίες – ενθαρρύνει την αύξηση του ανταγωνισµού και
προστατεύει τους καταναλωτές

� Έκδοση της οδηγίας για τους ΟΣΕΚΑ – περισσότερη ελευθερία για τους διαχειριστές κεφαλαίων για
διασυνοριακές επενδύσεις – και συµφωνία σχετικά µε τον κανονισµό για τα διεθνή λογιστικά πρότυπα
µετά από µόλις 6 µήνες διαπραγµατεύσεων – µεγαλύτερη προστασία των επενδυτών και συγκρίσιµοι
εταιρικοί λογαριασµοί

� Υποβολή προτάσεων για ένα περισσότερο οµοιόµορφο, διαφανές και ευέλικτο καθεστώς αναγνώρισης
επαγγελµατικών προσόντων

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΑΝ

� Η δέσµη µέτρων για τις δηµόσιες συµβάσεις δεν έχει εγκριθεί ακόµη – η µεταρρύθµιση είναι αναγκαία
τόσο για το δηµόσιο τοµέα όσο και για τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, µε πιθανή εξοικονόµηση έως
50 δισ. ευρώ

� Το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας έχει παγώσει – θα παρείχε ασφάλεια δικαίου και χαµηλότερο
κόστος, πράγµα καλό για τις ΜΜΕ

� Οδηγία για την εξαγορά επιχειρήσεων – αµφισβητείται έργο 12 ετών και διακυβεύονται ευρύτερα
συµφέροντα της Ευρώπης, αλλά η Επιτροπή θα ξεκινήσει σύντοµα νέες προσπάθειες

� Η οδηγία για τα συνταξιοδοτικά ταµεία έχει περιέλθει σε αδιέξοδο– σηµαντική λόγω της γήρανσης του
πληθυσµού και για την εµβάθυνση των κεφαλαιαγορών

� Η οδηγία για την προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων δεν έχει ακόµα µεταφερθεί από 5
κράτη µέλη – χάνονται πιθανά οφέλη ασφάλειας δικαίου και καινοτοµίας σε ένα τοµέα που έχει
αποφασιστική σηµασία για την Ευρώπη

� Οι προτάσεις της Επιτροπής για τη στρατηγική για τις υπηρεσίες καθυστερούν λόγω της
πολυπλοκότητας της υπόθεσης και της αργής συνεισφοράς των κρατών µελών – µεγάλες δυνατότητες
για την απασχόληση

� 8 κράτη µέλη δεν τήρησαν το στόχο µεταφοράς που ορίστηκε στη Στοκχόλµη – προκαλείται
αβεβαιότητα δικαίου και δηµιουργούνται κενά στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς

� Το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τη βελτίωση των κανονιστικών ρυθµίσεων καθυστερεί κατά έξι
µήνες έως τον Ιούνιο του 2002 – εξαιτίας εν µέρει του αιτήµατος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για
αναβολή της έγκρισης έως την περάτωση των διαβουλεύσεων σχετικά µε τη Λευκή Βίβλο για τη
διακυβέρνηση

Η ανάγκη για συνέχεια είναι το κεντρικό θέµα της επισκόπησης 2002. Αυτό που
πραγµατικά χρειάζεται δεν είναι η αλλαγή τακτικής αλλά η λήψη αποφάσεων. Η
επισκόπηση καθορίζει αυτά που πρέπει να γίνουν από σήµερα έως και το ∆εκέµβριο του
2003 για την επίτευξη των στόχων µας. Στην επισκόπηση αυτού του έτους µειώθηκε λίγο
πάνω από 50% ο αριθµός των δράσεων-στόχων – από περίπου 80 σε µόλις πάνω από 30.
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Μ’ αυτόν τον τρόπο δίνεται µια σαφέστερη και περισσότερο στοχοθετηµένη εικόνα
σχετικά µε τις προτεραιότητες και τους τοµείς προς τους οποίους πρέπει να κατευθυνθεί
η πολιτική δραστηριότητα.

Τι πρέπει να γίνει;

Tο βασικό µήνυµα είναι ότι η ΕΕ πρέπει να προχωρήσει µε ταχείς ρυθµούς στο
πρόγραµµα οικονοµικής και διαρθρωτικής µεταρρύθµισης που συµφωνήθηκε στη
Λισσαβώνα και επιβεβαιώθηκε εκ νέου στη Βαρκελώνη. Στη διαδικασία αυτή
περιλαµβάνεται η ανάληψη περαιτέρω δράσης για την ελευθέρωση του φυσικού αερίου
και του ηλεκτρικού ρεύµατος για τους εγχώριους καταναλωτές έως το 2004. Επίσης,
περιλαµβάνονται σχέδια για την αναζωογόνηση των σιδηροδρόµων της ΕΕ, για τη
µεταφορά τόσο επιβατών όσο και εµπορευµάτων, για συµφωνίες σχετικά µε πολλά
θέµατα χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, όπως τα συνταξιοδοτικά ταµεία, καθώς και
σχετικά µε τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. ∆εύτερον, πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως το
χρονικό διάστηµα που αποµένει έως την προσχώρηση, ώστε να αρθούν πολλά από τα
εµπόδια που εξακολουθούν να υφίστανται και να βοηθηθούν οι υποψήφιες χώρες στην
προετοιµασία τους για πλήρη και ενεργό συµµετοχή σε µια διευρυµένη εσωτερική
αγορά.  

Σε πρακτικό επίπεδο, η εσωτερική αγορά πρέπει να λειτουργεί καλύτερα για τους απλούς
πολίτες και για τις µικρές επιχειρήσεις, οι οποίες συχνά τείνουν να θεωρούν ότι µόνο οι
µεγάλες εταιρείες µπορούν να ασχολούνται µε το διασυνοριακό εµπόριο. Τέλος, η
επισκόπηση 2002 εξακολουθεί να δίνει έµφαση στα  θεµελιώδη (ή πρακτικά) ζητήµατα
της εσωτερικής αγοράς, όπως συµµόρφωση και επιβολή, παραβάσεις (καλύπτονται στο
Κεφάλαιο 1), και στην επίλυση προβληµάτων. Όλα αυτά τα ζητήµατα δεν επισύρουν
συχνά την απαιτούµενη πολιτική προσοχή, είναι όµως απαραίτητο να υλοποιηθούν µε
αποτελεσµατικό τρόπο ώστε η εσωτερική αγορά να λειτουργήσει όχι µόνο στη θεωρία
αλλά και στην πράξη.



20

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΟΥΝ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΩΣ ΤΟ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2002*

� Πώς θα επιτευχθεί το άνοιγµα των αγορών φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύµατος για τις
επιχειρήσεις – δυνατότητα ελευθερίας επιλογής του φορέα παροχής από τις επιχειρήσεις έως
το 2004

� ∆ηµιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού και λήψη αποφάσεων σχετικά µε τους νέους
κανόνες για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης αερολιµένων

� Προώθηση της δεύτερης δέσµης µέτρων για την αναζωογόνηση των ευρωπαϊκών
σιδηροδρόµων για τη µεταφορά επιβατών και εµπορευµάτων, συµπεριλαµβανοµένων
υψηλών προτύπων ασφαλείας

� Οριστικοποίηση των προτάσεων για τα συνταξιοδοτικά ταµεία, τους χρηµατοπιστωτικούς
οµίλους και τα ενηµερωτικά δελτία – πράγµα καλό για τους καταναλωτές και βασικό για τις
ολοκληρωµένες αγορές κινητών αξιών

� Εκσυγχρονισµός των κανόνων ανταγωνισµού της ΕΕ – µεγαλύτερη συµµετοχή των εθνικών
αρχών και των δικαστηρίων στην επιβολή τους

� Τροποποίηση του κανονισµού ΕΚ σχετικά µε τις συγχωνεύσεις µε στόχο να εξασφαλιστεί η
αποτελεσµατικότητα του ελέγχου των συγχωνεύσεων στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης
και της διεύρυνσης

� Ολοκλήρωση του «φορολογικού πακέτου» – θα συµβάλει στην εξάλειψη των φορολογικών
εµποδίων και του αθέµιτου φορολογικού ανταγωνισµού

� Πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που
χρησιµοποιούνται από το ευρύ κοινό και µέσα για την παρακολούθηση των επιδόσεων

� Προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των καταναλωτών βελτιώνοντας τη συνεργασία
µεταξύ των δηµόσιων αρχών σε θέµατα επιβολής των κανόνων

� Ανάπτυξη και ενίσχυση των υποδοµών της εσωτερικής αγοράς στις υποψήφιες χώρες

*Σηµείωση: Οι στόχοι αυτοί προστίθενται στις συνεχιζόµενες προσπάθειες για τους στόχους που δεν
επιτεύχθηκαν.
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B. Ενοποίηση των χρηµατοπιστωτικών αγορών και σχέδιο
δράσης για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

Η χρηµατοπιστωτική ολοκλήρωση θα έχει άµεσα και απτά οφέλη για την Ένωση. Είναι
σαφής η σχέση που υπάρχει µεταξύ ενός εύρυθµα λειτουργούντος, ενοποιηµένου
χρηµατοπιστωτικού τοµέα και της γενικότερης οικονοµικής ανάπτυξης και δηµιουργίας
θέσεων απασχόλησης. Πρόσφατη µελέτη εκτιµά ότι ο ενοποιηµένος χρηµατοπιστωτικός
τοµέας δύναται να προσθέσει 0,5 – 0,7% ετησίως στο ΑΕγχΠ της ΕΕ ή 43
δισεκατοµµύρια ευρώ.9

Tο Σχέδιο ∆ράσης για τις Χρηµατοπιστωτικές Υπηρεσίες (Σ∆ΧΥ) βρίσκεται περίπου
στα µέσα της εφαρµογής του. Αναγνωρίζεται ευρέως ότι η Ευρώπη πρέπει να προβεί
εγκαίρως σε όλες τις απαραίτητες µεταρρυθµίσεις – δηλαδή έως το 2005 το αργότερο.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης και, πριν από αυτό, η ενδιάµεση επισκόπηση
που έγινε το Φεβρουάριο του 200210, τόνισαν για άλλη µια φορά τη ζωτική σηµασία των
ενοποιηµένων κεφαλαιαγορών για την επίτευξη µεγαλύτερης οικονοµικής ανάπτυξης και
δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης, για την οικονοµική σταθερότητα και για να είναι
τόσο οι καταναλωτές όσο και οι επιχειρήσεις σε θέση να επωφεληθούν πλήρως από το
ευρώ.

Το Συµβούλιο της Βαρκελώνης ζήτησε συγκεκριµένα την έγκριση του κανονισµού για
τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και των προτεινόµενων οδηγιών σχετικά µε τις
καταχρηστικές πρακτικές στην αγορά, τους ασφαλιστικούς ενδιάµεσους, την εξ
αποστάσεως εµπορία χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, τους χρηµατοπιστωτικούς
οµίλους, τα ενηµερωτικά δελτία και τα συνταξιοδοτικά ταµεία όσο το δυνατόν νωρίτερα
εντός του 2002.

Η πρόσφατη πρόοδος στο Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο δείχνει ότι η δέσµευση για την
εφαρµογή του Σ∆ΧΥ είναι ισχυρή. Για παράδειγµα, το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο
συµφώνησαν για τον κανονισµό σχετικά µε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα έπειτα από µία
και µόνο ανάγνωση.

Η συµφωνία για τη διαδικασία Lamfalussy προκειµένου να επισπευστεί η θέσπιση
νοµοθεσίας για τις κινητές αξίες ώστε να συµβαδίζει µε τις εξελίξεις στην αγορά και να
αξιοποιηθεί άµεσα η εµπειρογνωµοσύνη των εθνικών ρυθµιστικών φορέων αποτελεί
σηµαντικό βήµα στη γενική διαδικασία.

