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VOORNAAMSTE CONCLUSIES

Uitvoering van het wetgevingskader voor de interne markt
• Zweden, Denemarken, Finland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, België en Spanje

voldoen momenteel aan de omzettingsdoelstelling van 98,5% van de Europese Raad.
Frankrijk, Griekenland, Duitsland en Ierland zijn het verst van dit doel verwijderd.

• De Europese Raad van Barcelona heeft een nieuwe omzettingsdoelstelling van 100%
voor alle richtlijnen met een vertraging van meer dan twee jaar geformuleerd. Frankrijk
en Luxemburg zullen het hardst moeten werken om uiterlijk in het voorjaar van 2003
aan deze ambitieuze doelstelling te kunnen voldoen.

• Het totale aantal inbreukprocedures betreffende de interne markt is sinds het scorebord
van november 2001 met 2% toegenomen tot meer dan 1500. Bijna 30% van alle zaken
staat nog altijd op het conto van Frankrijk en Italië.

• In de Evaluatie van de strategie voor de interne markt 2002 is het nieuwe doel gesteld
om het aantal inbreukprocedures ten gevolge van een verkeerde toepassing van de
internemarktwetgeving in het voorjaar van 2003 met ten minste 10% te hebben
teruggebracht. Tegen Ierland (100) en Spanje (96) lopen de meeste zaken.

Voltooiing van de interne markt
• Slechts zo’n 50% van de gerichte acties van de strategie voor de interne markt zijn op

tijd afgerond. Tussen nu en het eind van het jaar moeten nog 13 acties worden voltooid.
Deze acties betreffen onder meer overheidsopdrachten en het Gemeenschapsoctrooi,
maar ook financiële dienstverlening, energie, vervoer en mededinging.

• Volledig geïntegreerde financiële markten kunnen per jaar 43 miljard euro aan het BBP
van de EU toevoegen. Het Actieplan financiële diensten is behoorlijk gevorderd: van de
42 maatregelen zijn er nu 27 afgerond.

Technische belemmeringen en de werking van de interne markt
• De Europese Raad van Barcelona heeft de Commissie gevraagd in het scorebord verslag

te doen van de technische handelsbelemmeringen. Als eerste reactie hierop worden
enkele korte analyses van sectoren (telecommunicatie-eindapparatuur, bouwproducten,
fietsen en bier) gegeven, waarbij zowel vorderingen als belangrijke resterende
knelpunten worden gemeld.

• Er blijven binnen Europa grote prijsverschillen voor algemene kruidenierswaren. De
belangrijkste oorzaken hiervan zijn de versnippering van de markt en het
concurrentieniveau in de detailhandel. Soms betalen consumenten voor hetzelfde
product in de ene lidstaat vier keer zo veel als in een andere lidstaat.
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INLEIDING

Dit scorebord betreft prestaties en resultaten. Op drie fronten worden de vorderingen, of
het gebrek eraan, gemeten. Ten eerste wordt gekeken hoe goed de lidstaten de
internemarktwetgeving ten uitvoer leggen. De meeste lidstaten hebben vooruitgang
geboekt bij de tijdige omzetting van de wetgeving en in enkele gevallen kunnen
opmerkelijke resultaten worden gemeld. Niettemin hebben acht lidstaten nog moeite met
het bereiken van de doelstelling van de Europese Raad om de omzettingsachterstand tot
1,5% te beperken. De aanvullende “zero tolerance”-doelstelling van de Europese Raad van
Barcelona voor richtlijnen met een vertraging van meer dan twee jaar vraagt nu een nog
grotere inspanning van de lidstaten. Ook moeten zij het aantal inbreuken dat op hun conto
staat drastisch gaan terugbrengen.

Ten tweede beoordeelt het scorebord de resterende technische belemmeringen en de
vorderingen bij het wegwerken van hiaten in het wetgevingskader. Als de EU het potentieel
van de interne markt volledig wil benutten, moeten de resterende belemmeringen worden
opgeheven. Het welslagen hiervan is een eerste vereiste als de EU in 2010 de sterkste
economie van de wereld wil worden. Het tot stand brengen van een interne markt zonder
fiscale belemmeringen heeft voor de Commissie hoge prioriteit.1 Zonder afdoende
maatregelen om deze belemmeringen weg te nemen kan de EU niet de meest concurrerende
economie worden. In het volgende scorebord zullen de aard en de gevolgen van fiscale
belemmeringen aan de orde komen en zal de strategie van de Commissie om deze
belemmeringen weg te nemen worden uiteengezet.

De Europese Raad van Barcelona heeft de Commissie gevraagd in dit scorebord een
overzicht van de technische handelsbelemmeringen te geven. Bij gebrek aan direct
beschikbare gegevens waaruit het belang van technische belemmeringen voor iedere lidstaat
duidelijk blijkt en op grond waarvan de prestaties van de lidstaten kunnen worden
vergeleken, heeft de Commissie een eerste poging gedaan om de situatie voor bepaalde
productgroepen te beschrijven en aan te geven wat de praktische gevolgen van de
resterende handelsbelemmeringen zijn. Onze voorlopige conclusie is dat voor sommige
bedrijfstakken een nieuwe aanpak noodzakelijk zou kunnen zijn omdat de huidige
bepalingen de grenzen van hun doeltreffendheid lijken te hebben bereikt.

Ten derde onderzoekt het scorebord nogmaals de prijzen. Gewoonlijk richt het scorebord
zich vooral op de input (de goedgekeurde en omgezette richtlijnen en de inbreuken), maar
uiteindelijk gaat het om de praktische resultaten. De interne markt moet tastbare voordelen
bieden en de mogelijkheden en het welzijn van burgers en bedrijven vergroten.
Prijsconvergentie is een belangrijke indicator van de werking van de interne markt. De
Commissie is van plan regelmatig prijsinformatie te publiceren om de transparantie te
bevorderen en het bewustzijn te vergroten: deze aflevering van het scorebord doet verslag
van het prijsonderzoek naar gangbare kruidenierswaren, waaruit blijkt dat er nog
aanzienlijke ruimte is voor verdere prijsconvergentie, d.w.z. lagere prijzen.

                                               

1 Mededeling van de Commissie “Naar een interne markt zonder belastingbelemmeringen”
(COM(2001) 582 definitief).



1. UITVOERING VAN HET WETGEVINGSKADER VAN DE INTERNE
MARKT

A. Omzetting van de wetgeving

Vorig jaar heeft de Europese Raad in Stockholm afgesproken dat alle lidstaten vóór de
Europese Raad van Barcelona in maart dit jaar hun omzettingsachterstand tot 1,5%
zouden proberen te beperken. Zeven lidstaten (Denemarken, Zweden, het Verenigd
Koninkrijk, Finland, Spanje, Nederland en België) hebben deze doelstelling gehaald,
waaruit blijkt dat deze haalbaar is, zelfs voor lidstaten met een complexe politieke
structuur voor het aannemen van wetgeving, zoals het Verenigd Koninkrijk en België. Het
Verenigd Koninkrijk en België verdienen dan ook grote waardering omdat zij concrete
stappen hebben gezet om te waarborgen dat de politieke wil om de doelstelling te halen is
omgezet in doeltreffende praktische actie. Ook de EVA-lidstaten verdienen lof omdat zij
hun scores aanzienlijk hebben weten te verbeteren.2

Door acht lidstaten - dus de meerderheid - is de doelstelling echter niet gehaald. Gezien
deze enigszins teleurstellende algehele prestatie hadden de staatshoofden in Barcelona
geen andere keuze dan de periode waarbinnen aan de doelstelling moet worden voldaan te
verlengen. Alle lidstaten worden aangespoord hun omzettingsachterstand in het voorjaar
van 2003 tot 1,5% of minder te beperken. Een aanvullende doelstelling voor het voorjaar
van 2003 is de volledige omzetting van alle richtlijnen waarvan de uitvoeringstermijn al
meer dan twee jaar is verstreken.

Er lijkt nu een kopgroep te zijn ontstaan van lidstaten die ofwel verscheidene malen aan de
doelstelling hebben voldaan ofwel stappen hebben gezet die erop wijzen dat zij in de
toekomst aan de doelstellingen zullen blijven voldoen. De overige acht lidstaten moeten
aansluiting bij deze kopgroep proberen te vinden. Met name Frankrijk en Duitsland lijken
echter op een muur te zijn gestuit en hebben de afgelopen zes tot twaalf maanden niet veel
vooruitgang geboekt (Frankrijk is in feite sinds november jongstleden teruggevallen).
Samen hebben zij een aandeel van 40% in de EU-economie, dus vertraging in deze landen
is buitengewoon schadelijk voor de werking van de interne markt. Een nieuwe verbintenis
op het hoogste politieke niveau lijkt noodzakelijk om dit patroon te doorbreken.

De Europese Raad van Barcelona heeft alle lidstaten aangespoord hun
omzettingsachterstand in het voorjaar van 2003 tot 1,5% of minder te beperken.

                                               

2 De interne markt omvat ook de drie EVA-lidstaten IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die aan de
EER-Overeenkomst deelnemen.
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 Figuur 1: Slechts zeven lidstaten voldoen aan de doelstelling van 1,5%
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N.B.: De omzettingsachterstand betreft het percentage internemarktrichtlijnen waarvan nog niet is
meegedeeld dat zij zijn omgezet in verhouding tot het totale aantal internemarktrichtlijnen met een
omzettingstermijn vóór 15 april 2002. Momenteel houden 1497 richtlijnen en 299 verordeningen
verband met de interne markt, zoals gedefinieerd in het Verdrag.

Doordat voortdurend nieuwe richtlijnen worden goedgekeurd, is een constante inspanning
vereist om goede omzettingsprestaties te leveren en kan iedere verslapping de lidstaat
onmiddellijk op achterstand zetten. Daarom moeten ook de lidstaten die momenteel aan
de doelstelling van 1,5% voldoen hard blijven werken om hun positie te behouden.
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Figuur 2: Het Verenigd Koninkrijk, België en Oostenrijk hebben hun achterstand
aanzienlijk teruggebracht sinds het scorebord van november

N.B.: Wijziging van het aantal nog om te zetten richtlijnen sinds het scorebord van november 2001.
Voorbeeld: de achterstand van Finland is met vier richtlijnen toegenomen.

Figuur 3: Aantal uiterlijk in het voorjaar van 2003 om te zetten richtlijnen om aan
de doelstelling van 1,5% te voldoen

De figuren 3 en 4 vormen de “werklijsten” die de lidstaten voor de Europese Raad van het
volgende voorjaar moeten voltooien. Figuur 3 geeft aan hoeveel richtlijnen de lidstaten ten
uitvoer moeten hebben gelegd om aan de doelstelling van 1,5% van de Europese Raad te
(blijven) voldoen.