                                                
9 Βλέπε Report to European Financial Services Round Table (2002): “The Benefits of a Working

European Retail Market for Financial Services”, www.zew.de/erfstudyresults/

10 Βλέπε το δελτίο τύπου που συνοψίζει τα κύρια συµπεράσµατα της ενδιάµεσης επισκόπησης (βλέπε
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/actionplan/02-36.htm). Λεπτοµερής και
ενηµερωµένη σε τακτική βάση πρόοδος σχετικά µε την εφαρµογή των 42 µέτρων του Π∆ΧΥ διατίθεται
στη διεύθυνση http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/actionplan/index.htm
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Θέση σε ισχύ

Οδηγία για το ηλεκτρονικό χρήµα Aπρίλιος 2002

Κανονισµός σχετικά µε τις διασυνοριακές πληρωµές
Ιούλιος 2002 (αναλήψεις από

ATM και συναλλαγές µε
τραπεζικές κάρτες) / Ιούλιος 2003

(µεταφορές πίστωσης)
Τροποποιήσεις των ασφαλιστικών οδηγιών

προκειµένου να επιτραπεί η ανταλλαγή πληροφοριών
µε τρίτες χώρες

Nοέµβριος 2002

Τροποποίηση της οδηγίας περί νοµιµοποίησης
προσόδων από παράνοµες δραστηριότητες

Ιούνιος 2003

Οδηγίες για τους οργανισµούς συλλογικών
επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)

Aύγουστος 2003

Οδηγία για τη διάλυση και εκκαθάριση των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Σεπτέµβριος 2003

Οδηγία για το περιθώριο φερεγγυότητας των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Σεπτέµβριος 2003

Τροποποιήσεις της 4ης και 7ης οδηγίας για το
εταιρικό δίκαιο προκειµένου να επιτραπεί η

αποτίµηση στην εύλογη αξία

Ιανουάριος 2004

Οδηγία για τη διάλυση και εκκαθάριση των τραπεζών Mάιος 2004
Καταστατικό της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Oκτώβριος 2004

Από το σύνολο των 42 µέτρων, 27 έχουν πλέον λάβει την τελική τους µορφή. 10 από
αυτά είναι νοµοθετικές πράξεις. Επιπλέον, εγκρίθηκαν 9 ανακοινώσεις και 8 εκθέσεις ή
συστάσεις σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα. 9 προτάσεις συζητώνται επί του παρόντος
στο Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο. Ακόµη, πρέπει να υποβληθούν προς συζήτηση από
την Επιτροπή 6 µέτρα και η αναθεωρηµένη οδηγία για την εξαγορά επιχειρήσεων.
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 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ Σ∆ΧΥ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ

Νοµοθετικά µέτρα που πρόκειται να θεσπιστούν
από την Επιτροπή

Αναµενόµενη έγκριση

Εκσυγχρονισµός της 4ης και 7ης οδηγίας για το
εταιρικό δίκαιο

Mάιος 2002

Νέα οδηγία για την εξαγορά επιχειρήσεων Ιούνιος 2002
∆ιασυνοριακές συγχωνεύσεις (10η οδηγία για το

εταιρικό δίκαιο)
Ιούλιος 2002

Αναθεώρηση της οδηγίας για τις επενδυτικές
υπηρεσίες

∆εκέµβριος 2002

Οδηγία για την τακτική υποβολή εκθέσεων ∆εκέµβριος 2002
Μεταφορά της εταιρικής έδρας (14η οδηγία για το

εταιρικό δίκαιο)
Αναβάλλεται η πρόταση της
Επιτροπής έως ότου ληφθεί
απόφαση από το Ευρωπαϊκό

∆ικαστήριο σχετικά µε παρόµοια
υπόθεση. ∆εν αναµένεται πρόταση

πριν από το τέλος του 2002
Επανεξέταση του µηχανισµού για την κεφαλαιακή
επάρκεια των επενδυτικών εταιρειών και των

πιστωτικών ιδρυµάτων

2004

Μέτρα που προτάθηκαν από την Επιτροπή και
τελούν υπό διαπραγµάτευση

Τελική προθεσµία που όρισε το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
Βαρκελώνης για την έγκριση

Κανονισµός για τα διεθνή λογιστικά πρότυπα Mάιος 2002
Οδηγία για την εξ αποστάσεως εµπορία

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών
Καλοκαίρι 2002

Οδηγία σχετικά µε τις εγγυήσεις Καλοκαίρι 2002
Οδηγία σχετικά µε τα ενηµερωτικά δελτία ∆εκέµβριος 2002
Οδηγία για τους ασφαλιστικούς ενδιάµεσους  ∆εκέµβριος2002
Οδηγία για τη φορολογία της αποταµίευσης ∆εκέµβριος 2002

Οδηγία για τα συνταξιοδοτικά ταµεία ∆εκέµβριος 2002
Οδηγία για τις καταχρήσεις στις αγορές ∆εκέµβριος 2002

Οδηγία σχετικά µε τους χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ∆εκέµβριος 2002
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3. TΕΧΝΙΚΑ ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ

A. Έµφαση στην ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης του 2002 ζήτησε αυτός ο Πίνακας
αποτελεσµάτων να κάνει συγκεκριµένες αναφορές στα σηµαντικότερα τεχνικά εµπόδια
που αντιµετωπίζει το εµπόριο. Η έµφαση στην ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων
στον παρόντα πίνακα αποτελεσµάτων αποτελεί την πρώτη και άµεση απάντηση της
Επιτροπής στο αίτηµα αυτό.

Στον περιορισµένο χρόνο που ήταν διαθέσιµος, δεν κατέστη δυνατή η συγκέντρωση των
απαραίτητων στοιχείων για την ποσοτική σύγκριση των επιδόσεων ενός κράτους µέλους
µε τον παραδοσιακό τρόπο που υπαγορεύει ο Πίνακας αποτελεσµάτων. Συνεπώς, αυτό
το κεφάλαιο βασίζεται σε µερικές σύντοµες αναλύσεις, οι οποίες, ωστόσο, µας δίνουν
ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο τα τεχνικά εµπόδια µπορούν
να επηρεάσουν την ικανότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων να επωφεληθούν από
την εσωτερική αγορά. Τα πρώτα δύο παραδείγµατα αφορούν τοµείς για τους οποίους οι
τεχνικοί κανονισµοί έχουν εναρµονιστεί σε επίπεδο ΕΕ. Τα επόµενα δύο παραδείγµατα
προέρχονται από το «µη εναρµονισµένο τοµέα» στον οποίο το ενδοκοινοτικό εµπόριο
στηρίζεται στην αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης.11

1. Ραδιοεξοπλισµός και τηλεπικοινωνιακός τερµατικός εξοπλισµός (R&TTE) –
επιτυχία

Υλοποίηση

Η οδηγία 1999/5 σχετικά µε το ραδιοεξοπλισµό και τον τηλεπικοινωνιακό τερµατικό
εξοπλισµό (R&TTE) καλύπτει τα κινητά τηλέφωνα GSM, τα τηλέφωνα, τους
διαποδιαµορφωτές, τα τηλεχειριστήρια, τα τηλεχειριστήρια κεντρικού κλειδώµατος
οχηµάτων κ.λπ. Η οδηγία, ως η κύρια νοµοθετική πράξη για τον τοµέα, αντικατέστησε
πλέον τις προηγούµενες ευρωπαϊκές οδηγίες και περίπου 1.500 εθνικούς τεχνικούς
κανόνες. Παράλληλα, σηµειώθηκαν αλλαγές όσον αφορά τη «φιλοσοφία» των
κανονιστικών ρυθµίσεων: αποµακρυνόµαστε από µια κλειστή και υπερβολικά
ρυθµιζόµενη αγορά, στην οποία τα ελεγχόµενα από το κράτος µονοπώλια αντιµετώπιζαν
µια σχετικά ακίνδυνη συσκευή, όπως το τηλέφωνο, ως επικίνδυνο προϊόν, και
κατευθυνόµαστε προς ένα ανοικτό, ανταγωνιστικό σύστηµα που στηρίζεται στην
αυτορρύθµιση από τη βιοµηχανία, όπου αυτό είναι δυνατόν.

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI), ο ευρωπαϊκός
οργανισµός τυποποίησης για τη βιοµηχανία των τηλεπικοινωνιών, εργάστηκε
αποτελεσµατικά εγκρίνοντας πάνω από 80% των προτύπων που ορίστηκαν κατ’ εντολή
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα περισσότερα από αυτά εντός 1-2 ετών από την αποδοχή
της εντολής.

                                                
11  Βλέπε το Παράρτηµα για λεπτοµέρειες.
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Tο ευρέως αναγνωρισµένο πρότυπο GSM αναπτύχθηκε από τους CEPT/ETSI12 εκτός
του πεδίου εφαρµογής της ίδιας της οδηγίας αλλά µε τη σθεναρή υποστήριξη της ΕΚ.
Ένα από τα κύρια πλεονεκτήµατα του GSM είναι φυσικά η δυνατότητα να
χρησιµοποιείται το ίδιο κινητό τηλέφωνο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ωστόσο, για να
αξιοποιηθεί πλήρως από εµπορικής πλευράς αυτό το πλεονέκτηµα, έπρεπε να επιλυθούν
σε ευρωπαϊκό επίπεδο ρυθµιστικά προβλήµατα που αφορούν τη δοκιµή των κινητών
τηλεφώνων και διαδικασίες έγκρισης µέσω της οδηγίας R&TTE. Ως εκ τούτου, η
εναρµόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνέβαλε σε µεγάλο βαθµό στην ανάπτυξη της
αγοράς κινητής τηλεφωνίας. Η µεγάλη εµπορική επιτυχία του GSM αποτέλεσε ένα πολύ
ισχυρό κίνητρο για την ευρωπαϊκή εναρµόνιση.

Συνέπειες στην πράξη

Η τεχνολογική πρόοδος αξιοποιήθηκε πλήρως στον τοµέα αυτό χάρη στον τρόπο µε τον
οποίο άνοιξε η αγορά – αυτό δεν οφείλεται µόνο στην οδηγία R&TTE αλλά και στην
ελευθέρωση του τοµέα των ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιών γενικότερα. Έτσι, ένα ισχυρό
πρότυπο υλισµικού συνέβαλε στην ανάπτυξη µιας ισχυρής ευρωπαϊκής βιοµηχανίας, η
οποία είναι πρωτοπόρος στην παγκόσµια αγορά (βλέπε πλαίσιο).

Η βιοµηχανία της EΕ πρωτοπόρος στον κόσµο

� Το µερίδιο των ευρωπαϊκών εταιρειών στην παγκόσµια αγορά κινητής τηλεφωνίας
υπερβαίνει το 50%.13

� Το 2001 η ευρωπαϊκή αγορά εξοπλισµού για τελικούς χρήστες αυξήθηκε σε 44 δισ.
ευρώ.14

� Το 2001 οι συνδεδεµένες υπηρεσίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας ανήλθαν σε
202 δισ. ευρώ και το εµπόριο εντός της ΕΕ αυξήθηκε 13 φορές από το 1995.

� Ο αριθµός των συνδροµών κινητής τηλεφωνίας αυξήθηκε επίσης θεαµατικά τα
τελευταία δέκα χρόνια. Η ευρωπαϊκή αγορά κινητής τηλεφωνίας είναι σηµαντικά
µεγαλύτερη από εκείνη των ΗΠΑ.

Σχήµα 9: Το εµπόριο κινητών τηλεφώνων στην ΕΕ επεκτάθηκε πολύ πιο γρήγορα
από τις εξαγωγές σε τρίτες χώρες

                                                
12 Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη Υπηρεσιών Ταχυδροµείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT), Ευρωπαϊκό

Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI).

13 Πηγή: Gartner Dataquest (Mάρτιος 2002).

14 Πηγή: Το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο τεχνολογιών των πληροφοριών (EΠΤΠ 2002) αναφέρεται σε
«εξοπλισµό επικοινωνιών για τελικούς χρήστες», ο οποίος αντιπροσωπεύει πάνω από 50% των
προϊόντων που καλύπτει η οδηγία 1999/5. Επίσης, η πληροφορία για το ποσό των 202
δισεκατοµµυρίων ελήφθη από το ΕΠΤΠ.
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Πηγή: Eurostat/Comext. Ο υπολογισµός του δείκτη βασίζεται σε στοιχεία για την αξία των εξαγωγών της
Ευρώπης των 15.
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Σχήµα 10: Οι συνδροµές κινητής τηλεφωνίας στην ΕΕ εκτινάχθηκαν στα ύψη

Πηγή: Eurostat + εκτίµηση βασισµένη στο ΕΠΤΠ 2002 για τα στοιχεία της περιόδου 2000/2001.

Συµπέρασµα

Ο αποφασιστικός παράγοντας για την επιτυχία ήταν ότι τόσο οι επιχειρηµατίες όσο και
οι πολιτικοί διέβλεψαν τη σηµασία που θα αποκτούσε ο τοµέας αυτός καθώς και την
ανάγκη να βρεθούν ευρωπαϊκές λύσεις για την άρση των σηµαντικότερων τεχνικών
εµποδίων. Ενώ κανείς δεν µπορεί να ισχυριστεί ότι η νοµοθεσία της εσωτερικής αγοράς
στον τοµέα αυτό είναι από µόνη της υπεύθυνη για την πραγµατική αυτή έκρηξη που
σηµειώθηκε στην αγορά, ωστόσο, είναι αλήθεια ότι αποτέλεσε µια από τις βασικές
προϋποθέσεις για την επιτυχία. Η βιοµηχανία αντιµετωπίζει τώρα την πρόκληση να
καλύψει τις δαπάνες εισαγωγής του προτύπου UMTS τρίτης γενεάς. Η ευρωπαϊκή
εναρµόνιση θα εξακολουθήσει να στηρίζει τη βιοµηχανία στις προσπάθειές της να
προσφέρει  σηµαντικά οφέλη στους πελάτες.

2. ∆οµικά προϊόντα: ένας προβληµατικός τοµέας µε ελπίδες ανάκαµψης

Ο κύκλος εργασιών της βιοµηχανίας δοµικών προϊόντων ανέρχεται σε 200
δισεκατοµµύρια ευρώ. Εκτιµάται ότι η βιοµηχανία αντιπροσωπεύει περίπου το 15% της
παραγωγής του ευρωπαϊκού µεταποιητικού τοµέα15 και ότι η εργασία 26 εκατοµµυρίων
ατόµων στην ΕΕ εξαρτάται άµεσα ή έµµεσα από τον τοµέα των κατασκευών.16

                                                
15 Πηγή: Μελέτη της WS Atkins, η οποία εκπονήθηκε κατ’ εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Εffects

of Regulation and Technical Harmonisation on the Intra-Community Trade in construction products,
Final Report 2000, σ. VI.

16 Πηγή: Μη δηµοσιευθείσα µελέτη, η οποία εκπονήθηκε κατ’ εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Deloitte & Touche: Study to evaluate the functioning of the principle of mutual recognition in selected
sectors, lot no. 4: construction products, σ. 6.
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Υλοποίηση

Η οδηγία νέας προσέγγισης 89/106 (οδηγία για τα δοµικά προϊόντα) εκδόθηκε το 1989
και καλύπτει ένα ευρύ φάσµα προϊόντων από τσιµέντο, θερµοµόνωση, προϊόντα
τοιχοποιίας, προσόψεις (τοιχοπετάσµατα) έως παράθυρα ή σωλήνες και εξαρτήµατα.

Η εναρµόνιση στον τοµέα των δοµικών προϊόντων είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και
δύσκολη για διάφορους λόγους (βλέπε πλαίσιο). Εφαρµόζεται µόνο το 10% των
προτύπων που εγκρίθηκαν.17

Η εφαρµογή της οδηγίας για τα δοµικά προϊόντα είναι αργή για τους εξής λόγους:

� Οι βασικές απαιτήσεις και τα σχετικά πρότυπα πρέπει να καλύπτουν τόσο τα
µεµονωµένα δοµικά προϊόντα όσο και τα έργα/κτίρια που κατασκευάζονται
χρησιµοποιώντας τα δοµικά αυτά προϊόντα.

� Οι εθνικοί οικοδοµικοί κανονισµοί δεν είναι εναρµονισµένοι και είναι
προσαρµοσµένοι σε µια µεγάλη ποικιλία κλιµατικών συνθηκών και εθνικών
κατασκευαστικών παραδόσεων.

� Τα τεχνικά εµπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία δοµικών προϊόντων δηµιουργούνται
από δεσµευτικά εθνικά πρότυπα (τα οποία θα αντικατασταθούν από ευρωπαϊκά
πρότυπα) και από εθνικούς oικοδοµικούς κώδικες οι οποίοι αναφέρονται σε εθνικές
προδιαγραφές προϊόντος και σε διαδικασίες πιστοποίησης. ∆εν είναι όλα τα εθνικά
πρότυπα δεσµευτικά, αλλά τείνουν να είναι υποχρεωτικά στην πράξη λόγω των
απαιτήσεων περί ανάληψης ευθυνών και της συνήθους πρακτικής.

� Η βιοµηχανία δεν ασκεί έντονες πιέσεις για ευρωπαϊκή τυποποίηση. Οι µικρές
επιχειρήσεις σπάνια έχουν διασυνοριακά συµφέροντα και φοβούνται την επιπλέον
γραφειοκρατία, ενώ οι µεγάλες εταιρείες δεν ενδιαφέρονται για πρόσθετο
ανταγωνισµό για τις θυγατρικές τους στο εξωτερικό, οι οποίες έµαθαν να
εφαρµόζουν τους τοπικούς εθνικούς κανονισµούς.

Ελλείψει εναρµονισµένων προτύπων, τα κράτη µέλη εξακολουθούν να αναπτύσσουν
τους δικούς τους κανονισµούς. Το 2000, η Επιτροπή έλαβε 109 κοινοποιήσεις νέων
εθνικών τεχνικών κανονισµών στον τοµέα των δοµικών υλικών, οι οποίες
αντιπροσωπεύουν το 15% του συνόλου των κοινοποιήσεων που ελήφθησαν.18

                                                
17 Βλέπε Πίνακα αποτελεσµάτων εσωτερικής αγοράς 8 και 9.

18 Βλέπε Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 25/07/2001, C207/5. Στατιστικά στοιχεία
σχετικά µε τους τεχνικούς κανόνες που κοινοποιήθηκαν το 2000 στο πλαίσιο της διαδικασίας
κοινοποίησης που προβλέπεται από την οδηγία 98/34.
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Συνέπειες στην πράξη

Ένας προµηθευτής που επιθυµεί να αναπτύξει εµπορική δραστηριότητα στην ΕΕ πρέπει
να συµµορφώνεται µε τους κανονισµούς κάθε κράτους µέλους και, κατά συνέπεια, να
υποβληθεί σε 3 έως 10 διαφορετικές διαδικασίες πιστοποίησης ανάλογα µε το προϊόν ή
την αγορά. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή µπορεί να χρειαστούν έως και 3
χρόνια και το κόστος είναι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.19

Ωστόσο, στην περίπτωση του εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών, αυτό το ρυθµιστικό
περιβάλλον δεν µπορεί να θεωρηθεί εξ ολοκλήρου υπεύθυνο για όλες τις οικονοµικές
επιπτώσεις. Για ευνόητους λόγους, το εµπόριο δοµικών προϊόντων επικεντρώνεται σε
προϊόντα υψηλότερης προστιθέµενης αξίας, όπως εξοπλισµός θέρµανσης, παρά σε
εµπορεύµατα χαµηλότερης προστιθέµενης αξίας µε µεγάλο βάρος, όπως τσιµέντο ή
τούβλα, των οποίων η µεταφορά είναι δαπανηρή. Συνεπώς, όπως θα περίµενε κανείς, το
εµπόριο δοµικών προϊόντων είναι πιο περιορισµένο σε σχέση µε άλλα µεταποιηµένα
προϊόντα. Παρόλα αυτά, όπως δείχνει και το γράφηµα, ακόµη και από χαµηλότερη βάση,
τα δοµικά προϊόντα δεν κατάφεραν να συµµετάσχουν πλήρως στην αύξηση του εµπορίου
εντός της ΕΕ.

Σχήµα 11: Η επέκταση του εµπορίου δοµικών προϊόντων είναι κάτω από το µέσο
όρο

Πηγή: Οικονοµική µεταρρύθµιση: έκθεση για τη λειτουργία των κοινοτικών αγορών προϊόντων και
κεφαλαίων («Έκθεση Κάρντιφ»), COM(2001)736, στατιστικό παράρτηµα, σ. 20.

Ένας άλλος δείκτης χαµηλού βαθµού ενοποίησης της αγοράς είναι οι σηµαντικές
διακυµάνσεις των τιµών των δοµικών προϊόντων στην Ευρώπη. Οι τιµές για συγκρίσιµα
προϊόντα στην ΕΕ εκτιµάται ότι κατά µέσο όρο ποικίλλουν κατά 26% σε σύγκριση µε
µόλις 6% στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι τιµές µπορεί να ποικίλλουν έως και 35% για

                                                
19 Βλέπε µελέτη της WS Atkins, η οποία εκπονήθηκε κατ’ εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Εffects of

Regulation and Technical Harmonisation on the Intra-Community Trade in construction products, Final
Report 2000, σ. VI.
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ορισµένα προϊόντα, όπως για παράδειγµα στην περίπτωση των προϊόντων
θερµοµόνωσης.20

                                                
20 Βλέπε «Ανταγωνιστικότητα στον ευρωπαϊκό τοµέα δοµικών προϊόντων», συνέδριο στο

Malmo/Σουηδία, 7 Σεπτεµβρίου 2001.
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Συµπέρασµα

Η βιοµηχανία δεν έχει ασκήσει ιδιαίτερες πιέσεις για την άρση των τεχνικών εµποδίων
στον τοµέα των προϊόντων δοµικών κατασκευών. Η ανεπαρκής εφαρµογή της
νοµοθεσίας της εσωτερικής αγοράς, που οφείλεται στον αργό ρυθµό υιοθέτησης των
προτύπων, δεν συµβάλλει στη δηµιουργία συνθηκών ευνοϊκών για την ανάπτυξη του
εµπορίου και την ολοκλήρωση της αγοράς. Συγχρόνως, εξακολουθούν να υπάρχουν και
άλλα πολύπλοκα τεχνικά εµπόδια, που συνδέονται µε τους εθνικούς οικοδοµικούς
κανονισµούς, τα οποία επιδεινώνουν την κατάσταση.

Έχει αρχίσει να σηµειώνεται πρόοδος όσον αφορά στην υιοθέτηση ευρωπαϊκών
προτύπων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) έχει εκπονήσει περίπου 70
πρότυπα έως σήµερα και ο Πίνακας αποτελεσµάτων εσωτερικής αγοράς θα
εξακολουθήσει να παρακολουθεί την πρόοδο που σηµειώνεται στον καίριο αυτόν τοµέα.
Η ασφάλεια σε περίπτωση πυρκαϊάς αποτελεί ζωτικό ζήτηµα για ποσοστό άνω του 80%
των προϊόντων δοµικών κατασκευών και στον τοµέα αυτό σηµειώθηκε πρόσφατα
σηµαντική πρόοδος, µε την οριστικοποίηση ενός εναρµονισµένου ευρωπαϊκού
συστήµατος ταξινόµησης των επιδόσεων των δοµικών προϊόντων όσον αφορά την
αντίδρασή τους στη φωτιά. Το νέο σύστηµα ταξινόµησης21 θα αντικαταστήσει σταδιακά
τα εθνικά συστήµατα που δυσχεραίνουν σήµερα τις διασυνοριακές συγκρίσεις και
οδηγούν συχνά σε περιττούς διπλούς ελέγχους και σε προβλήµατα αναγνώρισης. Παρόλα
αυτά, τα τεχνικά εµπόδια στον τοµέα των δοµικών προϊόντων εξακολουθούν να
αποτελούν τροχοπέδη για το διασυνοριακό εµπόριο και την ολοκλήρωση της αγοράς.