Figuur 4 geeft aan hoeveel richtlijnen in het voorjaar van 2003 moeten zijn omgezet om te
voldoen aan de nieuwe doelstelling van 0% voor richtlijnen met een vertraging van meer
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dan twee jaar. Dit is een “zero tolerance”-doelstelling. Als ook maar een van de richtlijnen
niet wordt omgezet, wordt de doelstelling niet gehaald. En het omzetten van deze
richtlijnen, die al meer dan een jaar vertraagd zijn, is vermoedelijk buitengewoon lastig.
De lange vertraging kan niet louter worden toegeschreven aan administratieve nalatigheid
of problemen met het parlementaire rooster. Hieraan liggen waarschijnlijk ernstigere
factoren, zoals interne politieke conflicten, technische problemen met de richtlijn of zelfs
regelrechte onwil, ten grondslag.

Figuur 4: Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en Griekenland hebben de meeste
vertraagde richtlijnen

N.B.: Huidige aantal richtlijnen met een omzettingstermijn vóór 1 maart 2001 die uiterlijk in maart 2003
moeten zijn omgezet om aan de doelstelling van de Europese Raad van 0% te voldoen.

Figuur 5 gaat nader in op de statistische gegevens en laat zien welke hiaten3 in het
wetgevingskader van de interne markt ontstaan wanneer de lidstaten met de omzetting
traineren. Dit kan vergaande gevolgen hebben: de mededinging kan worden verstoord, de
mobiliteit van werknemers kan worden belemmerd, de belangen van consumenten kunnen
worden geschaad en burgers kunnen aan mogelijke gezondheids- en milieurisico’s worden
blootgesteld.

                                               

3 De fragmentatiefactor is een algehele indicator van hiaten. Deze meet het aantal
internemarktrichtlijnen dat nog niet door alle lidstaten is omgezet, uitgedrukt als percentage van alle
internemarktrichtlijnen. De fragmentatiefactor is gedaald naar 7,7% (ten opzichte van 10% in het
laatste scorebord en 26,7% in 1997, toen het scorebord voor het eerst werd gepubliceerd).
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Figuur 5: Tien belangrijke richtlijnen met een omzettingstermijn vóór maart 2001

Richtlijn Nog niet omgezet door Gevolgen
95/46: Bescherming van
persoonsgegevens

F, IRL, L Geen gelijk speelveld, potentieel
misbruik van gegevens, belemmering
van het vrije informatieverkeer

96/48: Interoperabiliteit van het
trans-Europees hogesnelheids-
spoorwegsysteem

A, FIN, UK Geen gelijk speelveld, vertraging van
de ontwikkeling van een
geïntegreerd Europees
hogesnelheidsspoorwegsysteem

96/61: Geïntegreerde preventie
en bestrijding van
verontreiniging

B, E, EL, L, UK Geen gelijk speelveld, potentiële
gezondheids- en milieurisico’s

97/7: Bescherming van de
consument bij op afstand
gesloten overeenkomsten

E, L Vertraging van de ontwikkeling van
de elektronische handel

98/5: Permanente uitoefening
van het beroep van advocaat

F, IRL, L, NL Belemmering van het vrije verkeer
van advocaten

98/8: Op de markt brengen van
biociden

D, E, F, L, P Geen gelijk speelveld, potentiële
gezondheidsrisico’s, belemmering
van de handel in deze producten

98/27: Het doen staken van
inbreuken in het raam van de
bescherming van de
consumentenbelangen

B, E, EL, L Geen gelijk speelveld

98/44: Rechtsbescherming van
biotechnologische uitvindingen

A, B, D, E, F, I, L, NL, P, S Belemmering van innovatie en
onderzoek naar biotechnologische
producten, voortduring van de
fragmentatie en onzekerheid over het
wetgevingskader

99/36: Vervoerbare
drukapparatuur

D, IRL Belemmering van de handel in deze
producten, potentiële
veiligheidsrisico’s

99/94: Beschikbaarheid van
consumenteninformatie over het
brandstofverbruik en de
CO2-uitstoot

D, E, F, I Beperking van de transparantie en
van de integratie van de markten,
voortduring van de prijsverschillen
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B. Inbreukprocedures

Richtlijnen die wel in nationaal recht zijn omgezet, zijn veelal verkeerd omgezet of worden
in de praktijk niet goed toegepast. In dat geval leidt de Commissie een formele
inbreukprocedure in tegen de lidstaat die niet aan zijn verplichtingen voldoet, tenzij de
lidstaat de fout erkent en het probleem oplost. Het totale aantal lopende
inbreukprocedures blijft toenemen (+ 2%), van 1477 zaken eind augustus vorig jaar, tot
1508 zaken eind februari 2002.

Nog altijd staat bijna 30% van alle inbreukprocedures op het conto van Frankrijk en Italië.
Het aantal lopende zaken tegen het Verenigd Koninkrijk (+ 42%), Ierland (+ 13%) en
Finland (+ 41%) is aanzienlijk toegenomen. Het aantal zaken tegen Frankrijk (- 8%) en
Duitsland (- 14%) is afgenomen.

Figuur 6: De Commissie behandelt meer dan 1 500 inbreuken op het
internemarktrecht

N.B.: Lopende inbreukzaken op 28 februari 2002. Het betreft non-conformiteit of verkeerde toepassing
van internemarktwetgeving. De in het vorige punt behandelde zaken wegens te late omzetting
(waarvoor automatisch inbreukprocedures worden ingesteld) zijn hierbij niet inbegrepen.

De twee hoofdcategorieën van de inbreukprocedures betreffen het vrije verkeer van
goederen en diensten binnen de interne markt en milieurichtlijnen; samen zijn deze goed
voor bijna twee derde van alle inbreuken. 10% van de inbreuken betreft belasting- en
douanewetgeving.

Inbreukprocedures zijn een essentieel instrument dat de Commissie in staat stelt de
naleving van het Gemeenschapsrecht te handhaven. Met name in geval van niet-omzetting
(zie het vorige punt) leidt de Commissie inbreukprocedures in, wanneer zij van mening is
dat de nationale wetgeving niet overeenkomt met het Gemeenschapsrecht en bij verkeerde
toepassing van de wetgeving. Hoewel met deze procedures veel tijd kan zijn gemoeid4,
zijn zij doorgaans wel een effectief middel om ongerechtvaardigde belemmeringen van de

                                               

4 In scorebord 8 bleek dat 64% van de zaken die bij het Hof van Justitie aanhangig worden gemaakt
meer dan vier jaar in beslag nemen.
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interne markt weg te nemen.5 De Commissie wint negen van de tien zaken die bij het Hof
van Justitie aanhangig worden gemaakt.

Het rechtzetten van non-conformiteitszaken kost doorgaans enige tijd, in het bijzonder
wanneer voor de wetswijzigingen dezelfde nationale parlementaire procedures moeten
worden gevolgd die in eerste instantie tot de bekritiseerde maatregelen hebben geleid.

Zaken ten gevolge van een verkeerde toepassing van het Gemeenschapsrecht moeten
daarentegen gewoonlijk snel kunnen worden opgelost. Zij zijn meestal gebaseerd op een
klacht van burgers en bedrijven, die behoefte hebben aan een snelle oplossing van hun
praktische problemen: een burger wiens beroepskwalificaties niet zijn erkend, een kleine
onderneming waarvan de producten zonder goede reden van de schappen zijn verwijderd.
Een juridische procedure is daarom veelal niet noodzakelijk, noch wenselijk uit het
oogpunt van de klager en zou waarschijnlijk ook niet leiden tot belangrijke jurisprudentie
(die grote gevolgen voor de werking van de interne markt kan hebben). Deze zaken
kunnen dan ook het beste pragmatisch worden opgelost. De Commissie heeft daarom in
nauwe samenwerking met de lidstaten het initiatief SOLVIT opgezet, dat precies die
doelstelling heeft: alle grensoverschrijdende problemen als gevolg van een verkeerde
toepassing van de internemarktwetgeving door overheden binnen maximaal tien weken
oplossen.6

Om de schade van de verkeerde toepassing van de internemarktwetgeving voor de goede
werking van de markt, en dus voor de potentiële voordelen ervan, te beperken, heeft de
Commissie de lidstaten in de Evaluatie van de strategie voor de interne markt7

opgeroepen het aantal dienaangaande inbreukprocedures waarbij zij betrokken zijn met
ten minste 10% terug te brengen. Tegen de lidstaten lopen momenteel 681 zaken van dit
type. Om de doelstelling te halen moet dit aantal uiterlijk in het voorjaar van 2003 tot 613
zijn teruggebracht. Het verschil tussen de figuren 6 en 7 is opmerkelijk. Terwijl tegen
Frankrijk en Italië in totaal de meeste inbreukzaken lopen, lijken Ierland en Spanje in het
bijzonder vatbaar voor zaken ten gevolge van een verkeerde toepassing van de
internemarktwetgeving.

                                               

5 In 27 zaken moest de Commissie echter opnieuw een juridische procedure beginnen omdat een
lidstaat een arrest van het Hof niet nakwam. Dit betrof vooral België (7), Frankrijk (5) en Italië (4)
(zie scorebord 9).

6 Zie COM(2001) 702, te raadplegen via:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/solvit/index.htm

7 Zie COM(2002) 171 definitief, te raadplegen via:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/strategy/index.htm
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Figuur 7: Uitgangspunt voor het met 10% terugbrengen van het aantal
inbreukzaken ten gevolge van een verkeerde toepassing van de wetgeving

N.B.: Lopende inbreukzaken ten gevolge van een verkeerde toepassing van de afgeleide EU-wetgeving
(dus uitgezonderd het Verdragenrecht) op 28 februari 2002.

Het totale aantal zaken kan onder meer worden teruggebracht door te zorgen dat zij zo
kort mogelijk lopen. Ten opzichte van scorebord 9 is de situatie in dit opzicht licht
verbeterd, maar nog steeds wordt slechts 33% van de zaken snel opgelost (30% in
november 2001).

Figuur 8: Slechts een derde van de inbreukzaken wordt snel opgelost

N.B.: Aantal zaken dat op 28 februari 2002 was gesloten, uitgedrukt als percentage van het aantal
zaken dat tussen 1 juli 1999 en 30 juni 2001 werd ingeleid.
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Vergeleken met het scorebord van november zijn er op het niveau van de afzonderlijke
lidstaten aanzienlijke wijzigingen opgetreden: Portugal, Zweden, Nederland en Duitsland
hebben hun prestaties ten aanzien van snel opgeloste zaken met meer dan 10% verbeterd,
maar Finland, Griekenland, Spanje, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk scoorden
meer dan 5% slechter op dit punt. Opnieuw is het opmerkelijk dat de lidstaten met de
meeste problemen in verband met de toepassing (Ierland, Spanje, Italië en het Verenigd
Koninkrijk) niet erg goed zijn in het snel oplossen van zaken.
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2. VOLTOOIING VAN DE INTERNE MARKT

A. Evaluatie van de strategie voor de interne markt8 2002 - De
beloften nakomen

De strategie voor de interne markt is een vijfjarenproces dat in november 1999 is gestart
en jaarlijks wordt geëvalueerd. De praktische waarde van de strategie is dat erin wordt
vastgelegd wat op welk moment moet worden gedaan om de capaciteit van de interne
markt voor het scheppen van meer en betere banen en het bevorderen van duurzame groei
te vergroten. Deze derde evaluatie vindt plaats op een moment waarop de euro feitelijk op
onze markten aanwezig is en door onze handen gaat, het tienjarige jubileum van de
uitvoering van het internemarktprogramma zich aandient en de onderhandelingen met de
kandidaat-lidstaten spoedig moeten worden afgerond. Hoewel sinds het begin in
januari 1993 aanzienlijke stappen vooruit zijn gezet, resteren er nog altijd belemmeringen
en zijn er nog steeds hiaten in het kader die moeten worden weggewerkt. Hierdoor
kunnen ondernemingen, met name in het midden- en kleinbedrijf, en burgers, vaak in hun
hoedanigheid van consumenten, in de praktijk veelal niet optimaal profiteren van de
geboden kansen.