3. Ποδήλατα: αν και η αµοιβαία αναγνώριση έχει θετικά αποτελέσµατα, οι εθνικοί
κανονισµοί αυξάνουν το κόστος

Η ευρωπαϊκή αγορά ποδηλάτου καλύπτει ένα ευρύ φάσµα προϊόντων: από τα
«συµβατικά» ποδήλατα για ενήλικες έως τα ποδήλατα «ανωµάλου εδάφους», τα
αγωνιστικά ή τα παιδικά ποδήλατα. Το 2000, πωλήθηκαν στους ευρωπαίους
καταναλωτές περίπου 17 εκατοµµύρια ποδήλατα (αντίστοιχος αριθµός πωληθέντων
αυτοκινήτων: 15 εκατοµµύρια), εκ των οποίων τα 12 εκατοµµύρια ήταν εγχώριας
παραγωγής. Η ευρωπαϊκή βιοµηχανία ποδηλάτου απασχολεί 130.000 εργαζόµενους.22

Εφαρµογή

Οι τεχνικοί κανονισµοί στον τοµέα του ποδηλάτου δεν έχουν εναρµονιστεί και τα κράτη
µέλη εφαρµόζουν τους διαφορετικούς εθνικούς τους κανονισµούς σε σχέση µε τις
τεχνικές προδιαγραφές των ποδηλάτων όσον αφορά το φωτισµό, τα φρένα, τη σήµανση
κ.λπ. (βλ. πλαίσιο). Οι εθνικές αρχές έχουν την τάση να επικαλούνται λόγους ασφαλείας
ως αιτιολογία για την εφαρµογή των ίδιων κανονισµών και στα εισαγόµενα ποδήλατα
και για την επιβολή υποχρέωσης ειδικών πρόσθετων ελέγχων για τη διαπίστωση της
συµµόρφωσης µε τους εν λόγω κανόνες.

                                                
21 Το «µεµονωµένο καιόµενο αντικείµενο» (EN 13823: 2002).

22 Πηγές: Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Ποδηλάτων (EBMA), Colibi/Coliped (ενώσεις των
ευρωπαίων κατασκευαστών ποδηλάτων και εξαρτηµάτων ποδηλάτων / τα σχετικά µε την απασχόληση
στοιχεία αφορούν και τις δύο πηγές).
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Οι εθνικοί κανονισµοί δηµιουργούν τεχνικά εµπόδια23

� Στη Γερµανία, τη µεγαλύτερη αγορά ποδηλάτου στην Ευρώπη, η ασφάλιση για
την αστική ευθύνη από προϊόντα απαιτεί από τους πωλητές λιανικής να παρέχουν
πιστοποιητικό «εκούσιας» συµµόρφωσης µε το εθνικό πρότυπο DIN.

� Στη ∆ανία, κάθε ποδήλατο πρέπει να φέρει ανεξίτηλο σήµα/σφραγίδα
προκειµένου να διασφαλίζεται η ανιχνευσιµότητα. Ο κανονισµός αυτός προκαλεί
προβλήµατα στους εισαγωγείς, καθώς δεν είναι δυνατή η σφράγιση ενός βαµµένου
ποδηλάτου.

� Στην Ισπανία, κάθε τύπος ποδηλάτου πρέπει να περάσει από εργαστηριακό
έλεγχο και να λάβει αριθµό ελέγχου.

� Στη Γαλλία, τα ποδήλατα πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου συναρµολογηµένα όταν
πωλούνται στους καταναλωτές (απαγορεύεται η πώληση συναρµολογούµενων
τµηµάτων: οι σέλες/τα πεντάλ/τα χερούλια πρέπει να είναι σωστά τοποθετηµένα και
ρυθµισµένα). Είναι υποχρεωτική η συµµόρφωση προς το γαλλικό πρότυπο AFNOR.

� Στο Ηνωµένο Βασίλειο, όλα τα ποδήλατα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές
του προτύπου BS6102 κατά την πώλησή τους.

Οι επιπτώσεις στην πράξη

Παρότι τουλάχιστον ορισµένες από τις εθνικές ρυθµίσεις φαίνεται ότι παραβιάζουν την
αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης, η Επιτροπή δεν λαµβάνει µεγάλο αριθµό καταγγελιών
σχετικά µε προβλήµατα στην ελεύθερη διακίνηση ποδηλάτων, ενώ δεν εκκρεµούν
σχετικές διαδικασίες επί παραβάσει.

∆ύο είναι οι παράµετροι που εξηγούν το φαινόµενο αυτό:

� Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς προσαρµόζουν εκούσια τα χαρακτηριστικά των
ποδηλάτων τους στους τοπικούς κανονισµούς, προκειµένου να αποφύγουν
προβλήµατα µε τις τοπικές αρχές. Οι τέσσερις στις δέκα εταιρείες ποδηλάτων δεν
γνωρίζουν καν την ύπαρξη της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης και τα δικαιώµατα
που απορρέουν απ’ αυτήν.24 Είναι σε θέση, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, να
προσαρµόσουν τα προϊόντα τους στους εθνικούς κανονισµούς. Ωστόσο, αυτές οι
προσαρµογές κοστίζουν, µε αποτέλεσµα τα προϊόντα να καθίστανται λιγότερο
ανταγωνιστικά, και συµβάλλουν στην αύξηση της τιµής των ποδηλάτων για τον
ευρωπαίο καταναλωτή.

                                                
23 Πηγή: EBMA

24 Πρβλ. εσωτερική έρευνα που διενήργησε η Γ∆ Εσωτερικής Αγοράς σε 34 εταιρείες του τοµέα του
ποδηλάτου.
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� Στον τοµέα της παραγωγής ποδηλάτων στην Ευρώπη κυριαρχούν ΜΜΕ, οι οποίες δεν
διαθέτουν τους πόρους και τα µέσα που απαιτούνται για την εµπλοκή σε
µακροχρόνιες νοµικές διαδικασίες. Οι εταιρείες αυτές είναι πιο πιθανό είτε να
αποφασίσουν να µην δραστηριοποιηθούν εµπορικά στη συγκεκριµένη χώρα είτε,
απλώς, να προβούν στις αναγκαίες δαπάνες προκειµένου να συµµορφωθούν µε την
εθνική νοµοθεσία. Έτσι, µειώνεται ο όγκος των διασυνοριακών συναλλαγών και
εξηγείται ο µικρός αριθµός καταγγελιών.

Σχήµα 12: Μετά την κατακόρυφη άνοδο στις αρχές της δεκαετίες του 1990, ο
τοµέας του ποδηλάτου στην ΕΕ παρουσιάζει στασιµότητα

Πηγή: Comext, Ενδοκοινοτικό εµπόριο = Εξαγωγές της ΕΕ των 12 προς την ΕΕ των 12.

[µετάφραση σχήµατος 12: 1.000.000 ευρώ

Ενδοκοινοτικό εµπόριο Εισαγωγές της ΕΕ των 12 από τρίτες χώρες

Εξαγωγές της ΕΕ των 12 προς τρίτες χώρες]

Το ενδοκοινοτικό εµπόριο ποδηλάτων αναπτύχθηκε σηµαντικά κατά το πρώτο µισό της
δεκαετίας του 1990 λόγω της κυκλοφορίας στην αγορά των ποδηλάτων «ανωµάλου
εδάφους», εισαγωγής κυρίως από χώρες της Άπω Ανατολής. Κατά το δεύτερο µισό της
δεκαετίας, η θέσπιση αυστηρών µέτρων αντιντάµπινγκ από την ΕΕ περιόρισε τις
αθέµιτες εισαγωγές σε χαµηλή τιµή. Αν και η ευρωπαϊκή παραγωγή αντικατέστησε
µέρος αυτών των εισαγωγών, το ενδοκοινοτικό εµπόριο άρχισε να παρουσιάζει τάσεις
στασιµότητας από τα µέσα τις δεκαετίας του 1990. Η Ιταλία ήταν παραδοσιακά η
ευρωπαϊκή χώρα µε τις µεγαλύτερες εξαγωγές ποδηλάτων. Οι εξαγωγές της φαίνεται να
επηρεάστηκαν σηµαντικά από την πιο περιοριστική ερµηνεία των απαιτήσεων ασφαλείας
από τη Γαλλία και τη Γερµανία.25

Παρά τα µέτρα αντιντάµπινγκ και την επιβολή γενικού εισαγωγικού δασµού ύψους 15%,
η ΕΕ εξακολουθεί να εισάγει 5,5 εκατοµµύρια ποδήλατα ετησίως από χώρες εκτός της
ΕΕ. Οι εξαγωγές της ΕΕ προς τρίτες χώρες µειώνονται και σήµερα αφορούν µόλις 0,4

                                                
25 Πηγή: Ancma / Ιταλική ένωση κατασκευαστών ποδηλάτων + Comext. Αυτό εξηγεί το γιατί η ιταλική

βιοµηχανία ποδηλάτου στηρίζει ενεργά τις εργασίες για την εκπόνηση του νέου ευρωπαϊκού προτύπου
στον τοµέα του ποδηλάτου (πρβλ. Συµπέρασµα).
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εκατοµµύρια ποδήλατα ετησίως26, γεγονός που µαρτυρεί την ύπαρξη συνεχιζόµενων
πιέσεων από τις εισαγωγές και πρόβληµα ανταγωνιστικότητας (από άποψη τιµών) της
ευρωπαϊκής βιοµηχανίας ποδηλάτου.

Ένα ακόµη στοιχείο που αποδεικνύει τον κατακερµατισµό της εσωτερικής αγοράς της
ΕΕ είναι οι σηµαντικές διαφορές τιµών µεταξύ των διαφόρων κρατών µελών. Η µέση
τιµή για ένα απλό ποδήλατο κυµαίνεται από 38 ευρώ στην Ελλάδα έως 144 ευρώ στη
Γερµανία.27

Συµπέρασµα

Παρά την ύπαρξη τεχνικών εµποδίων, είναι σηµαντικός ο όγκος των ενδοκοινοτικών
συναλλαγών, αν και µέρος των συναλλαγών αυτών αφορά σε επανεξαγωγές ποδηλάτων
που εισάγονται από τρίτες χώρες. Τα τεχνικά εµπόδια που θέτουν τα επιµέρους κράτη
µέλη εξακολουθούν να αυξάνουν το κόστος του εµπορίου για τις ΜΜΕ που κυριαρχούν
στην ευρωπαϊκή βιοµηχανία ποδηλάτου.

Η κατάσταση αυτή, ωστόσο, πρόκειται να αλλάξει. Με πρωτοβουλία της βιοµηχανίας
ποδηλάτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CEN εκπονεί ένα νέο ευρωπαϊκό
πρότυπο για τα ποδήλατα28 Οι απαιτήσεις ασφαλείας και οι τεχνικές προδιαγραφές του
προτύπου αυτού θα έχουν εγκριθεί από τα κράτη µέλη. Η έγκριση του προτύπου από τη
CEN θα οδηγήσει στην κατάργηση του συνόλου των εθνικών προτύπων, µειώνοντας έτσι
σηµαντικά τα τεχνικά εµπόδια στο εµπόριο. Το γεγονός αυτό αναµένεται να προωθήσει
την ολοκλήρωση της αγοράς και να ενθαρρύνει τους ευρωπαίους παραγωγούς να
αυξήσουν τον όγκο των συναλλαγών τους. Το νέο πρότυπο αναµένεται επίσης να
βοηθήσει την ευρωπαϊκή βιοµηχανία ποδηλάτου να αντιµετωπίσει τον ανταγωνισµό από
τις εισαγωγές, καθώς θα δηµιουργήσει ισότιµους όρους ανταγωνισµού και θα
καταστήσει εµφανέστερες τις ποιοτικές διαφορές. Λόγω του ότι βασίζεται σε ένα διεθνές
πρότυπο ISO, το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο στον τοµέα του ποδηλάτου δεν αναµένεται να
δηµιουργήσει εµπόδια στο εµπόριο µε τρίτες χώρες.

4. Μπίρα: επιτυχία από την άποψη της ελεύθερης κυκλοφορίας των
εµπορευµάτων, αλλά η φορολογία προκαλεί στρεβλώσεις

Οι ευρωπαίοι καταναλωτές δαπανούν άνω των 100 δις ευρώ ετησίως σε µπίρα. Ο
ευρωπαϊκός κλάδος του ζύθου αντιπροσωπεύει το 25% του συνόλου της παγκόσµιας
παραγωγής µπίρας και το 60% των παγκόσµιων εξαγωγών µπίρας.29 Η Ευρωπαϊκή
παράδοση στη µπίρα είναι µεγάλη και χαρακτηρίζεται από πολυµορφία η οποία

                                                
26 Πηγή: Colibi/Coliped.

27 Πηγή: CEN / TC Cycles, Σχέδιο επιχειρηµατικού σχεδίου 1998, εκτίµηση για ποδήλατο πολλαπλών
χρήσεων το 1996. Οι τιµές σε δολάρια ΗΠΑ έχουν µετατραπεί σε ECU/ευρώ βάσει της µέσης τιµής
του 1996 που ήταν 1,27 δολάρια ΗΠΑ/ευρώ. Η ποιότητα ενδεχοµένως να µην ήταν απολύτως
συγκρίσιµη.

28 Όταν εγκριθεί, το νέο πρότυπο µπορεί να δηµοσιευθεί στο πλαίσιο της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια
των προϊόντων, προκειµένου να εξασφαλισθεί η πλήρης και συνεπής εφαρµογή του.

29 Πηγή: CBMC / Ένωση ευρωπαίων ζυθοποιών.
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αντανακλάται στο ευρύ φάσµα προϊόντων: από την βασική ξανθή µπίρα έως την
παραδοσιακή µαύρη µπίρα.

Εφαρµογή

Η αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης φαίνεται να εφαρµόζεται αρκετά καλά στον τοµέα
αυτό και δεν παρουσιάζεται ανάγκη εναρµόνισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με την πάροδο
των ετών, εντοπίστηκαν και καταργήθηκαν σταδιακά αρκετά εθνικά τεχνικά εµπόδια (βλ.
πλαίσιο).

� Κατόπιν σχετικής αποφάσεως του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που
εκδόθηκε το 1987, η Γερµανία και η Ελλάδα υποχρεώθηκαν να αποδεχθούν τις
εισαγωγές ζύθου που δεν παρασκευάζεται σύµφωνα µε τον παραδοσιακό «νόµο για
την καθαρότητα των ζύθων» που εφαρµόζεται ακόµη στην εγχώρια παραγωγή της
Γερµανίας.

� Το 2002, η ∆ανία αποδέχθηκε τελικά την εισαγωγή µπίρας που δεν ήταν
συσκευασµένη σε επαναχρησιµοποιούµενες φιάλες. Η απαγόρευση της εµπορίας
ζύθου (και άλλων ποτών) σε µη επαναπληρώσιµη συσκευασία είχε οδηγήσει στην
υποβολή αρκετών καταγγελιών και στην κίνηση διαδικασιών επί παραβάσει κατά την
τελευταία εικοσαετία.

� Το Ηνωµένο Βασίλειο τροποποίησε τον κανονισµό του που ευνοούσε τη διανοµή
παραδοσιακής µπίρας, προκειµένου να καταστεί δυνατή η πρόσβαση στην αγορά
αλλοδαπών παραγωγών µπίρας αυτού του τύπου (το καθεστώς ‘Guest Beer’
τροποποιήθηκε το 1997 και πρόκειται σύντοµα να καταργηθεί).

Η σταδιακή εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης µπορεί εποµένως να
θεωρηθεί ότι οδήγησε στην κατάργηση των περισσοτέρων από τα τεχνικά εµπόδια στις
ενδοκοινοτικές συναλλαγές στον τοµέα του ζύθου. Στην ουσία, το µόνο σηµαντικό
εµπόδιο στην οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ζύθου είναι πλέον οι µεγάλες
διαφορές που παρατηρούνται µεταξύ των έµµεσων φόρων κατανάλωσης και των
συντελεστών ΦΠΑ στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς.

Σχήµα 13: Οι µεγάλες διαφορές στους έµµεσους φόρους κατανάλωσης και τον ΦΠΑ
δηµιουργούν προβλήµατα

D E L F EL P I NL B A DK S UK IRL FIN

Έµµεσος
φόρος
κατανά-
λωσης

0,10 0,10 0,10 0,13 0,14 0,15 0,18 0,21 0,21 0,26 0,46 0,86 0,99 0,99 1,43

ΦΠΑ 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,12 0,22 0,17 0,21 0,31

ΣΥΝΟΛΟ 0,12 0,12 0,12 0,16 0,17 0,18 0,22 0,25 0,25 0,31 0,58 1,08 1,16 1,20 1,74

Πηγή: CBMC / Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έµµεσοι φόροι κατανάλωσης και ΦΠΑ σε ευρώ ανά λίτρο µπίρας.

Οι συνέπειες στην πράξη

Ο όγκος των διασυνοριακών συναλλαγών ζύθου δεν είναι ιδιαίτερα µεγάλος. Το υψηλό
κόστος µεταφοράς και η περιορισµένη διάρκεια ζωής του προϊόντος, σε συνδυασµό µε
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την τάση των καταναλωτών να προτιµούν τα εθνικά προϊόντα, εµποδίζουν την αύξηση
του όγκου των διασυνοριακών συναλλαγών. Ωστόσο, µε την πάροδο των ετών, σταδιακά
αυξήθηκαν οι εισαγωγές στα περισσότερα κράτη µέλη, ενώ πάνω από το 90% των
κοινοτικών εισαγωγών προέρχεται από άλλο κράτος µέλος.

Σχήµα 14: Αυξάνεται η κατανάλωση µπίρας προερχόµενης από άλλα κράτη µέλη

Πηγή: CBMC. Εισαγωγές σε ποσοστό % επί της κατανάλωσης (όγκος).Οι εισαγωγές από τρίτες χώρες
αντιπροσωπεύουν λιγότερο του 10% του συνόλου των εισαγωγών.

 [Μετάφραση σχήµατος 14: Ποσοστό

   ΕΕ, D, UK, DK]

Όταν, µε τη δηµιουργία της εσωτερικής αγοράς το 1993, καταργήθηκαν οι φορολογικοί
έλεγχοι στα σύνορα και οι περιορισµοί στις εισαγωγές µπίρας για προσωπική
κατανάλωση, οι καταναλωτές άρχισαν να αξιοποιούν τις παρεχόµενες ευκαιρίες, ιδίως
όπου η γεωγραφική απόσταση από χώρες µε χαµηλή φορολογία ήταν µικρή. Σε
ορισµένες περιοχές, αυξήθηκαν σηµαντικά οι εισαγωγές για προσωπική κατανάλωση, µε
αποτέλεσµα οι τελωνειακές αρχές να δυσκολεύονται να διακρίνουν µεταξύ νόµιµων
εισαγωγών και παράνοµης διακίνησης. Γίνεται εποµένως σαφές ότι οι πολύ µεγάλες
διαφορές στη φορολογία και τους έµµεσους φόρους κατανάλωσης δηµιουργούν σοβαρά
προβλήµατα στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς:

� Οι υψηλές τιµές σε ορισµένες περιοχές υποχρεώνουν τους καταναλωτές να
διασχίζουν τα σύνορα για τα ψώνια τους

� Λαθρεµπόριο

� Κατασπατάληση διοικητικών πόρων στην προσπάθεια των αρχών να διακρίνουν
µεταξύ νόµιµων εισαγωγών για προσωπική κατανάλωση και λαθρεµπορίου

� Σηµαντικές ζηµίες για λιανοπωλητές ζύθου σε ορισµένες περιφέρειες κρατών µελών
µε υψηλότερη φορολογία

Συµπέρασµα:

∆εν υφίστανται πλέον τεχνικά εµπόδια που να παρεµποδίζουν την ελεύθερη
διασυνοριακή διακίνηση ζύθου. Ωστόσο, οι µεγάλες διαφορές στη φορολογία και τους
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φόρους κατανάλωσης προκαλούν σηµαντικές στρεβλώσεις και εµποδίζουν την οµαλή
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι στρεβλώσεις αυτές έχουν ιδιαίτερα αρνητικές
συνέπειες για ορισµένες κατηγορίες καταναλωτών και λιανοπωλητών.
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B. Τιµές ειδών παντοπωλείου στην ΕΕ

Για ένα µεγάλο ποσοστό πολιτών, ένα από τα αµεσότερα και πλέον ορατά οφέλη της
εσωτερικής αγοράς είναι η επίδρασή της στις τιµές αγαθών και υπηρεσιών και, κατά
συνέπεια, η µείωση των λογαριασµών του νοικοκυριού στο τέλος του µήνα. Οι διαφορές
στις τιµές υποδεικνύουν τους τοµείς στους οποίους η εσωτερική αγορά δεν λειτουργεί
ικανοποιητικά. ∆εν είναι, φυσικά, δυνατή η ολοκληρωτική εξάλειψη των διαφορών στις
τιµές – ακόµη και στο πλαίσιο µιας πλήρως ολοκληρωµένης αγοράς οι τιµές θα
διαφέρουν, για παράδειγµα λόγω του κόστους µεταφοράς και των τοπικών προτιµήσεων.
Ωστόσο, εάν λειτουργεί σωστά η εσωτερική αγορά, οι διαφορές δεν πρέπει να είναι
µεγαλύτερες από εκείνες που παρατηρούνται στο εσωτερικό ενός µεγάλου σε έκταση
κράτους µέλους.

Η εισαγωγή των χαρτονοµισµάτων και των κερµάτων ευρώ έχει καταστήσει
εµφανέστερες τις διαφορές και αναµένεται να έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση του
διασυνοριακού ανταγωνισµού. Η Επιτροπή έχει δεσµευθεί να παρουσιάζει τακτικά
εκθέσεις σχετικά µε τη συµπεριφορά της αγοράς στον Πίνακα αποτελεσµάτων, σε µια
προσπάθεια αύξησης της διαφάνειας και παραγωγής πληροφοριών χρήσιµων για τους
καταναλωτές, τους µεσάζοντες και τα νοµοθετικά όργανα.

Ο Πίνακας αποτελεσµάτων εσωτερικής αγοράς του Μαΐου 200130 περιελάµβανε
αποτελέσµατα µελέτης των τιµών στους τοµείς των νωπών ειδών διατροφής και των
ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης. Από τις µελέτες αυτές προέκυπτε ότι οι
διακυµάνσεις των τιµών31 µεταξύ των κρατών µελών έφθαναν έως και το 40% στον
τοµέα των ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης και ήταν ακόµη µεγαλύτερες στην
περίπτωση των νωπών ειδών διατροφής.

Μία παρόµοια ανάλυση32 γίνεται τώρα σε σχέση µε τα είδη παντοπωλείου και τα είδη
οικιακής χρήσης ευρείας κατανάλωσης. Στόχος είναι και πάλι να προσδιοριστεί το εύρος
της διακύµανσης των τιµών στην επικράτεια της ΕΕ και να γίνουν κατανοητοί οι
παράγοντες στους οποίους οφείλονται οι διαφορές των τιµών των αγαθών αυτών.

Μεγάλες διαφορές στις τιµές των ειδών οικιακής χρήσης ευρείας κατανάλωσης σε
επίπεδο ΕΕ

                                                
30 Βλέπε http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/score/score8en.pdf

31 Η διακύµανση/διασπορά της τιµής µετράται βάσει του συντελεστή διακύµανσης που υπολογίζεται ως η
τυπική απόκλιση διά του µέσου όρου.