Resultaten

De evaluatie van 2002 toont een wisselend beeld. Slechts iets meer dan 50% van de
gerichte acties is met succes binnen de voorgeschreven termijn afgesloten, ongeveer
evenveel als het voorgaande jaar. De score was onvoldoende en is nu dus opnieuw
onvoldoende. We moeten een tandje bijzetten.

Maar laten we niet uit het oog verliezen dat er ook - deels aanzienlijke - resultaten zijn
geboekt, zoals blijkt uit de tabel van de gehaalde doelstellingen. Op sommige terreinen
zijn de vorderingen echter gewoon te traag om degenen die er vooral behoefte aan
hebben, onze consumenten en kleine ondernemingen, ervan te kunnen laten profiteren.

GEHAALDE DOELSTELLINGEN

þ Verdere liberalisering van postdiensten – concurrentie van toepassing op meer postdiensten binnen
het vastgestelde tijdschema.

þ Oprichting van de Europese Voedselautoriteit – essentieel voor het consumentenvertrouwen.

þ Overeenstemming over procedures voor een snellere en betere effectenwetgeving, die in nauwe
samenwerking met marktdeelnemers, gebruikers en regelgevers zijn opgesteld ("Lamfalussy"-
benadering).

þ De verkoop en het onderhoud van auto’s wordt in Europa binnenkort geliberaliseerd waardoor meer
concurrentie en keuzemogelijkheden voor de consument ontstaan.

þ Goedkeuring van het nieuwe telecommunicatiepakket – stimuleert de concurrentie en beschermt de
consument.

þ Goedkeuring van de ICBE-richtlijn - geeft fondsbeheerders meer vrijheid in het buitenland te
investeren - en overeenstemming over de verordening betreffende internationale standaarden voor
jaarrekeningen na slechts zes maanden onderhandelen - ruimere bescherming van investeringen en

                                               

8 Zie voor meer informatie over de strategie voor de interne markt:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/strategy/index.htm
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vergelijkbare ondernemingsrekeningen.

þ Voorstellen voor een eenvormiger, transparanter en flexibeler stelsel voor de erkenning van
beroepskwalificaties.

NIET GEHAALDE DOELSTELLINGEN

ý Het pakket maatregelen betreffende overheidsopdrachten is nog altijd niet aangenomen - deze
hervorming is zowel voor de overheid als voor de nutssector noodzakelijk en kan mogelijk een
besparing van maximaal 50 miljard euro opleveren.

ý Het overleg over het Gemeenschapsoctrooi is jammerlijk vastgelopen - dit octrooi zou rechtszekerheid
bieden en tot lagere kosten leiden, wat goed is voor het MKB.

ý De richtlijn betreffende het openbaar overnamebod – 12 jaar werk op losse schroeven en bredere
belangen van Europa gefrustreerd, maar de Commissie zal binnenkort een nieuwe poging wagen.

ý De pensioenfondsenrichtlijn zit in een impasse - belangrijk met het oog op een ouder wordende
bevolking en diepere kapitaalmarkten.

ý De richtlijn betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen is nog maar door
vijf lidstaten omgezet – verlies van potentiële voordelen in de vorm van rechtszekerheid en innovatie
in een voor Europa cruciale sector.

ý De voorstellen van de Commissie inzake de dienstenstrategie lopen achter op schema door hun
complexe aard en de trage input van de lidstaten – aanzienlijk werkgelegenheidspotentieel.

ý Acht lidstaten hebben de in Stockholm vastgestelde omzettingsdoelstelling niet gehaald, met als
gevolg rechtsonzekerheid en lacunes in het rechtskader voor de interne markt.

ý Het actieplan van de Commissie voor een betere regelgeving loopt tot juni 2002 zes maanden
vertraging op – mede omdat het Europees Parlement heeft gevraagd de goedkeuring van dit plan uit
te stellen totdat de discussies over het witboek inzake Europese governance zijn afgerond.

De behoefte aan continuïteit is een centraal thema in de evaluatie van 2002. De koers
hoeft niet te worden gewijzigd, maar we moeten wel knopen doorhakken. In de evaluatie
wordt aangegeven wat tussen nu en december 2003 moet worden gedaan om onze
doelstellingen te bereiken. Het aantal gerichte acties is in de evaluatie van dit jaar met
meer dan 50% teruggebracht, van bijna tachtig tot iets meer dan dertig. Dit doet de
prioriteiten beter uitkomen en maakt duidelijker waarop wij onze politieke energie moeten
richten.

Wat moet er gebeuren?

De centrale boodschap is dat de EU werk moet maken van het programma van
economische en structurele hervormingen, zoals dat in Lissabon is overeengekomen en in
Barcelona is bekrachtigd. Dit omvat nadere maatregelen om de gas- en elektriciteitsmarkt
voor huishoudelijke consumenten vanaf 2004 te liberaliseren, plannen om zowel het
vracht- als het reizigersvervoer per spoor in de EU nieuw leven in te blazen en
overeenstemming te bereiken over talrijke vraagstukken in verband met financiële
dienstverlening, zoals pensioenfondsen, en over de totstandbrenging van een Europees
luchtruim. Ten tweede moet de tijd die resteert tot de toetreding optimaal worden benut
om veel van de resterende belemmeringen weg te nemen en de kandidaat-lidstaten zich te
helpen voorbereiden op volledige en actieve deelname aan een uitgebreide interne markt.

Praktisch gezien moet worden gezorgd dat de interne markt voor de gewone burger en
voor kleine ondernemingen, die vaak de neiging hebben grensoverschrijdende handel als
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iets voor grote ondernemingen te beschouwen, beter functioneert. Ten slotte is in de
evaluatie van 2002 blijvende aandacht voor de basisvoorwaarden van de interne markt,
zoals naleving en handhaving, inbreuken (zie hoofdstuk 1) en probleemoplossing. Deze
punten krijgen van de politiek vaak onvoldoende aandacht, maar een goede uitvoering
ervan is essentieel voor de werking van de interne markt in de praktijk en niet slechts in
theorie.

DOELSTELLINGEN DIE UITERLIJK IN DECEMBER 2002 MOETEN ZIJN GEHAALD*

 Wijze van openstelling van de gas- en elektriciteitsmarkten voor ondernemingen - vrije keuze
van leverancier voor het bedrijfsleven vanaf 2004.

 Totstandbrenging van een Europees luchtruim en beslissing over nieuwe regels voor de
toewijzing van slots op luchthavens.

 Het tweede pakket maatregelen vastleggen om zowel het reizigers- als het vrachtvervoer per
spoor in Europa nieuw leven in te blazen en strenge veiligheidsnormen vast te stellen.

 Voorstellen betreffende pensioenfondsen, financiële conglomeraten en prospectussen afronden
– goed voor consumenten en cruciaal voor geïntegreerde effectenmarkten.

 Modernisering van de EU-mededingingsregels – grotere betrokkenheid van nationale
autoriteiten en rechtbanken bij de handhaving.

 Wijziging van de EU-concentratieverordening om te waarborgen dat het toezicht op
concentraties ook in het tijdperk van internationalisering en uitbreiding doeltreffend blijft.

 Volledige implementatie van het “belastingpakket” - helpt fiscale belemmeringen en oneerlijke
fiscale concurrentie weg te nemen.

 Een kaderregeling inzake staatssteun voor nutsvoorzieningen die door het algemene publiek
worden gebruikt en middelen om toezicht op de prestaties te houden.

 Bescherming van de economische belangen van consumenten door verbetering van de
samenwerking op het gebied van de rechtshandhaving tussen overheidsinstanties.

 In de kandidaat-lidstaten infrastructuren voor de interne markt opbouwen en versterken.

*N.B.: Hiernaast worden de inspanningen om de niet gehaalde doelstellingen te bereiken voortgezet
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B. Integratie van de financiële markten en het actieplan
voor de financiële diensten

Financiële integratie zal directe en concrete voordelen voor de EU opleveren. Er is een
duidelijk verband tussen een goed werkende geïntegreerde financiële sector en de totale
economische groei en het scheppen van banen. Volgens een recent onderzoek zou een
geïntegreerde financiële sector jaarlijks 0,5 tot 0,7%, ofwel 43 miljard euro, aan het BBP
van de EU kunnen toevoegen.9

Het tijdschema voor de uitvoering van het actieplan voor de financiële diensten is nu voor
de helft verstreken. Alom wordt erkend dat Europa op tijd, dat wil zeggen uiterlijk in
2005, de noodzakelijke hervormingen moet uitvoeren. Tijdens de Europese Raad van
Barcelona en in de voorafgaande tussentijdse evaluatie van februari 200210 is opnieuw
gewezen op het cruciale belang van geïntegreerde kapitaalmarkten om de economische
groei te vergroten en meer banen te scheppen, de financiële stabiliteit te vergroten en
consumenten en bedrijven in staat te stellen optimaal van de euro te profiteren.

De Raad van Barcelona riep specifiek op de verordening betreffende internationale
standaarden voor jaarrekeningen en de voorgestelde richtlijnen betreffende
financiëlezekerheidsovereenkomsten, marktmisbruik, verzekeringstussenpersonen,
verkoop op afstand van financiële diensten, financiële conglomeraten, prospectussen en
pensioenfondsen zo spoedig mogelijk in 2002 goed te keuren.

Uit de recente vorderingen in de Raad en het Parlement blijkt dat de bereidheid om het
actieplan uit te voeren groot is. Zo hebben de Raad en het Parlement de verordening
betreffende internationale standaarden voor jaarrekeningen na één lezing goedgekeurd.

De overeenkomst over het “Lamfalussy”-proces, dat beoogt de wetgeving op het gebied
van effecten te versnellen om gelijke tred te houden met de ontwikkelingen van de markt
en rechtstreeks gebruik te maken van de deskundigheid van nationale regelgevers, is een
belangrijke stap in het totale proces.