32 Οι συγκρίσεις τιµών στο παρόν άρθρο βασίζονται σε στοιχεία από σούπερ µάρκετ σε 14 κράτη µέλη
(εκτός του Λουξεµβούργου). Η βάση δεδοµένων δηµιουργήθηκε από την A. C. Nielsen και καλύπτει
την περίοδο από τον Ιούλιο του 1999 έως τον Ιούνιο του 2000. Αποτελεί µέρος κοινού πιλοτικού
σχεδίου της Γ∆ «Υγεία και Προστασία των Καταναλωτών», της Στατιστικής Υπηρεσίας των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Γ∆ «Εσωτερική Αγορά». Περισσότερες λεπτοµέρειες θα περιέχονται
σε έγγραφο εργασίας της Γ∆ «Εσωτερική Αγορά» που πρόκειται να δηµοσιευθεί σύντοµα στην
ηλεκτρονική διεύθυνση
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/economicreform/
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Από το σχήµα 15 προκύπτουν οι µεγάλες διαφορές που παρατηρούνται στις τιµές
επιλεγµένων ειδών ευρείας κατανάλωσης στην επικράτεια της Ευρώπης. Για
παράδειγµα, η τιµή µιας σοκολάτας Mars στην ακριβότερη χώρα (∆ανία) είναι σχεδόν
διπλάσια της τιµής του ίδιου προϊόντος στην φθηνότερη χώρα (Βέλγιο). Η τιµή του
µεταλλικού νερού Evian στην ακριβότερη χώρα (Φινλανδία) είναι τετραπλάσια της
αντίστοιχης τιµής στη φθηνότερη χώρα (Γαλλία).

Σχήµα 15: Οι τιµές βασικών ειδών παντοπωλείου διαφέρουν ενίοτε σηµαντικά

Πολυεθνικές µάρκες Υψηλότερες τιµές Χαµηλότερες τιµές Λόγος ακριβότερου/
φθηνότερου

Μεταλλικό νερό Evian Φινλανδία 189 Γαλλία 44 4,3

Μακαρόνια Barilla Σουηδία 138 Ιταλία 59 2,3

Κέτσαπ Heinz Ιταλία 138 Γερµανία 66 2,1

Κορν-φλέικς Kellogg’s Ελλάδα 152 Ηνωµένο Βασίλειο 71 2,1

Σοκολάτα Mars ∆ανία 143 Βέλγιο 73 2,0

Coca-Cola ∆ανία 139 Γερµανία 73 1,9

Fanta Σουηδία 146 Κάτω Χώρες 77 1,9

Αφρός ξυρίσµατος Nivea Ηνωµένο Βασίλειο 142 Γαλλία 81 1,8

Οδοντόκρεµα Colgate Ηνωµένο Βασίλειο 126 Πορτογαλία / Ισπανία76 1,7

Σαµπουάν Elvital Ιρλανδία 126 Ισπανία 76 1,7

Nescafé Ιταλία 133 Ελλάδα 77 1,7

Εθνικές µάρκες Υψηλότερες τιµές Χαµηλότερες τιµές
Λόγος ακριβότερου/

φθηνότερου
Μεταλλικό νερό Σουηδία 199 Ισπανία 39 5,1

Αλεσµένος
καφές/σπέρµατα καφέ

Ιρλανδία 178 Ισπανία 54 3,3

Ελαιόλαδο Φινλανδία 166 Ισπανία 51 3,3

Ρόφηµα σοκολάτας Σουηδία 157 Γερµανία 56 2,8

Μαρµελάδα ∆ανία 154 Κάτω Χώρες 65 2,4

Αλεύρι Ιταλία 144 Κάτω Χώρες 63 2,3

Κατεψυγµένη πίτσα Πορτογαλία 152 Γερµανία 71 2,1

Γάλα (UHT, πλήρες) Φινλανδία 137 Κάτω Χώρες 64 2,1

Απορρυπαντικά Σουηδία 122 Κάτω Χώρες 63 1,9

Γάλα (UHT, µε χαµηλά
λιπαρά)

Φινλανδία 139 Πορτογαλία 80 1,7

Βούτυρο ∆ανία 127 Ιρλανδία 77 1,6

Ζάχαρη Γαλλία 120 Ηνωµένο Βασίλειο 77 1,6
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Σηµείωση: Υψηλότερες και χαµηλότερες τιµές33 (συµπεριλαµβανοµένων όλων των φόρων) επιλεγµένων
ευρείας κατανάλωσης ειδών παντοπωλείου και οικιακής χρήσης. Μέση τιµή ΕΕ = 100.

Ωστόσο, σε καµία χώρα δεν παρατηρούνται σταθερά υψηλές ή σταθερά χαµηλές τιµές
για το σύνολο των προϊόντων. Για παράδειγµα, στο Ηνωµένο Βασίλειο παρατηρείται η
χαµηλότερη τιµή σε ένα προϊόν – κορν-φλέικς Kellogg’s – αλλά και η υψηλότερη τιµή
σε ένα άλλο - οδοντόκρεµα Colgate. Το εύρηµα αυτό συνάδει µε τα ευρήµατα µελετών
που παρουσιάστηκαν στον Πίνακα αποτελεσµάτων του περασµένου έτους.

Σχήµα 16: Τα είδη παντοπωλείου είναι φθηνότερα στην Ισπανία, τις Κάτω Χώρες
και τη Γερµανία

Σηµείωση:100% = µέσος όρος επιπέδου τιµών ΕΕ. Η ερµηνεία της σύγκρισης των επιπέδων των τιµών
στις διάφορες χώρες πρέπει να γίνεται µε προσοχή, καθώς τα συγκρινόµενα προϊόντα δεν είναι
πάντοτε ίδια σε όλες τις χώρες λόγω του ότι ορισµένα προϊόντα δεν πωλούνται σε όλα τα κράτη
µέλη.

[Μετάφραση σχήµατος 16: Ποσοστό

Μέσος όρος ΕΕ

Κατάταξη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ

Κατάταξη µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ]

Η Σουηδία και η ∆ανία είναι οι δύο ακριβότερες ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά τα είδη
παντοπωλείου και τα είδη οικιακής χρήσης, κατά τη σύγκριση τιµών που περιλαµβάνουν
του ΦΠΑ. Από την άλλη, η Ισπανία φαίνεται να είναι η φθηνότερη ευρωπαϊκή χώρα
ακολουθούµενη από τις Κάτω Χώρες, τη Γερµανία και τη Γαλλία.

Εάν δεν συµπεριλάβουµε τον ΦΠΑ, η κατάταξη των χωρών αλλάζει ελαφρώς. Για
παράδειγµα, το Ηνωµένο Βασίλειο φαίνεται τώρα να είναι η δεύτερη ακριβότερη χώρα
σε σχέση µε το µέσο όρο της ΕΕ. Ωστόσο, το γενικό επίπεδο διασποράς των τιµών
παραµένει σε γενικές γραµµές το ίδιο είτε συµπεριληφθεί ο ΦΠΑ είτε όχι.

                                                
33 Οι τιµές που χρησιµοποιούνται είναι τιµές µονάδας και όχι τιµές ετοιµοπαράδοτου προϊόντος και

περιλαµβάνουν ΦΠΑ.
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Οι τιµές των ειδών παντοπωλείου και των οικιακών ειδών ποικίλλουν σηµαντικά στην
επικράτεια της ΕΕ. Οι αποκλίσεις αυτές δεν φαίνεται να οφείλονται σε µεγάλο βαθµό
στους διαφορετικούς συντελεστές ΦΠΑ.

Από τα αποτελέσµατα της µελέτης προκύπτει ότι οι αποκλίσεις των τιµών στο εσωτερικό
των κρατών µελών είναι, σε γενικές γραµµές, 3 έως 6 φορές µικρότερες από τις
αντίστοιχες αποκλίσεις από χώρα σε χώρα. Για παράδειγµα, η διασπορά της τιµής της
οδοντόκρεµας είναι 14% σε επίπεδο ΕΕ, ενώ είναι µόλις 4% κατά µέσο όσο στο
εσωτερικό των κρατών µελών. Ωστόσο, στην περίπτωση ορισµένων προϊόντων, η
διαφορά είναι ακόµη µεγαλύτερη. Η τιµή µιας φιάλης κέτσαπ ποικίλλει µόνο κατά 2%
στο εσωτερικό των κρατών µελών, ενώ η διασπορά τιµών στην Ευρώπη φθάνει το 19%.

Η διασπορά τιµών για ορισµένα προϊόντα µπορεί να εµφανίζεται υψηλή ακόµη και στο
εσωτερικό κρατών µελών. Για παράδειγµα, παρότι η διασπορά τιµών στη Γαλλία είναι
γενικά µικρότερη του 2%, στην περίπτωση των κατεψυγµένων λαχανικών ανέρχεται στο
7% περίπου. Παροµοίως, στο Ηνωµένο Βασίλειο, η γενική διασπορά τιµών είναι περίπου
3%, ενώ στην περίπτωση των ξηρών ζυµαρικών φθάνει το 10% περίπου.

Το σχήµα 17 παρουσιάζει τις διαφορές τιµών µεταξύ της ακριβότερης και της
φθηνότερης περιφέρειας στο εσωτερικό κάθε κράτους µέλους. ∆εν προκαλεί έκπληξη το
γεγονός ότι οι διαφορές τιµών µεγαλώνουν όσο µεγαλύτερη είναι η έκταση της χώρας:
στη Γαλλία, τη Γερµανία, το Ηνωµένο Βασίλειο, την Ισπανία και τη Σουηδία
παρατηρούνται οι µεγαλύτερες εσωτερικές διαφορές τιµών.

Μεταξύ των µεγαλύτερων κρατών µελών, στη Γερµανία παρατηρούνται ιδιαίτερα
µεγάλες εσωτερικές διαφορές τιµών, γεγονός που πιθανώς οφείλεται στις σηµαντικές
διαφορές που εξακολουθούν να υφίστανται µεταξύ Ανατολικής και ∆υτικής Γερµανίας.
Οι τιµές στην Ανατολική Γερµανία φαίνονται σηµαντικά χαµηλότερες από τις τιµές στην
πρώην ∆υτική Γερµανία.
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Σχήµα 17: Οι τιµές διαφέρουν σηµαντικά από περιφέρεια σε περιφέρεια

Αριθµός
περιφε-
ρειών

Ακριβότερη
περιφέρεια

Φθηνότερη
περιφέρεια

Μέση διαφορά τιµής
µεταξύ της

ακριβότερης και της
φθηνότερης
περιφέρειας

Αυστρία 5 ∆υτική Αυστρία Ανατολική Αυστρία 2,2%

Βέλγιο 5 Βορειοανατολικό Νοτιοδυτικό 1,6%

Γαλλία 9 Παρίσι Νορµανδία

Βρετάνη

3,5%

Γερµανία 8 Βερολίνο Θουριγκία και Σαξονία 5,1%

∆ανία 2 Ανατολική ∆υτική 1,0%

Ηνωµένο
Βασίλειο

10 Νοτιοδυτικό Βορειοανατολικό 3,0%

Ιρλανδία 4 ∆ουβλίνο Leinster
(εκτός του ∆ουβλίνου)

1,8%

Ισπανία 8 Βορειοδυτική Ευρύτερη περιοχή της
Μαδρίτης

6,4%

Ιταλία 4 Κεντρική Νότια και Σαρδηνία 1,6%

Πορτογαλία 6 Νότια ενδοχώρα Ευρύτερη περιοχή του
Πόρτο

3,9%

Σουηδία 6 Νότια ∆υτική 8,7%

Φινλανδία 7 Βόρεια ∆υτική 2,2%
Σηµείωση: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για την Ελλάδα και τις Κάτω Χώρες. Ο αριθµός των

περιφερειών αναφέρεται στη µελέτη της AC Nielsen και όχι στη γεωγραφική ή διοικητική διαίρεση
των κρατών µελών (για παράδειγµα, η Γαλλία έχει 22 περιφέρεις και όχι 9).

Οι παράγοντες στους οποίους αποδίδονται οι αποκλίσεις των τιµών µπορούν να
ταξινοµηθούν σε τρεις οµάδες: φυσικοί παράγοντες, συνθήκες της αγοράς και
διαρθρωτικοί παράγοντες.

Φυσικοί παράγοντες

Φυσικοί παράγοντες, όπως η νοοτροπία, το κλίµα, οι τοπικές προτιµήσεις και το κόστος
µεταφοράς, µπορούν να επηρεάσουν τις τιµές. Για παράδειγµα, οι πωλήσεις βουτύρου
ανά κάτοικο στη ∆ανία είναι σχεδόν 6 φορές µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες πωλήσεις
στην Ισπανία. Καθώς οι τιµές στην Ισπανία είναι γενικά 40% χαµηλότερες από τις
αντίστοιχες τιµές στη ∆ανία, θα περίµενε κανείς η τιµή του βουτύρου να είναι κατά 40%
περίπου χαµηλότερη.