                                               

9 Zie het verslag aan de European Financial Services Round Table (2002): “The Benefits of a Working
European Retail Market for Financial Services”, www.zew.de/erfstudyresults/

10 Zie het persbericht waarin de belangrijkste conclusies van de tussentijdse evaluatie worden
samengevat (http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/actionplan/02-36.htm). Zie voor
een gedetailleerd en regelmatig bijgewerkt overzicht van de vorderingen van de uitvoering van de
42 maatregelen van het actieplan:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/actionplan/index.htm
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VOLTOOIDE WETGEVINGSMAATREGELEN Inwerkingtreding

richtlijn betreffende elektronisch geld april 2002
verordening betreffende grensoverschrijdende

betalingen
juli 2002 (opname bij

geldautomaten en transacties met
bankpasjes) / juli 2003

(overmakingen)
wijziging van de van de verzekeringsrichtlijnen om de
uitwisseling van informatie met derde landen mogelijk

te maken

november 2002

wijziging van de witwasrichtlijn juni 2003
richtlijnen betreffende instellingen voor collectieve

belegging in effecten (ICBE)
augustus 2003

richtlijn betreffende de sanering en liquidatie van
verzekeringsondernemingen

september 2003

richtlijn betreffende de solvabiliteitsmarge van
verzekeringsondernemingen

september 2003

wijziging van de vierde en de zevende
vennootschapsrichtlijn om verslaglegging op basis van

de waarde in het economisch verkeer toe te staan

januari 2004

richtlijn betreffende de sanering en de liquidatie van
banken

mei 2004

statuut van de Europese vennootschap oktober 2004

Van de 42 maatregelen zijn er nu 27 voltooid. Tien ervan zijn wetgevingsinstrumenten.
Bovendien zijn negen mededelingen en acht verslagen of aanbevelingen volgens het
tijdschema goedgekeurd. Negen voorstellen zijn momenteel in behandeling bij de Raad en
het Parlement. De voorstellen voor zes maatregelen en de herziene richtlijn betreffende het
openbaar overnamebod moet de Commissie nog indienen.
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NOG NIET VOLTOOIDE MAATREGELEN IN HET KADER VAN HET
ACTIEPLAN VOOR DE FINANCIËLE DIENSTEN

Wetgevingsmaatregelen die de Commissie
voorbereidt

Verwachte goedkeuring

modernisering van de vierde en de zevende
vennootschapsrichtlijn

mei 2002

nieuwe richtlijn betreffende het openbaar overnamebod juni 2002
grensoverschrijdende concentraties (tiende

vennootschapsrichtlijn)
juli 2002

herziening van de richtlijn beleggingsdiensten december 2002
richtlijn betreffende periodieke informatieverstrekking december 2002

verplaatsing van de zetel van vennootschappen
(veertiende vennootschapsrichtlijn)

voorstel van de Commissie
uitgesteld in afwachting van

uitspraak over een desbetreffende
zaak door het Hof van Justitie.
Geen voorstel verwacht voor

eind 2002
herziening van de solvabiliteitsregeling voor banken en

beleggingsondernemingen
2004

Door de Commissie voorgestelde maatregelen die
momenteel in behandeling zijn

Uiterste termijn voor
goedkeuring die is vastgesteld
door de Europese Raad van

Barcelona
verordening betreffende internationale standaarden

voor jaarrekeningen
mei 2002

richtlijn betreffende de verkoop op afstand van
financiële diensten

zomer 2002

richtlijn betreffende
financiëlezekerheidsovereenkomsten

zomer 2002

richtlijn betreffende prospectussen december 2002
richtlijn betreffende verzekeringstussenpersonen december 2002

richtlijn betreffende de belastingheffing op inkomsten
uit spaargelden

december 2002

richtlijn betreffende bedrijfspensioenfondsen december 2002
richtlijn betreffende marktmisbruik december 2002

richtlijn betreffende financiële conglomeraten december 2002
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3. TECHNISCHE BELEMMERINGEN EN DE WERKING VAN DE
INTERNE MARKT

A. Aandacht voor het vrije verkeer van goederen

De Europese Raad van Barcelona (2002) heeft de Commissie verzocht in dit scorebord
specifiek de resterende technische handelsbelemmeringen te vermelden. De aandacht die in
dit scorebord aan het vrije verkeer van goederen wordt gegeven is de eerste, snelle reactie
van de Commissie op dit verzoek.

In de beperkte tijd die ter beschikking stond was het niet mogelijk de gegevens te
verzamelen die nodig zijn voor een kwantitatieve vergelijking van de prestaties van de
lidstaten op de voor het scorebord gebruikelijke wijze. Dit hoofdstuk is daarom gebaseerd
op enkele beknopte analyses die echter wel een interessant licht werpen op de wijze
waarop technische belemmeringen de mogelijkheden van burgers en bedrijven om van de
interne markt te profiteren kunnen beïnvloeden. De eerste twee voorbeelden betreffen
sectoren waarvoor de technische verordeningen op EU-niveau zijn geharmoniseerd. De
laatste twee voorbeelden komen uit de “niet-geharmoniseerde sector” waarin de
intracommunautaire handel op het beginsel van wederzijdse erkenning berust.11

1. Radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur - een succesverhaal

Tenuitvoerlegging

Richtlijn 1999/5 heeft betrekking op GSM-toestellen, telefoons, modems,
afstandsbedieningen, afstandsbedieningen van autoportieren enz. Als belangrijkste
rechtsinstrument voor deze sector verving de richtlijn de eerdere Europese richtlijnen en
zo’n 1 500 nationale technische voorschriften. Tegelijkertijd heeft een omslag in de
regelgevingscultuur plaatsgevonden: van een overgereguleerde en gesloten markt, waarin
door de staat gecontroleerde monopolisten een betrekkelijk onschuldig product als een
telefoon als een gevaarlijk apparaat behandelden, naar een open concurrentiesysteem dat
zo veel mogelijk op zelfregulering door het bedrijfsleven berust.

Het ETSI, het Europees normalisatie-instituut voor de telecommunicatie, heeft goed
gepresteerd door meer dan 80% van de normen waarvoor de Europese Commissie een
mandaat had gegeven goed te keuren, in de meeste gevallen binnen 1 à 2 jaar na
aanvaarding van het mandaat.

De alom erkende GSM-norm zelf is los van de richtlijn, maar met grote steun van de
Europese Commissie, door de CEPT/het ETSI12 ontwikkeld. Een van de grootste
voordelen van GSM is natuurlijk dat in heel Europa hetzelfde toestel kan worden
gebruikt. Om dit voordeel commercieel volledig te kunnen benutten, moesten echter
regelgevingsproblemen in verband met test- en goedkeuringsprocedures voor toestellen
door middel van de richtlijn op Europees niveau worden opgelost. De Europese
                                               

11 Zie de bijlage voor details.

12 Conférence Européenne des Postes et Télécommunications (CEPT), European Telecommunications
Standards Institute (ETSI).
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harmonisatie heeft op deze manier sterk bijgedragen aan de ontwikkeling van de markt
voor mobiele telefonie. Het overweldigende zakelijke succes van GSM was een zeer
sterke stimulans voor de Europese harmonisatie.

Praktische gevolgen

De technische vooruitgang is in deze sector optimaal benut door de wijze waarop de
markt is opengesteld - niet alleen door de richtlijn maar ook door de liberalisering van de
Europese telecommunicatiesector in het algemeen. Een krachtige hardwarenorm heeft zo
bijgedragen aan de ontwikkeling van een sterke EU-industrie die op de wereldmarkt aan
de leiding gaat (zie kader).

EU-industrie leider op de wereldmarkt

• Het aandeel van Europese bedrijven op de wereldmarkt voor mobiele telefoons
bedraagt meer dan 50%.13

• In 2001 is de Europese markt voor eindgebruikersapparatuur gegroeid tot 44 miljard
euro.14

• In 2001 bedroeg de omzet van verwante telefoniediensten voor mobiele en vaste
netwerken 202 miljard euro; de intracommunautaire handel was sinds 1995
verdertienvoudigd.

• Ook het aantal abonnementen voor mobiele telefonie is de afgelopen tien jaar enorm
toegenomen. De Europese markt voor mobiele telefonie is aanzienlijk groter dan die
van de VS.

                                               

13 Bron: Gartner Dataquest (maart 2002).

14 Bron: European Information Technology Observatory (EITO 2002). Het cijfer betreft
‘communicatieapparatuur voor eindgebruikers’; dit is meer dan 50% van de producten die onder
Richtlijn 1999/5 vallen. Ook het cijfer van 202 miljard is aan het EITO ontleend.
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Figuur 9: De handel in mobiele telefoons binnen de EU is veel sterker toegenomen
dan de uitvoer naar derde landen

Bron: Eurostat/Comext. Berekening indexcijfer gebaseerd op gegevens over de waarde van de uitvoer van
EU15.

Figuur 10: Explosieve toename aantal abonnementen mobiele telefonie in de EU

Bron: Eurostat + raming op basis van EITO 2002 voor de gegevens van 2000/2001.

Conclusie

De sleutel tot succes was dat zowel ondernemers als politici inzagen hoe belangrijk de
sector zou worden en dat Europese oplossingen nodig waren om belangrijke technische
belemmeringen weg te nemen. Hoewel de explosieve groei van deze markt onmogelijk
uitsluitend aan de internemarktwetgeving op dit gebied kan worden toegeschreven, kan
wel worden vastgesteld dat deze wetgeving een van de basisvoorwaarden voor succes
was. Het bedrijfsleven ziet zich nu geplaatst voor de moeilijke taak om de kosten van de
invoering van de UMTS-norm van de derde generatie te dekken. De Europese
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harmonisatie blijft de inspanningen van het bedrijfsleven om reële voordelen aan de
consument te bieden ondersteunen.

2. Producten voor de bouw: een problematische sector, maar er gloort enig licht
aan de horizon

De omzet van de bedrijfstak producten voor de bouw bedraagt 200 miljard euro. De
bedrijfstak heeft naar schatting een aandeel van 15% in de output van de Europese
verwerkende industrie15 en 26 miljoen werknemers in de EU zijn voor hun
werkgelegenheid direct of indirect van de bouwsector afhankelijk.16

Tenuitvoerlegging

Richtlijn 89/106 is een richtlijn nieuwe aanpak die in 1989 is goedgekeurd en een breed
scala van producten omvat, uiteenlopend van cement, thermische isolatie,
metselproducten en vliesgevels tot ramen of buizen en hulpstukken.

Om verschillende redenen was de harmonisatie van deze bedrijfstak buitengewoon
ingewikkeld en lastig (zie kader). Slechts 10% van de normen waarvoor een mandaat was
gegeven is daadwerkelijk geproduceerd.17

De tenuitvoerlegging van de richtlijn voor producten voor de bouw is traag verlopen
omdat:

• de essentiële eisen en de desbetreffende normen zowel betrekking moeten hebben op de
afzonderlijke producten als op de werken/gebouwen die ermee worden gebouwd;

• de nationale bouwvoorschriften niet zijn geharmoniseerd en zijn afgestemd op
uiteenlopende klimatologische omstandigheden en nationale bouwtradities;

• bindende nationale normen (die door Europese normen worden vervangen) en
nationale bouwvoorschriften die verwijzen naar nationale productspecificaties en
certificeringsprocedures technische belemmeringen voor het vrije verkeer van
producten voor de bouw opleveren. Niet alle nationale normen zijn wettelijk bindend,
maar in de praktijk is de toepassing ervan veelal wel verplicht vanwege
aansprakelijkheidseisen en de gebruikelijke werkwijzen;

• de industrie heeft niet sterk aangedrongen op Europese normalisatie. Kleine bedrijven
hebben zelden grensoverschrijdende belangen en vrezen voor meer formaliteiten,
terwijl grote bedrijven niet geïnteresseerd zijn in meer concurrentie voor hun

                                               

15 Bron: studie door WS Atkins in opdracht van de Europese Commissie: Effects of Regulation and
Technical Harmonisation on the Intra-Community Trade in construction products, eindverslag 2000,
blz. VI.

16 Bron: ongepubliceerde studie in opdracht van de Europese Commissie, Deloitte & Touche: Study to
evaluate the functioning of the principle of mutual recognition in selected sectors, perceel nr. 4:
construction products, blz. 6.

17 Zie de nummers 8 en 9 van het Scorebord van de interne markt.
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buitenlandse dochterondernemingen die met de plaatselijke nationale voorschriften
hebben leren omgaan.

Bij gebrek aan geharmoniseerde normen blijven de lidstaten hun eigen voorschriften
ontwikkelen. In 2000 heeft de Commissie 109 kennisgevingen van nieuwe nationale
technische voorschriften voor de bouwsector ontvangen; dit was 15% van het totale
aantal ontvangen kennisgevingen.18

Praktische gevolgen

Een leverancier die zijn producten in de hele EU wil verkopen moet aan de voorschriften
van ieder lidstaat voldoen en naar gelang van het product of de markt tussen de drie en de
tien verschillende certificeringsprocedures volgen. Dit kan wel drie jaar duren en
honderdduizenden euro’s kosten.19

Maar net zo min als bij telecommunicatieapparatuur, kunnen de economische gevolgen in
dit geval geheel aan het regelgevend kader worden toegeschreven. Om voor de hand
liggende redenen richt de handel in producten voor de bouw zich meer op producten met
een hogere toegevoegde waarde, zoals verwarmingsapparatuur, dan op zware producten
met een lagere toegevoegde waarde, zoals cement of bakstenen, die hoge vervoerskosten
met zich meebrengen. Daarom worden producten voor de bouw, zoals te verwachten is,
minder verhandeld dan andere industrieproducten. Uit de figuur blijkt echter tevens dat
producten voor de bouw, ook uitgaande van een lager beginpunt, niet volledig hebben
deelgenomen aan de toename van de intracommunautaire handel.

                                               

18 Zie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 207 van 25.7.2001, blz. 5, Statistische
gegevens met betrekking tot in 2000 krachtens de informatieprocedure van Richtlijn 98/34/EG ter
kennis gebrachte technische voorschriften.

19 Zie studie door WS Atkins in opdracht van de Europese Commissie: Effects of Regulation and
Technical Harmonisation on the Intra-Community Trade in construction products, eindverslag 2000,
blz. VI.
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Figuur 11: Toename van de handel in producten voor de bouw ligt onder het
gemiddelde

Bron: Economische hervorming: verslag over de werking van de product- en kapitaalmarkten in de EU
(‘verslag van Cardiff’), COM(2001) 736, statistische bijlage, blz. 19.

Een nadere aanwijzing voor de geringe mate van marktintegratie is het significante
prijsverschil van producten voor de bouw in Europa. Het verschil tussen de prijzen voor
vergelijkbare producten bedraagt binnen Europa naar schatting gemiddeld 26%, tegen
slechts 6% in de Verenigde Staten. Voor sommige producten, zoals thermische isolatie,
kan het prijsverschil zelfs oplopen tot 35%.20

Conclusie

De industrie heeft niet sterk aangedrongen op het opheffen van technische belemmeringen
op het gebied van producten voor de bouw. Een ontoereikende tenuitvoerlegging van de
internemarktwetgeving door de trage goedkeuring van normen heeft zo bijgedragen tot
het ontstaan van een situatie waarin de noodzakelijke voorwaarden voor groei van de
handel en integratie van de markt ontbreken. Deze situatie wordt nog versterkt doordat
andere complexe technische belemmeringen in verband met nationale bouwvoorschriften
blijven bestaan.

Langzamerhand begint de goedkeuring van Europese normen op gang te komen. De CEN
heeft tot op heden ongeveer 70 normen geproduceerd en het Scorebord van de interne
markt zal de vorderingen in deze moeilijke sector blijven volgen. Brandveiligheid is voor
meer dan 80% van de producten voor de bouw een cruciaal aspect en met de voltooiing
van een geharmoniseerd Europees indelingssysteem voor het gedrag bij brand is onlangs
een belangrijke stap voorwaarts gezet. De nieuwe classificatie21 zal geleidelijk in de plaats
komen van de nationale classificaties die nu grensoverschrijdende vergelijkingen

                                               

20 Zie Competitiveness in the European Construction Sector, conferentie in Malmö (Zweden),
7 september 2001.

21 De norm voor “een brandend voorwerp”(EN 13823: 2002).
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bemoeilijken en veelal tot onnodige dubbele tests en problemen met erkenning leiden. De
technische belemmeringen voor producten voor de bouw blijven echter de handel en de
integratie van de markt aanzienlijk afremmen.

3. Fietsen: wederzijdse erkenning werkt, maar nationale regels drijven de kosten
op

De Europese rijwielmarkt omvat een breed scala van producten, uiteenlopend van
‘conventionele’ fietsen voor volwassenen tot mountainbikes, sportfietsen en kinderfietsen.
In 2000 werden zo’n 17 miljoen fietsen aan Europese consumenten verkocht (tegen
15 miljoen auto’s) waarvan er 12 miljoen in de EU waren geproduceerd door een
bedrijfstak waarin 130 000 mensen werken.22

Tenuitvoerlegging

De technische voorschriften voor fietsen zijn niet geharmoniseerd en in de lidstaten gelden
uiteenlopende nationale technische voorschriften voor onder meer de verlichting, de
remmen en de markering (zie kader). Nationale overheidsinstanties beroepen zich veelal
op veiligheidsoverwegingen om deze regels ook op geïmporteerde fietsen toe te passen en
specifieke aanvullende tests te verlangen om te controleren dat de fietsen aan hun regels
voldoen.

Nationale regels leiden tot technische belemmeringen23

• In Duitsland, Europa’s grootste rijwielmarkt, moeten detailhandelaars in verband met
hun productaansprakelijkheidsverzekering een “vrijwillig” certificaat overleggen
waaruit blijkt dat hun product aan de nationale DIN-norm voldoet.

• In Denemarken moet iedere fiets met het oog op de opspoorbaarheid een onuitwisbaar
merkteken of stempel dragen. Voor importeurs is dit een lastige eis omdat op een
geverfde fiets geen stempel kan worden aangebracht.

• In Spanje ondergaat ieder type fiets verplicht een laboratoriumtest waarna een
controlenummer wordt toegekend.

• In Frankrijk mogen uitsluitend volledig geassembleerde fietsen aan consumenten
worden gekocht (de verkoop van bouwpakketten is verboden en het zadel, de pedalen
en het stuur moeten op de juiste wijze zijn bevestigd en afgesteld). De Franse AFNOR-
norm is verplicht.

• In het Verenigd Koninkrijk mogen uitsluitend fietsen die aan de norm BS6102 voldoen
de winkel verlaten.

Praktische gevolgen
                                               

22 Bronnen: European Bicycle Manufacturers Association (EBMA), Colibi/Coliped (Europese
verenigingen van rijwiel- respectievelijk rijwielonderdeelfabrikanten; het werkgelegenheidscijfer
omvat beide marktsegmenten).

23 Bron: EBMA



27

Hoewel ten minste twee nationale voorschriften in strijd lijken te zijn met het beginsel van
wederzijdse erkenning, ontvangt de Commissie niet veel klachten in verband met het vrije
verkeer van rijwielen en lopen er geen inbreukprocedures.

Hieraan liggen twee redenen ten grondslag:

• fabrikanten en importeurs passen hun fietsen vrijwillig aan om problemen met
plaatselijke overheidsinstanties te voorkomen. Vier op de tien bedrijven is zelfs niet op
de hoogte van het beginsel van wederzijdse erkenning en de rechten die hieraan kunnen
worden ontleend.24 Wellicht passen zij hun producten aan de nationale regels aan
zonder bijzondere problemen te ondervinden. Maar deze productaanpassingen kosten
wel geld, waardoor de fabrikanten minder concurrerend zijn en de fietsen duurder
worden voor de Europese consument;

• de Europese rijwielfabricagesector wordt gedomineerd door kleine en middelgrote
ondernemingen. Deze ondernemingen beschikken niet over de middelen om lange
juridische procedures te voeren. Indien zij op regelgevingsbelemmeringen stuiten,
zullen zij daarom veelal geheel van de handel afzien of de kosten om aan de
regelgeving te voldoen zonder meer betalen. Dit beperkt waarschijnlijk het aantal
grensoverschrijdende transacties en verklaart het geringe aantal klachten.

Figuur 12: Rijwielhandel in de EU stagneert na een opleving begin jaren negentig

Bron: Comext; intracommunautaire handel = uitvoer EU12 naar EU12.

In de eerste helft van de jaren negentig nam de intracommunautaire handel in fietsen
aanzienlijk toe dankzij de introductie van mountainbikes die hoofdzakelijk uit het Verre
Oosten werden ingevoerd. In de tweede helft van het decennium is de oneerlijke invoer
tegen lage kosten beperkt door strenge antidumpingmaatregelen van de EU. Een deel van
deze invoer is overgenomen door fabrikanten in de EU, maar de intracommunautaire
handel stagneert sinds midden jaren negentig. Italië was altijd de grootste Europese

                                               

24 Zie een intern onderzoek van het DG Interne markt onder 34 bedrijven in de rijwielsector.
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exporteur van fietsen, maar de Italiaanse uitvoer lijkt aanzienlijk te lijden te hebben gehad
onder een restrictievere interpretatie van de veiligheidseisen in Frankrijk en Duitsland.25

Ondanks de antidumpingmaatregelen en een algemeen invoertarief van 15% voert de EU
jaarlijks nog altijd 5,5 miljoen fietsen in van buiten de EU. De uitvoer van de EU naar de
rest van de wereld is afgenomen en bedraagt nu slechts 0,4 miljoen exemplaren per jaar.26

Dit wijst op een voortdurende druk van de invoer en op een (prijs)concurrentieprobleem
van de Europese rijwielindustrie.