Παρόλα αυτά, δεν είναι. Η ύπαρξη µικρότερης αγοράς βουτύρου στην Ισπανία φαίνεται
να έχει ως συνέπεια υψηλότερη τιµή. Η τιµή του βουτύρου στην Ισπανία είναι µάλιστα
ίδια µε την τιµή του βουτύρου στη ∆ανία, παρότι η µέση διαφορά στις τιµές των
προϊόντων ανέρχεται στο 40%.
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Το κόστος µεταφοράς µπορεί επίσης να επηρεάσει άµεσα την τιµή ορισµένων
προϊόντων. Όπως είναι αναµενόµενο, τα ιταλικά ζυµαρικά είναι φθηνότερα στην Ιταλία –
η τιµή τους είναι ίση µε το 60% περίπου της µέσης τιµής στην ΕΕ. Γενικά, όσο
µεγαλύτερη είναι η απόσταση από την Ιταλία, τόσο ακριβότερο είναι το προϊόν. Ωστόσο,
είναι φθηνότερα στη Φινλανδία από ό,τι στο Βέλγιο, παρότι η Φινλανδία είναι η χώρα
της ΕΕ που απέχει περισσότερο από την Ιταλία.

Φυσικοί παράγοντες επηρεάζουν τις τιµές και συµβάλλουν σε ένα βαθµό στη διασπορά
της τιµής που παρατηρείται ακόµη και σε πλήρως ολοκληρωµένες αγορές. Το µέγεθος
της Ένωσης, οι διαφορετικές προτιµήσεις των καταναλωτών, το περιβάλλον, το κλίµα,
κ.λπ. εξηγούν εν µέρει τις µεγάλες διαφορές τιµών που παρατηρούνται. Ωστόσο, οι
διαφορές τιµών σε επίπεδο ΕΕ φαίνονται σηµαντικά υψηλότερες από τις διαφορές που
θα ανέµενε κανείς λόγω των φυσικών παραγόντων.

Συνθήκες αγοράς

Οι συνθήκες της αγοράς σχετίζονται µε παράγοντες που µπορούν να δώσουν τη
δυνατότητα στους λιανοπωλητές, τους εµπόρους χονδρικής πώλησης και τους
παραγωγούς να παρεκκλίνουν από την τιµή που θα ανέµενε κανείς στο πλαίσιο µιας
σωστά λειτουργούσας αγοράς.

Η συγκέντρωση στον τοµέα λιανικής ποικίλλει από χώρα σε χώρα. Το µερίδιο αγοράς
που κατέχουν οι πέντε µεγαλύτεροι όµιλοι στον τοµέα της λιανικής πώλησης ειδών
παντοπωλείου υπερβαίνει το 75% στη Φινλανδία, τη ∆ανία και τη Σουηδία, ενώ φθάνει
µόλις το 25% στην Ιταλία.34 Σ’ αυτή τη συγκέντρωση στον τοµέα λιανικής είναι πιθανό
να οφείλεται το γεγονός ότι στη Φινλανδία, τη ∆ανία και τη Σουηδία καταγράφονται τα
υψηλότερα επίπεδα τιµών στην ΕΕ, όσον αφορά τα προϊόντα της µελέτης.

Η ισχύς των παραγωγών στην αγορά µπορεί επίσης να επηρεάσει τις τιµές. Τα προϊόντα
µε ισχυρό εµπορικό σήµα, που διατίθενται σε πολλές χώρες, είναι σε θέση να αυξήσουν
τις τιµές τους, επιβαρύνοντας περισσότερο τους καταναλωτές. Στο σύνολο σχεδόν των
κατηγοριών προϊόντων, τα σήµατα που συναντώνται σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι
ακριβότερα από τα αντίστοιχα εθνικά.

Πρέπει, ωστόσο, να σηµειωθεί ότι δεν είναι πάντοτε ξεκάθαρη η σχέση µεταξύ του
µεριδίου αγοράς και της τιµής. Η συγκέντρωση των παραγωγών, των λιανοπωλητών και
των εµπόρων χονδρικής πώλησης ποικίλλει από προϊόν σε προϊόν, µε αποτέλεσµα η
τελική τιµή ενός προϊόντος να εξαρτάται, σε έναν ορισµένο βαθµό, από τη
διαπραγµατευτική ικανότητα και τις ικανότητες των φορέων της αγοράς. Οι µεγαλύτεροι
φορείς µπορούν επίσης να επιτύχουν µικρότερο κόστος, κάτι που µπορεί να αποβεί προς
όφελος των καταναλωτών.

Ο έντονος ανταγωνισµός µεταξύ πωλητών λιανικής, παραγωγών και εµπόρων χονδρικής
ασκεί πιέσεις προς τα κάτω στις τιµές. Όπως είναι αναµενόµενο, τα επίπεδα των τιµών
τείνουν να είναι χαµηλότερα στα κράτη µέλη µε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τοµέα λιανικής

                                                
34 Βλέπε Έκθεση για τη λειτουργία των κοινοτικών αγορών προϊόντων και κεφαλαίων («Έκθεση

Cardiff»), COM(2000)26.
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πώλησης.

∆ιαρθρωτικοί παράγοντες

Στους διαρθρωτικούς παράγοντες περιλαµβάνονται ο ΦΠΑ, άλλοι έµµεσοι φόροι
κατανάλωσης, οι διαφορές εισοδήµατος, η νοµοθεσία για το ωράριο και το µέγεθος των
καταστηµάτων, η νοµοθεσία για τη χρήση γης, η εργατική νοµοθεσία, οι κανόνες που
ισχύουν για τη διαφήµιση και κάθε νοµοθεσία που επηρεάζει το κόστος της πώλησης
ειδών παντοπωλείου και ειδών οικιακής χρήσης.

Ο ΦΠΑ και οι διαφορές εισοδήµατος µπορούν να εξηγήσουν εν µέρει τις διαφορές τιµών
στην ΕΕ, χωρίς ωστόσο, να αποτελούν τη µοναδική αιτία. Όπως προκύπτει από το σχήµα
16, ο συντελεστής ΦΠΑ επηρεάζει εν µέρει το επίπεδο των τιµών σε µια χώρα. Όµως, οι
διαφορές τιµών στην ΕΕ είναι µεγάλες είτε στη σύγκριση συνυπολογιστεί ο ΦΠΑ είτε
όχι.

Συγκεντρωτικά, στην οικονοµία φαίνεται να είναι ισχυρή η σχέση µεταξύ του
εισοδηµατικού επιπέδου και του επιπέδου των τιµών.35 Ωστόσο, για τα προϊόντα που
µελετήθηκαν η σύνδεση αυτή είναι λιγότερο σαφής. Τόσο στη Γερµανία όσο και στις
Κάτω Χώρες το κατά κεφαλήν εισόδηµα είναι ανώτερο του µέσου όρου της ΕΕ και θα
ανέµενε κανείς οι τιµές των ειδών παντοπωλείου ευρείας κατανάλωσης να είναι επίσης
ανώτερες του κοινοτικού µέσου όρου. Ωστόσο, αυτό δεν συµβαίνει. Μάλιστα, οι χώρες
αυτές συγκαταλέγονται µεταξύ των φθηνότερων στην ΕΕ στα είδη παντοπωλείου και τα
είδη οικιακής χρήσης. Αντίστροφα, στην Πορτογαλία, χώρα µε εισοδηµατικό επίπεδο
χαµηλότερο του µέσου όρου της ΕΕ, οι τιµές αυτών των αγαθών δεν είναι χαµηλές αλλά
κυµαίνονται στα επίπεδα του κοινοτικού µέσου όρου.

Η σηµασία του µεριδίου αγοράς των διαφόρων ειδών καταστηµάτων επηρεάζει
σηµαντικά τις τιµές. Στην Ισπανία, το σχετικά υψηλό µερίδιο αγοράς των υπεραγορών36

συµβάλλει στη διατήρηση των τιµών σε χαµηλότερα επίπεδα. Ας δούµε για παράδειγµα
το γάλα. Η διακύµανση της τιµής του γάλακτος µεταξύ των διαφόρων τύπων
καταστηµάτων είναι µικρή – αναµφίβολα λόγω των πιέσεων προς τα κάτω που
ασκούνται στην τιµή από τους µεγάλους φορείς της λιανικής. Στην Ιταλία, τόσο τα
σούπερ µάρκετ όσο και τα «παραδοσιακά» παντοπωλεία διαθέτουν υψηλό µερίδιο της
αγοράς. Σε αντίθεση µε τα όσα ισχύουν στην Ισπανία, στην Ιταλία παρατηρούνται
µεγάλες διαφορές στην τιµή του γάλακτος. Στα σούπερ µάρκετ, η τιµή είναι κατά 15%
περίπου ανώτερη του κοινοτικού µέσου όρου, ενώ στις υπεραγορές, που έχουν µικρό
µερίδιο αγοράς, η τιµή δεν είναι παρά ελαφρώς ανώτερη της µέσης τιµής του γάλακτος
στην ΕΕ.

                                                
35   Βλέπε, για παράδειγµα, European Economy, συµπλήρωµα A, αριθ. 7, Ιούλιος 2001.

36 Οι υπεραγορές ορίζονται ως καταστήµατα που πωλούν είδη παντοπωλείου και έχουν εµβαδόν άνω των
2.500 τ.µ. Τα σούπερ µάρκετ έχουν εµβαδόν 400-2.500 τ.µ., ενώ τα παραδοσιακά παντοπωλεία έχουν
εµβαδόν µικρότερο των 400 τ.µ. και πιο περιορισµένη ποικιλία προϊόντων. Καταστήµατα λιανικής µε
µειωµένες τιµές (discount stores): χαµηλές τιµές και περιορισµένη ποικιλία, ανεξαρτήτως του µεγέθους
του καταστήµατος.
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Θα ανέµενε κανείς ότι οι τιµές στην Ιταλία θα ήταν σχετικά υψηλές, καθώς στον ιταλικό
τοµέα λιανικής πώλησης δεν κυριαρχούν οι υπεραγορές. Ωστόσο, από το σχήµα 16
προκύπτει ότι η Ιταλία σίγουρα δεν συγκαταλέγεται µεταξύ των ακριβότερων χωρών της
ΕΕ όσον αφορά στις τιµές των αγαθών. Αυτό αποτελεί ακόµη µια ένδειξη του γεγονότος
ότι η τιµή που πληρώνει ο καταναλωτής εξαρτάται από έναν µεγάλο αριθµό πολύπλοκων
παραγόντων.

Οι σχετικά χαµηλές τιµές στη Γερµανία και τη Γαλλία συνδέονται ενδεχοµένως µε το
γεγονός ότι στη Γερµανία δραστηριοποιούνται 6 και στη Γαλλία 5 από τους 30
µεγαλύτερους (βάσει του όγκου των πωλήσεών τους) διεθνείς οµίλους λιανικής πώλησης
ειδών παντοπωλείου το 2000.37 Οι  σηµαντικοί αυτοί φορείς επιδιώκουν ενεργά την
επέκτασή τους σε γειτονικές αγορές, γεγονός που ενδεχοµένως εξηγεί τον έντονο
ανταγωνισµό που παρατηρείται στις εν λόγω χώρες. Ο ισχυρός αυτός ανταγωνισµός
φαίνεται να συµβάλλει στη διατήρηση των τιµών σε σχετικά χαµηλό επίπεδο στις χώρες
αυτές.

Ο συντελεστής ΦΠΑ και τα εισοδηµατικά επίπεδα δεν εξηγούν παρά µόνο εν µέρει τη
διασπορά των τιµών στην Ευρώπη. Στα κράτη µέλη στα οποία µεγάλο µερίδιο αγοράς
κατέχουν υπεραγορές και καταστήµατα λιανικής µε µειωµένες τιµές (discount stores) και
όπου είναι ισχυρή η παρουσία διεθνών οµίλων λιανικής πώλησης ειδών παντοπωλείου,
οι τιµές τείνουν να είναι χαµηλότερες από εκείνα στα οποία δεν συντρέχουν οι
παράγοντες αυτοί.