Een ander symptoom van de fragmentatie van de interne markt van de EU zijn de grote
prijsverschillen tussen de lidstaten. De gemiddelde prijs van een eenvoudige fiets loopt
uiteen van 38 euro in Griekenland tot 144 euro in Duitsland.27

Conclusie

Ondanks de bestaande technische belemmeringen vindt een aanzienlijke handel binnen de
EU-markt plaats, die echter gedeeltelijk moet worden toegeschreven aan de wederuitvoer
van fietsen die van buiten de EU zijn ingevoerd. Nationale technische belemmeringen
blijven onnodige kosten opleveren voor het midden- en kleinbedrijf, dat de bedrijfstak in
de EU domineert.

Er komt echter hulp. Op initiatief van de rijwielindustrie bereidt de Europese
normalisatie-instelling CEN momenteel een nieuwe Europese rijwielnorm voor.28 Hierin
moet de Europese consensus over veiligheidseisen en technische specificaties voor fietsen
tot uitdrukking komen. Als de nieuwe Europese norm door de CEN is goedgekeurd,
moeten alle nationale normen worden ingetrokken, waardoor de technische
belemmeringen voor de handel aanzienlijk worden gereduceerd. De integratie van de
markten kan hierdoor worden versterkt en de handel door Europese fabrikanten kan
erdoor worden gestimuleerd. De nieuwe norm is tevens bedoeld om de Europese
rijwielindustrie te helpen concurreren met ingevoerde producten door een gelijk speelveld
te creëren en kwaliteitsverschillen duidelijker te doen uitkomen. Aangezien de nieuwe
Europese norm op een internationale ISO-norm wordt gebaseerd, wordt niet verwacht dat
hierdoor de handel met landen buiten de EU wordt belemmerd.

                                               

25 Bron: Ancma / Italiaanse rijwielvereniging + Comext. Dit verklaart ook waarom de Italiaanse
rijwielindustrie een van de drijvende krachten achter de werkzaamheden aan de nieuwe Europese
rijwielnorm is (zie conclusie).

26 Bron: Colibi/Coliped.

27 Bron: CEN / TC Cycles, Draft Business Plan 1998, raming voor een ‘gebruiksfiets’ in 1996. De
waarden in US-dollars zijn omgerekend naar waarden in ECU’s/euro’s volgens de gemiddelde koers
van 1996 van 1,27 dollar/euro. De kwaliteit is mogelijk niet geheel vergelijkbaar.

28 Wanneer overeenstemming over deze nieuwe norm is bereikt, kan deze worden gepubliceerd in het
kader van de richtlijn algemene productveiligheid om een volledige en consistente toepassing te
waarborgen.
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4. Bier: een succesverhaal voor het vrije verkeer van goederen, maar de
belastingen leiden tot verstoringen

De Europese consumenten besteden jaarlijks meer dan 100 miljard euro aan bier.
Europese bierbrouwers hebben een aandeel van 25% in de totale wereldbierproductie en
een aandeel van 60% in de mondiale bierexport.29 Europa heeft een rijke en gevarieerde
biercultuur, die tot uiting komt in een breed scala van producten, uiteenlopend van
gewoon lagerbier tot traditioneel donker bier met “levende” gistculturen.

Tenuitvoerlegging

Het beginsel van wederzijdse erkenning lijkt in deze sector vrij goed te werken en er is
geen roep om Europese harmonisatie. In de loop der jaren zijn diverse nationale
technische belemmeringen vastgesteld, die stuk voor stuk zijn geëlimineerd (zie kader).

• Krachtens een arrest van het Hof van Justitie uit 1987 moesten Duitsland en
Griekenland importbier accepteren dat niet was gebrouwen volgens de traditionele
“zuiverheidswet”, die in Duitsland nog steeds voor binnenlandse brouwers geldt.

• In 2002 heeft Denemarken uiteindelijk besloten importbier te accepteren dat anders is
verpakt dan in flesjes die kunnen worden hergebruikt. Een verbod om bier (en andere
dranken) in niet navulbare verpakkingen in de handel te brengen had de voorgaande
twintig jaar tot een aantal klachten en inbreukprocedures geleid.

• Het Verenigd Koninkrijk heeft zijn voorschriften ten gunste van de distributie van
traditioneel bier zodanig gewijzigd dat ook buitenlandse producenten van dit type bier
toegang tot de markt hebben (het ‘Guest Beer’-systeem is in 1997 gewijzigd en wordt
binnenkort afgeschaft).

De meeste specifieke technische belemmeringen voor de intracommunautaire handel in
bier lijken dus te zijn opgeheven dankzij de progressieve handhaving van het beginsel van
wederzijdse erkenning. In de praktijk wordt het belangrijkste resterende obstakel voor een
soepel werkende interne markt voor bier gevormd door de grote verschillen in accijns- en
BTW-tarieven binnen de interne markt.

Figuur 13: Grote verschillen in accijns- en BTW-tarieven leiden tot problemen

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

Accijns 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

BTW 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

TOTAAL 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

Bron: CBMC / Europese Commissie; accijns- en BTW-tarieven in euro’s per liter bier.

                                               

29 Bron: CBMC / de Europese brouwers.
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Praktische gevolgen

Er is geen levendige grensoverschrijdende handel in bier. De hoge vervoerskosten en de
beperkte houdbaarheid van het product, alsook de blijvende voorkeur van consumenten
voor nationale merken, zorgen ervoor dat geen grote hoeveelheden de landsgrenzen
overgaan. In de loop der jaren is de invoer echter in de meeste lidstaten geleidelijk
toegenomen en meer dan 90% van de invoer in de EU is uit een andere lidstaat afkomstig.

Figuur 14: Europeanen drinken steeds meer bier uit andere lidstaten

Bron: CBMC. Aandeel van de invoer in de consumptie (volume). De invoer uit derde landen bedraagt
minder dan 10% van de totale invoer.

Toen met de totstandkoming van de interne markt in 1993 de fiscale grenscontroles en de
beperkingen aan de invoer van bier voor eigen gebruik wegvielen, begonnen de
consumenten er al snel van te profiteren, in het bijzonder op plaatsen waar de geografische
afstand tot landen met lage belastingen klein is. In sommige gebieden heeft dit tot een zeer
aanzienlijke invoer voor eigen gebruik geleid. Daardoor kunnen douaneambtenaren soms
moeilijk onderscheid maken tussen wettige invoer en onwettige smokkelpraktijken. De
zeer grote verschillen in belasting- en accijnstarieven leiden zo tot een aantal ernstige
problemen voor de werking van de interne markt:

• hoge prijzen in sommige regio’s, die consumenten dwingen over de grens te kopen;

• smokkelpraktijken;

• administratieve verspilling doordat wettige invoer voor eigen gebruik van
smokkelpraktijken moet worden onderscheiden;

• zeer aanzienlijke schade voor detailhandel in bier in bepaalde regio’s van de lidstaten
met hogere belastingtarieven.

Conclusie

Het grensoverschrijdende vrije verkeer van bier wordt niet meer gehinderd door specifieke
technische belemmeringen. Grote verschillen in belasting- en accijnstarieven leiden tot
aanzienlijke verstoringen die een soepele werking van de interne markt in de weg staan.
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Sommige consumenten en detailhandelaars worden door deze verstoringen zeer hard
getroffen.
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B. Prijs van kruidenierswaren in de EU

Het effect van de interne markt op de prijzen van goederen en diensten, en de hieruit
voortvloeiende lagere maandelijkse huishouduitgaven, is voor veel burgers één van de
meest directe en zichtbaarste voordelen van de interne markt. Prijsverschillen kunnen ons
veel leren over sectoren waarin het potentieel van de interne markt nog niet volledig
wordt benut. Vanzelfsprekend kunnen prijsverschillen nooit geheel verdwijnen, want zelfs
in een volledig geïntegreerde markt bestaan prijsverschillen, bijvoorbeeld als gevolg van
vervoerskosten en plaatselijke voorkeuren. Maar als de interne markt goed functioneert,
zouden de afwijkingen niet veel groter moeten zijn dan die binnen een lidstaat met een
groot grondgebied.

De invoering van de eurobankbiljetten en -munten doet de prijsverschillen nog beter
uitkomen en zal vermoedelijk de grensoverschrijdende concurrentie doen toenemen. De
Commissie brengt in het scorebord regelmatig verslag uit over de marktontwikkelingen
om te proberen de doorzichtigheid te vergroten en informatie te verschaffen waarvan
consumenten, tussenpersonen en wetgevers gebruik kunnen maken.

Het scorebord van de interne markt van mei 200130 bevatte de resultaten van
prijsonderzoeken op het gebied van verse levensmiddelen en consumentenelektronica.
Voor consumentenelektronica bleek de prijsvariatie31 tussen de lidstaten maar liefst 40%
te bedragen en voor levensmiddelen zelfs nog meer.

Nu is een soortgelijke analyse32 uitgevoerd voor algemene kruidenierswaren, waarbij het
opnieuw de bedoeling was de hoogte van de prijsverschillen binnen de EU te bepalen en
inzicht te krijgen in de factoren die de prijsverschillen voor deze producten verklaren.

Grote prijsverschillen binnen de EU voor kruidenierswaren

Uit figuur 15 blijkt dat er binnen Europa grote prijsverschillen zijn voor een selectie van
producten voor dagelijks gebruik. Zo kost een Marsreep in het duurste land
(Denemarken) bijna twee keer zo veel als in het goedkoopste land (België). Evian
mineraalwater is in het duurste land (Finland) vier keer zo duur als in het goedkoopste
land (Frankrijk).

                                               

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

31 De prijsvariatie/-spreiding wordt gemeten in de variatiecoëfficiënt (de standaarddeviatie gedeeld door
het gemiddelde).

32 De prijsvergelijkingen in dit artikel zijn gebaseerd op de gegevens van elektronische scanners van
supermarkten in 14 lidstaten (Luxemburg bleef buiten beschouwing). De databank is opgezet door
ACNielsen en betreft de periode juli 1999-juni 2000. Dit is gebeurd in het kader van een gezamenlijk
proefproject van het DG Gezondheid en consumentenbescherming, Eurostat en het DG Interne markt.
Meer details zullen te vinden zijn in een nog te verschijnen werkdocument van het DG Interne markt,
zie:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/economicreform/
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Figuur 15: De prijzen van algemene supermarktgoederen kunnen aanzienlijk
uiteenlopen

Multinationale
merken Hoogste prijzen Laagste prijzen

Verhouding
goedkoopste /
duurste

Evian mineraalwater Finland 189 Frankrijk 44 4,3

Barilla spaghetti Zweden 138 Italië 59 2,3

Heinz ketchup Italië 138 Duitsland 66 2,1

Kellogg’s cornflakes Griekenland 152 Verenigd Koninkrijk71 2,1

Marsreep Denemarken 143 België 73 2,0

Coca-Cola Denemarken 139 Duitsland 73 1,9

Fanta Zweden 146 Nederland 77 1,9

Nivea scheerschuim Verenigd Koninkrijk 
142

Frankrijk 81 1,8

Colgate tandpasta Verenigd Koninkrijk
126

Portugal / Spanje 76 1,7

Elvital shampoo Ierland 126 Spanje 76 1,7

Nescafé Italië 133 Griekenland 77 1,7

Nationale merken Hoogste prijzen Laagste prijzen
Verhouding
goedkoopste /
duurste

Mineraalwater Zweden 199 Spanje 39 5,1

Gemalen koffie /
koffiebonen

Ierland 178 Spanje 54 3,3

Olijfolie Finland 166 Spanje 51 3,3

Huishoudchocolade-
poeder

Zweden 157 Duitsland 56 2,8

Marmelade Denemarken 154 Nederland 65 2,4

Bloem Italië 144 Nederland 63 2,3

Diepvriespizza Portugal 152 Duitsland 71 2,1

UHT-melk (vol) Finland 137 Nederland 64 2,1

Afwasmiddel Zweden 122 Nederland 63 1,9

UHT-melk (halfvol) Finland 139 Portugal 80 1,7

Boter Denemarken 127 Ierland 77 1,6

Suiker Frankrijk 120 Verenigd Koninkrijk77 1,6

N.B.: Hoogste en laagste prijzen33 (inclusief belastingen) van een selectie van gangbare
kruidenierswaren. Gemiddelde EU-prijs = 100.

                                               

33 De gebruikte prijzen betreffen de prijs per eenheid en niet de winkelprijs en zijn inclusief BTW.
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Geen enkel land heeft echter stelselmatig hoge of lage prijzen voor alle betrokken
goederen. Zo komt het Verenigd Koninkrijk voor een product (Kellogg’s cornflakes) als
goedkoopste EU-land uit het onderzoek naar voren, maar voor een ander product
(Colgate tandpasta) als duurste. Deze bevinding komt overeen met de onderzoeken
waarvan vorig jaar in het scorebord verlag werd gedaan.

Figuur 16: Kruidenierswaren zijn in Spanje, Nederland en Duitsland het
goedkoopst

N.B.: 100% = gemiddeld prijsniveau EU. De vergelijkingen van de prijsniveaus tussen landen moeten
met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, aangezien de vergeleken producten niet
altijd voor alle landen gelijk zijn doordat sommige producten niet in alle lidstaten worden
verkocht.

Zweden en Denemarken zijn de twee duurste EU-lidstaten voor kruidenierswaren als
gekeken wordt naar de prijzen inclusief BTW. Spanje lijkt de goedkoopste lidstaat,
gevolgd door Nederland, Duitsland en Frankrijk.

Als de BTW buiten beschouwing wordt gelaten, wijzigt de positie van de individuele
landen enigszins. Het Verenigd Koninkrijk is dan bijvoorbeeld het op een na duurste land.
Globaal gezien maakt het voor het algemene prijsspreidingsniveau in de EU echter niet uit
of met of zonder BTW wordt gemeten.

De prijzen voor algemene kruidenierswaren lopen binnen de EU aanzienlijk uiteen. De
verschillende BTW-tarieven lijken de prijsspreiding slechts zeer ten dele te kunnen
verklaren.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de prijsverschillen binnen de lidstaten over
het algemeen 3 tot 6 keer zo klein zijn als de verschillen tussen de lidstaten. Zo bedraagt
de prijsspreiding voor tandpasta op EU-niveau 14%, maar binnen de lidstaten slechts
gemiddeld 4%. Voor sommige producten is het verschil zelfs nog groter. Zo varieert de
prijs van een fles ketchup binnen de lidstaten slechts met 2%, terwijl de prijsspreiding
binnen Europa 19% bedraagt.

Voor sommige producten is de prijsspreiding ook binnen de lidstaten groot. Zo is de
spreiding voor diepvriesgroenten in Frankrijk zo’n 7%, terwijl de prijsspreiding in het
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algemeen minder dan 2% bedraagt. In het Verenigd Koninkrijk ligt de prijsspreiding voor
droge deegwaren rond de 10%, terwijl de algemene prijsspreiding zo’n 3% is.

Figuur 17 toont het prijsverschil tussen de duurste en de goedkoopste regio binnen iedere
lidstaat. Zoals te verwachten lijken de prijsverschillen toe te nemen naarmate het land
groter is: Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Zweden hebben
grotere interne prijsverschillen.

Van de grotere lidstaten lijken de interne prijsverschillen met name in Duitsland groot. Dit
moet waarschijnlijk worden toegeschreven aan de aanzienlijke verschillen die er nog altijd
zijn tussen Oost- en West-Duitsland. In het voormalige Oost-Duitsland lijken de prijzen
aanzienlijk lager dan in het voormalige West-Duitsland.

Figuur 17: Tussen de regio’s bestaan aanzienlijke prijsverschillen

Aantal
regio’s Duurste regio Goedkoopste regio

Gemiddeld
prijsverschil tussen

duurste en goedkoopste
regio

Oostenrijk 5 West-Oostenrijk Oost-Oostenrijk 2,2%

België 5 Noordoost Zuidwest 1,6%

Denemarken 2 Oost West 1,0%

Finland 7 Noord West 2,2%

Frankrijk 9 Parijs Normandië

Bretagne

3,5%

Duitsland 8 Berlijn Thüringen & Saksen 5,1%

Ierland 4 Dublin Leinster
(uitgezonderd Dublin)

1,8%

Italië 4 Midden Zuid & Sardinië 1,6%

Portugal 6 Zuid (binnenland) Porto e.o. 3,9%

Spanje 8 Noordwest Madrid e.o. 6,4%

Zweden 6 Zuid West 8,7%

Verenigd
Koninkrijk

10 Zuidwest Noordoost 3,0%

N.B.: Over Griekenland en Nederland is geen regionale informatie beschikbaar. Het aantal regio’s
betreft de verdeling in het onderzoek van ACNielsen en niet de geografische of administratieve
situatie (Frankrijk telt bijvoorbeeld 22 regio’s en geen 9).

De mogelijke oorzaken voor de prijsverschillen kunnen in drie categorieën worden
verdeeld: natuurlijke factoren, marktvoorwaarden en structurele factoren.

Natuurlijke factoren

De prijzen kunnen worden beïnvloed door natuurlijke factoren zoals cultuur, klimaat,
plaatselijke voorkeuren en vervoerskosten. Zo wordt in Denemarken zes keer zo veel
boter per inwoner verkocht als in Spanje. Omdat het algemene prijsniveau in Spanje 40%
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lager ligt dan in Denemarken, zou men kunnen verwachten dat ook boter zo’n 40%
goedkoper is. Dit is echter niet het geval. De veel kleinere markt voor boter in Spanje lijkt
de prijs op te drijven. In feite kost boter in Spanje ongeveer even veel als in Denemarken,
ondanks het gemiddelde prijsverschil van 40%.

Ook vervoerskosten kunnen de prijs van bepaalde goederen rechtstreeks beïnvloeden. Het
ligt voor de hand dat Italiaanse deegwaren in Italië het goedkoopst zijn; de prijs bedraagt
daar zo’n 60% van het EU-gemiddelde. Over het algemeen zal dit product duurder
worden naarmate men verder van Italië komt. In feite ligt de prijs in Finland echter lager
dan in België, hoewel Finland in de EU het verst van Italië ligt.

Natuurlijke factoren beïnvloeden alle prijzen en dragen ertoe bij dat zelfs in volledig
geïntegreerde markten een zekere prijsspreiding optreedt. De aangetroffen grote
prijsverschillen kunnen waarschijnlijk deels worden verklaard door onder meer de omvang
van de EU, de verschillen in consumentenvoorkeuren, de omgeving en het klimaat. Maar
de prijsverschillen binnen de EU lijken aanzienlijk groter dan men op grond van
natuurlijke factoren alleen zou verwachten.

Marktvoorwaarden

De marktvoorwaarden houden verband met factoren die detailhandelaars, groothandelaars
en fabrikanten in staat stellen af te wijken van de prijs die men zou verwachten aan te
treffen op een perfect werkende markt.

De concentratie in de detailhandel varieert per land. Het marktaandeel van de vijf grootste
groepen in de detailhandel voor kruidenierswaren bedraagt in Finland, Denemarken en
Zweden meer dan 75%, maar in Italië slechts 25%.34 Deze sterke concentratie in de
detailhandel in Finland, Denemarken en Zweden draagt er mogelijk toe bij dat deze landen
voor de in het onderzoek betrokken producten het hoogste prijsniveau in de EU hebben.

Ook de marktmacht van fabrikanten kan de prijzen beïnvloeden. Voor sterke merken die
in veel landen beschikbaar zijn kan een hogere prijs van de consument worden gevraagd.
In vrijwel alle productcategorieën zijn de pan-Europese merken duurder dan het nationale
merk.

Opgemerkt zij echter dat er geenszins een directe relatie bestaat tussen het marktaandeel
en de prijs. De concentratie van fabrikanten, detailhandelaars en groothandelaars varieert
per product en de uiteindelijke prijs van een product is daarom tot op zekere hoogte het
gevolg van de onderhandelingsmacht en vaardigheden van de marktspelers. Grotere
spelers kunnen ook minder kosten hebben, wat gunstig is voor de consumenten.

Sterke concurrentie tussen detailhandelaars, fabrikanten en groothandelaars drukt de
prijzen. Lidstaten met een zeer concurrerende detailhandel zullen dan ook naar
verwachting doorgaans een lager prijsniveau hebben.

                                               

34 Zie Verslag over de werking van de producten- en kapitaalmarkten in de EU (‘verslag van Cardiff’),
COM(2000) 26.
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Structurele factoren

Structurele factoren zijn onder meer de BTW en accijnzen, inkomensverschillen,
wetgeving inzake winkelsluitingstijden en winkelgrootte, wetgeving inzake ruimtelijke
ordening, arbeidsrecht, reclameregels en andere soorten wetgeving die de verkoopkosten
van kruidenierswaren beïnvloeden.

BTW- en inkomensverschillen lijken sommige in de EU aangetroffen prijsverschillen te
kunnen verklaren, maar zijn geenszins de enige oorzaak. Zoals uit figuur 16 blijkt, speelt
het BTW-tarief wel een rol bij het prijsniveau van een land, maar de prijsverschillen binnen
de EU zijn groot, of nu met of zonder BTW wordt gemeten.

Op geaggregeerd niveau lijkt er in de economie een sterke correlatie tussen het inkomens-
en het prijsniveau van een land.35 Voor de in het onderzoek betrokken goederen is deze
correlatie echter veel minder duidelijk. In Duitsland en Nederland ligt het inkomen per
hoofd van de bevolking boven het EU-gemiddelde en men zou dus verwachten dat de prijs
van de dagelijkse boodschappen in deze landen eveneens boven het EU-gemiddelde ligt.
Dit is echter niet het geval. In feite hebben deze landen een van de laagste prijsniveaus
voor kruidenierswaren in de EU. Anderzijds ligt het prijsniveau van deze goederen in
Portugal niet laag, maar rond het EU-gemiddelde, hoewel het inkomensniveau in dat land
onder het EU-gemiddelde ligt.