Συµπέρασµα

Τα αποτελέσµατα της µελέτης τιµών επιβεβαιώνουν την ύπαρξη σηµαντικών διαφορών
στις τιµές των ειδών παντοπωλείου και των ειδών οικιακής χρήσης ευρείας κατανάλωσης
στην επικράτεια της ΕΕ. Η διακύµανση των τιµών σε καµία περίπτωση δεν οφείλεται σε
έναν και µόνο παράγοντα. Οι πιέσεις που ασκούνται, σε διαφορετικό βαθµό, λόγω του
ανταγωνισµού και που διαφέρουν από προϊόν σε προϊόν και από χώρα σε χώρα
ευθύνονται σε ένα σηµαντικό βαθµό για τις διαφορές αυτές.

Η ευρωπαϊκή αγορά φαίνεται ότι εξακολουθεί να αποτελείται από τις επιµέρους εθνικές
αγορές. Οι σηµαντικές διαφορές τιµών συγκεκριµένων προϊόντων υποδεικνύει ότι
ορισµένοι παραγωγοί εκµεταλλεύονται τον κατακερµατισµό της αγοράς και εφαρµόζουν
διαφορετικές τιµολογιακές πολιτικές στις διαφορετικές εθνικές αγορές. Υπάρχουν
µεγάλα περιθώρια για περαιτέρω σύγκλιση των τιµών. Από τη µελέτη προκύπτει ότι ένας
από τους βασικούς παράγοντες της ύπαρξης χαµηλών τιµών είναι η πυκνότητα των
υπεραγορών και των καταστηµάτων λιανικής µε µειωµένες τιµές. Ωστόσο, η ανάπτυξη
του τοµέα αυτού συχνά περιορίζεται από την ύπαρξη διαφορετικών νοµοθεσιών
χωροταξικού σχεδιασµού που µπορεί να επιβάλλει αυστηρούς περιορισµούς όσον αφορά
στο µέγεθος του καταστήµατος και τις ώρες λειτουργίας.

Υπάρχουν, ωστόσο, ορισµένοι ρυθµιστικοί παράγοντες που φαίνεται να περιορίζουν τις
προς τα κάτω πιέσεις στις τιµές, περιορίζοντας έτσι τις δυνατότητες των πωλητών
λιανικής να διαφηµίσουν, να προωθήσουν στην αγορά και να διενεργήσουν πωλήσεις

                                                
37 Πηγή: Consumers in Europe. Facts and figures. Eurostat/ΥΕΕΕΚ 2001, σ. 34.
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εκτός των συνόρων ενός κράτους µέλους ή/και να εκπονήσουν στρατηγικές για
δραστηριοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέτοιοι παράγοντες, για παράδειγµα, είναι η
ύπαρξη διαφορετικών νοµοθεσιών σχετικά µε τις εµπορικές επικοινωνίες, σχετικά µε το
είδος των προϊόντων που επιτρέπεται να πωλούνται, σχετικά µε τις συµβάσεις
δικαιόχρησης κ.λπ. Όλοι αυτοί οι παράγοντες δυσχεραίνουν τις προσπάθειες των
πωλητών λιανικής να διεισδύσουν σε νέες αγορές. Η πρόταση της Επιτροπής για έναν
κανονισµό σχετικά µε την προώθηση των πωλήσεων38, η Πράσινη Βίβλος της σχετικά µε
την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση39 και η σχετική ανακοίνωση
που πρόκειται σύντοµα να δηµοσιευθεί συγκαταλέγονται µεταξύ των προσπαθειών για
την κατάργηση αυτών των φραγµών για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

                                                
38 COM(2001)546 τελικό. Θα το βρείτε  στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://europa.eu.int/comm/internal_market/comcom/unfair/reg-en.pdf

39 COM(2001)531.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Γενικές αρχές
Στη συνθήκη ΕΚ ορίζεται ότι τα εµπορεύµατα πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθερα στην
εσωτερική αγορά. Τα κράτη µέλη δύνανται να περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία
των εµπορευµάτων µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για παράδειγµα όταν υπάρχει
κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία, το περιβάλλον ή την προστασία των καταναλωτών.

Οι κίνδυνοι ποικίλλουν ανάλογα το είδος των προϊόντων. Για παράδειγµα, τα
φαρµακευτικά προϊόντα και τα προϊόντα δοµικών κατασκευών προφανώς εγκυµονούν
περισσότερους κινδύνους απ’ ό,τι ο εξοπλισµός γραφείου ή τα ζυµαρικά. Με στόχο την
ελαχιστοποίηση των κινδύνων και τη διασφάλιση ασφάλειας δικαίου σε όλα τα κράτη
µέλη, θεσπίζεται κοινοτική νοµοθεσία για την εναρµόνιση των τεχνικών κανονισµών,
ιδιαίτερα σε σχέση µε τα προϊόντα υψηλότερου κινδύνου. Οι τοµείς χαµηλότερου
κινδύνου δεν έχουν αποτελέσει, γενικά, αντικείµενο νοµοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το εµπόριο στους «µη εναρµονισµένους» τοµείς βασίζεται στην αρχή της αµοιβαίας
αναγνώρισης, βάσει της οποίας προϊόντα που έχουν νοµίµως παρασκευασθεί ή τεθεί σε
κυκλοφορία στην αγορά ενός κράτους µέλους πρέπει, κατά κανόνα, να κυκλοφορούν
ελεύθερα σε όλη την επικράτεια της Κοινότητας. Το ήµισυ περίπου του ενδοκοινοτικού
εµπορίου καλύπτεται από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία τεχνικής εναρµόνισης. Το άλλο
µισό εµπίπτει στον «µη εναρµονισµένο» τοµέα που είτε ρυθµίζεται από εθνικούς
τεχνικούς κανονισµούς (30%), είτε δεν ρυθµίζεται συγκεκριµένα (20%)40.*

Σχήµα 18: Το ήµισυ του ενδοκοινοτικού εµπορίου καλύπτεται από την κοινοτική

νοµοθεσία τεχνικής εναρµόνισης
*Σηµείωση: Εκτίµηση που βασίζεται στην Επισκόπηση της Ενιαίας Αγοράς 1998, υποσειρά ΙΙΙ, τόµος

1, Τεχνικά εµπόδια στο εµπόριο, σ. 33.

                                                
40 Ωστόσο, στην περίπτωση των καταναλωτικών προϊόντων, η οδηγία για την γενική ασφάλεια των

προϊόντων (92/59/EΟΚ) διασφαλίζει ότι µόνο ασφαλή προϊόντα µπορούν να διατεθούν νόµιµα στην
αγορά. Βλ. επίσης http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/prod_safe/index_en.html

Εναρµονισµένος 
τοµέας

50%

Έλλειψη  
συγκεκριµένης 

ρύθµ ισης
20%

Εθνική  τεχνική  
ρύθµ ιση

30%
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Η ανάγκη για ταχύτητα
Πριν από το 1985, οι ευρωπαϊκές οδηγίες στο σύνολό τους περιείχαν εξαιρετικά
λεπτοµερείς προδιαγραφές για τα προϊόντα, µε αποτέλεσµα η ρυθµιστική διαδικασία να
είναι ιδιαίτερα αργή. Ο στόχος της δηµιουργίας µιας ενιαίας αγοράς έως την 31η
∆εκεµβρίου 1992 κατέστησε αναγκαία την υιοθέτηση µιας νέας, ταχύτερης κανονιστικής
τεχνικής. Για τον λόγο αυτό εγκρίθηκε η «νέα προσέγγιση» της τεχνικής εναρµόνισης και
τυποποίησης, που θέσπιζε ορισµένες καινοτόµες αρχές. Η νοµοθετική εναρµόνιση
περιορίζεται  στις βασικές απαιτήσεις41 που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα που
διατίθενται στην αγορά, προκειµένου να µπορούν να επωφεληθούν από τα
πλεονεκτήµατα που παρέχει η ελευθερία κυκλοφορίας. Οι τεχνικές προδιαγραφές των
προϊόντων που πληρούν τις βασικές απαιτήσεις περιέχονται σε εναρµονισµένα πρότυπα.
Η εφαρµογή των εν λόγω προτύπων είναι προαιρετική και οι κατασκευαστές δύνανται να
επιλέξουν να εφαρµόσουν άλλες τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες πληρούν τις βασικές
απαιτήσεις. Ωστόσο, παρέχονται κίνητρα για τη χρήση των εναρµονισµένων προτύπων,
καθώς τα προϊόντα που παρασκευάζονται σύµφωνα µε αυτά επωφελούνται από το
τεκµήριο της συµµόρφωσης µε τις βασικές απαιτήσεις.

Εφαρµογή
Παρόλο που η εφαρµογή των εναρµονισµένων ευρωπαϊκών προτύπων δεν είναι
υποχρεωτική, η υιοθέτησή τους είναι καίρια για την απρόσκοπτη εφαρµογή των οδηγιών
της «νέας προσέγγισης». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθέτει σε φορείς τυποποίησης του
ιδιωτικού τοµέα, όπως οι CEN, CENELEC και ETSI42, την ανάπτυξη των απαραίτητων
εναρµονισµένων προτύπων. Τα ενδιαφερόµενα µέρη (επιχειρήσεις αλλά και κοινωνικοί
φορείς) συνεργάζονται µε τους ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης για την εκπόνηση των
εν λόγω εναρµονισµένων προτύπων.

Μετά από συνεχείς προσπάθειες 15 ετών, η τυποποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρόκειται
σύντοµα να ολοκληρωθεί σε αρκετούς τοµείς. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν
προβλήµατα σε τοµείς όπως αυτοί των προϊόντων δοµικών κατασκευών, των
µηχανηµάτων ή του εξοπλισµού υπό πίεση, όπου αναφέρεται πολύ µικρή πρόοδος (πρβλ.
Πίνακα αποτελεσµάτων 9).

Πέρα από την τυποποίηση, πρέπει να δοθεί προσοχή στη συνεπή υλοποίηση και
εφαρµογή της εναρµονισµένης νοµοθεσίας στα διάφορα κράτη µέλη. Τα κράτη µέλη
είναι υπεύθυνα για την επαρκή αξιολόγηση της συµµόρφωσης και για τη θέσπιση δοµών
παρακολούθησης της αγοράς, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχουν διατάξεις που να ορίζουν
λεπτοµερώς τον τρόπο εκπλήρωσης αυτών των υποχρεώσεων. Ανάλογα µε τις λύσεις
που θα επιλέξουν τα διάφορα κράτη µέλη, οι διαδικασίες ελέγχου, τα κριτήρια
πιστοποίησης των εργαστηρίων δοκιµών, η συχνότητα των επιθεωρήσεων κ.λπ.
ποικίλλουν συχνά σηµαντικά. Είναι κρίσιµο να διασφαλιστεί ότι η ανοµοιογενής
εφαρµογή στα διάφορα κράτη µέλη δεν υπονοµεύει τον ανταγωνισµό και την έννοια της

                                                
41 Οι βασικές απαιτήσεις ορίζουν τα αποτελέσµατα που πρέπει να επιτευχθούν ή τους κινδύνους που

πρέπει να αντιµετωπιστούν, αλλά δεν προσδιορίζουν ή δεν προβλέπουν συγκεκριµένες τεχνικές
λύσεις.

42 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης
(CENELEC), Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης στον τοµέα των Τηλεπικοινωνιών (ETSI).
Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε την τυποποίηση στο πλαίσιο της «νέας προσέγγισης» µπορείτε να
βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.NewApproach.org
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αµοιβαίας αναγνώρισης. Κατόπιν µιας διαβούλευσης on line που ολοκληρώθηκε το
Μάρτιο του 2002, η Επιτροπή εξετάζει τα προβλήµατα αυτά. Προγραµµατίζεται η
υποβολή, στο Συµβούλιο του Ιουνίου 2002, µιας ανακοίνωσης σχετικά µε την
αναθεώρηση της «νέας προσέγγισης».