Het marktaandeel van winkeltypes heeft een significante invloed op de prijzen. In Spanje
draagt het relatief grote marktaandeel van “hypermarkten”36 bij aan de lage prijzen. Als
bijvoorbeeld gekeken wordt naar melk, dan blijkt de prijsvariatie tussen de verschillende
winkeltypes klein, ongetwijfeld omdat de prijs wordt gedrukt door de invloed van deze
zwaargewichten. In Italië hebben supermarkten en de kleinere “traditionele” winkels beide
een groot marktaandeel. Anders dan in Spanje zijn de prijsverschillen voor melk groot. In
de supermarkten ligt de prijs zo’n 15% boven het EU-gemiddelde, maar in de
hypermarkten, die een klein marktaandeel hebben, ligt het niveau slechts iets boven de
gemiddelde prijs van melk in de EU.

Aangezien hypermarkten in Italië geen groot marktaandeel hebben, zou men een relatief
hoog prijsniveau verwachten. Uit figuur 16 blijkt echter dat Italië lang niet de duurste
EU-lidstaat voor goederen is. Dit bewijst eens te meer dat de prijs die we voor goederen
betalen van een groot aantal complexe factoren afhangt.

De relatief lage prijzen in Duitsland en Frankrijk zouden verband kunnen houden met het
feit dat in 2000 zes van de dertig grootste detailhandelaars in kruidenierswaren (gemeten
in verkochte hoeveelheden) uit Duitsland afkomstig waren en vijf uit Frankrijk.37 Deze
belangrijke spelers hebben getracht uit te breiden op naburige markten. Dit kan de felle

                                               

35 Zie bijvoorbeeld: European Economy, supplement A, nr. 7, juli 2001.

36 Hypermarkten worden gedefinieerd als winkels die kruidenierswaren verkopen en een
winkeloppervlak van meer dan 2500 m² hebben. Supermarkten: 400-2500 m². Traditionele winkels:
over het algemeen minder dan 400 m² en een beperkter assortiment. Discountwinkels: concept
gebaseerd op lage prijzen en een beperkt assortiment, ongeacht het winkeloppervlak.

37 Bron: Consumers in Europe. Facts and figures. Eurostat/OPOCE 2001, blz. 34.
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concurrentie verklaren die in deze landen lijkt plaats te vinden. De sterke concurrentie lijkt
bij te dragen aan het relatief lage prijsniveau in deze landen.

De prijsspreiding in Europa lijkt slechts zeer gedeeltelijk te kunnen worden verklaard door
de hoogte van de BTW en het inkomensniveau. De lidstaten waar hypermarkten en
supermarkten een groter marktaandeel hebben en internationale detailhandelaars in
kruidenierswaren sterk aanwezig zijn, zijn doorgaans goedkoper dan de andere lidstaten.

Conclusie

De resultaten van dit prijsonderzoek bevestigen dat er binnen de EU momenteel
aanzienlijke prijsverschillen zijn voor algemene kruidenierswaren. Deze prijsverschillen
zijn niet het gevolg van één factor, maar voor een behoorlijk deel lijken zij te worden
veroorzaakt door de uiteenlopende concurrentiedruk tussen producten en landen.

Europa lijkt nog steeds in afzonderlijke nationale markten te zijn verdeeld. De zeer grote
prijsverschillen voor bepaalde afzonderlijke artikelen lijken erop te wijzen dat sommige
fabrikanten de versnippering van de markt gebruiken om op de diverse nationale markten
een verschillend prijsbeleid te voeren. Op het punt van grotere prijsconvergentie kan nog
veel vooruitgang worden geboekt. Het onderzoek doet vermoeden dat een van de
belangrijkste drijvende krachten achter lagere prijzen de hypermarkt- en
discountwinkeldichtheid is. De groei van deze sector wordt echter vaak beperkt door
uiteenlopende ruimtelijkeordeningswetten die strenge beperkingen kunnen stellen aan de
omvang en de openingstijden van winkels.

Ook bepaalde regelgevingsfactoren lijken de neerwaartse druk op prijzen te beperken,
omdat deze verhinderen dat detailhandelaars buiten de landsgrenzen adverteren, handelen
en verkopen en/of strategieën voor de hele EU ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn het
verschil in wetgeving betreffende commerciële communicatie, het type producten dat mag
worden verkocht en franchiseregelingen. Daardoor kan het voor detailhandelaars
moeilijker zijn op nieuwe markten door te dringen. Het voorstel van de Commissie voor
een verordening betreffende de verkoopbevordering38, haar Groenboek over de
consumentenbescherming in de Europese Unie39 en de aangekondigde mededeling bij
wijze van follow-up zijn allemaal pogingen om deze belemmeringen voor consumenten en
bedrijven te helpen wegnemen.

                                               

38 COM(2001) 546 definitief, zie http://europa.eu.int/comm/internal_market/comcom/unfair/reg-en.pdf

39 COM(2001) 531.
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BIJLAGE: BASISBEGRIPPEN VAN HET VRIJE VERKEER VAN
GOEDEREN

Algemene beginselen
Het EG-Verdrag bepaalt dat goederen binnen de interne markt vrij moeten circuleren. De
lidstaten mogen het vrije verkeer van goederen slechts in uitzonderlijke gevallen beperken,
bijvoorbeeld indien er gevaar bestaat voor de volksgezondheid, het milieu of de
consumenten.

De risico’s verschillen per productgroep. Zo leveren farmaceutische producten en
producten voor de bouw vanzelfsprekend grotere risico’s op dan kantoorapparatuur of
deegwaren. Om de risico’s te minimaliseren en rechtszekerheid in alle lidstaten te
waarborgen, is met name in de productgroepen met een groter risico EU-wetgeving
vastgesteld ter harmonisering van de nationale technische voorschriften. Voor de sectoren
met een geringer risico is over het algemeen geen wetgeving op Europees niveau
vastgesteld. De handel in deze “niet geharmoniseerde” sectoren berust op het beginsel van
wederzijdse erkenning, dat inhoudt dat producten die in een lidstaat wettig zijn
gefabriceerd of in de handel zijn gebracht in beginsel in de hele Gemeenschap vrij moeten
kunnen circuleren. Ongeveer de helft van de intracommunautaire handel in goederen valt
onder de technische harmonisatie van de EU; de andere helft behoort tot de “niet
geharmoniseerde” sectoren, die ofwel door nationale technische voorschriften zijn
gereguleerd (30%), ofwel niet specifiek zijn gereguleerd (20%)40.*

Figuur 18: De helft van de intracommunautaire handel valt onder de technische
harmonisatie van de EU

*N.B.: Raming gebaseerd op Single Market Review 1998, sub-series III, volume 1, Technical barriers to
trade, blz. 33.

                                               

40 In het geval van producten voor consumenten waarborgt de richtlijn algemene productveiligheid
(92/59/EEG) echter dat alleen veilige producten wettig in de handel kunnen worden gebracht. Zie ook
http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/prod_safe/index_en.html
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Noodzaak van snelheid
Vóór 1985 bevatten alle EU-richtlijnen zeer gedetailleerde eisen voor de producten,
waardoor het regelgevingsproces tamelijk traag verliep. Om per 31 december 1992 een
interne markt te kunnen creëren was een nieuwe regelgevingstechniek nodig die een
snellere gang van zaken mogelijk maakte. Daarom werd de “nieuwe aanpak” voor
technische harmonisatie en normalisatie overeengekomen. Enkele innovatieve beginselen
zijn toen ingevoerd. De harmonisatie van de wetgeving wordt beperkt tot essentiële
eisen41 waaraan producten die in de handel worden gebracht moeten voldoen om van het
vrije verkeer te profiteren. De technische specificaties van producten die aan de in de
richtlijnen vastgestelde essentiële eisen voldoen, worden vastgelegd in geharmoniseerde
normen. De toepassing van deze normen blijft facultatief en de producent kan altijd andere
technische specificaties toepassen om aan de eisen te voldoen. Er is echter wel een
stimulans om de geharmoniseerde normen toe te passen, want bij producten die volgens
deze normen zijn vervaardigd, wordt ervan uitgegaan dat ze in overeenstemming zijn met
de essentiële eisen.

Tenuitvoerlegging
Hoewel de geharmoniseerde Europese normen niet verplicht zijn, is de goedkeuring ervan
cruciaal voor de soepele werking van de richtlijnen nieuwe aanpak. De Europese
Commissie geeft normalisatie-instellingen in de particuliere sector, zoals de CEN, de
CENELEC of het ETSI42, een mandaat om de vereiste geharmoniseerde normen te
ontwikkelen. Belanghebbende partijen (zowel ondernemingen als andere belanghebbenden
uit de samenleving) ontwikkelen deze geharmoniseerde normen in samenwerking met de
Europese normalisatie-instellingen.

Na langdurige inspanningen in de afgelopen 15 jaar is de Europese normalisatie in een
aantal sectoren nu vrijwel voltooid. In sectoren als producten voor de bouw, machines en
drukapparatuur, waar de vorderingen traag zijn verlopen, doet zich echter nog een
aanzienlijk aantal problemen voor (zie scorebord 9).

Behalve aan normalisatie moet ook aandacht worden besteed aan de consistente
tenuitvoerlegging en toepassing van geharmoniseerde wetgeving in alle lidstaten. De
lidstaten moeten voor adequate structuren voor conformiteitsbeoordeling en
markttoezicht zorgen, maar er zijn geen gedetailleerde voorschriften voor de wijze
waarop deze in de praktijk ten uitvoer moeten worden gelegd. Afhankelijk van de door de
lidstaten gekozen oplossingen, verschillen de testprocedures, accreditatiecriteria voor
testlaboratoria, frequentie van de inspecties enz. veelal aanzienlijk. Het is essentieel dat
wordt gewaarborgd dat het vertrouwen in het gelijke speelveld en in het beginsel van
wederzijdse erkenning niet wordt ondermijnd door een ongelijke tenuitvoerlegging in de
lidstaten. Na een on-lineraadpleging die in maart 2002 is afgerond onderzoekt de
Commissie momenteel deze problemen. Een mededeling over de herziening van de nieuwe
aanpak zal naar verwachting aan de Europese Raad van juni 2002 worden voorgelegd.
                                               

41 Essentiële eisen bepalen welke resultaten moeten worden bereikt of welke risico's moeten worden
aangepakt, maar ze specificeren of voorspellen niet welke technische oplossingen daarvoor moeten
worden gebruikt.

42 Comité européen de normalisation (CEN), Comité européen de normalisation électrotechnique
(CENELEC), European Telecommunications Standards Institute (ETSI). Zie voor meer informatie
over de normalisatie volgens de nieuwe aanpak: http://www.NewApproach.org


