
Resultattavlen
for det indre marked

Maj 2002

Endelig

PDF-udgaver af trykte eksemplarer på:

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/score/index.htm

Original = engelsk

Nr. 10



2

Indhold

DE VIGTIGSTE RESULTATER.................................................................................... 3

INDLEDNING................................................................................................................ 4

1. GENNEMFØRELSE AF REGLERNE FOR DET INDRE MARKED..................... 5

A. Gennemførelse af lovgivningen ....................................................................... 5

B. Traktatbrudssager .......................................................................................... 9

2. GENNEMFØRELSE AF DET INDRE MARKED ................................................ 13

A. Strategien for det indre marked - 2002: Er løfterne blevet holdt? .................. 13

B. Integrationen af de finansielle markeder og handlingsplanen for
finansielle tjenesteydelser.............................................................................. 16

3. TEKNISKE HANDELSHINDRINGER OG DET INDRE MARKEDS
FUNKTION .......................................................................................................... 19

A. De frie varebevægelser i søgelyset ................................................................ 19

B. Dagligvarepriserne i EU ............................................................................... 30

BILAG: GRUNDBEGREBERNE FOR DE FRIE VAREBEVÆGELSER .................... 37

Kommissionen modtager gerne feedback på resultattavlen samt forslag og idéer til
kommende udgaver. Kommentarer bedes sendt til: John F. Mogg, generaldirektør,
Generaldirektoratet for det Indre Marked, Europa-Kommissionen, B-1049 Bruxelles, eller
til følgende e-post-adresse: Markt-A1@cec.eu.int.

På samme adresse kan man rekvirere et eksemplar af denne eller kommende resultattavler.



3

DE VIGTIGSTE RESULTATER

Gennemførelse af reglerne for det indre marked
• Sverige, Danmark, Finland, Det Forenede Kongerige, Nederlandene, Belgien og Spanien

har for øjeblikket nået Det Europæiske Råds mål og har gennemført 98,5 % af
direktiverne. Frankrig, Grækenland, Tyskland og Irland er længst fra målet.

• Det Europæiske Råd i Barcelona satte 100 % som nyt gennemførelsesmål for alle
direktiver, hvor gennemførelsen er forsinket med over to år. Frankrig og Luxembourg
vil skulle arbejde hårdest for at nå dette ambitiøse mål inden foråret 2003.

• Det samlede antal traktatbrudssager om reglerne for det indre marked er steget med 2 %
siden resultattavlen fra november 2001 og er nu på over 1 500 sager. Frankrig og Italien
tegner sig stadig for næsten 30 % af alle overtrædelser.

• Evalueringen af strategien for det indre marked - 2002 indeholder et nyt mål, der går ud
på at begrænse antallet af traktatbrudssager om forkert anvendelse af reglerne for det
indre marked med mindst 10 % inden foråret 2003. Irland og Spanien har flest
verserende sager af denne type (hhv. 100 og 96).

Fuldførelse af det indre marked
• Kun ca. 50 % af de målrettede aktioner i strategien for det indre marked er blevet

gennemført til tiden. Inden udgangen af året skal 13 aktioner være gennemført. Det
gælder bl.a. forslagene om offentlige udbud og et EF-patent samt forskellige aktioner
inden for finansielle tjenesteydelser, energi, transport og konkurrencepolitik.

• Hvis de finansielle markeder bliver helt integreret, kan det give yderligere 43 mia. EUR
pr. år til EU's BNP. Handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser har gjort gode
fremskridt: 27 ud af 42 aktioner er nu gennemført.

Tekniske handelshindringer og det indre markeds funktion
• Det Europæiske Råd i Barcelona anmodede Kommissionen om i resultattavlen at

redegøre for tekniske handelshindringer. For at efterkomme denne opfordring har
Kommissionen i første omgang gennemført en række korte analyser i fire
industrisektorer (teleterminaludstyr, byggevarer, cykler og øl), hvor der peges på en
række stadig eksisterende flaskehalse, og hvor det beskrives, hvilke fremskridt der er
sket.

• Der er stadig store prisforskelle på dagligvarer og husholdningsartikler i EU.
Markedsopsplitningen og konkurrenceforholdene inden for detailhandelen er faktorer,
der bærer en stor del af ansvaret for disse forskelle. Forbrugerne i nogle medlemsstater
risikerer at skulle betale indtil fire gange så meget for samme vare som forbrugerne i
andre medlemsstater.
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INDLEDNING

Denne resultattavle handler om præstationer og resultater. Fremskridtene - eller de
manglende fremskridt - måles på tre fronter. For det første undersøges det, hvor gode
medlemsstaterne er til at gennemføre reglerne for det indre marked. De fleste
medlemsstater er blevet bedre til at gennemføre reglerne for det indre marked til tiden,
enkelte endog betydeligt bedre, men otte medlemsstater arbejder stadig hårdt på at nå Det
Europæiske Råds mål om at få deres gennemførelsesefterslæb ned på 1,5 %.
Medlemsstaterne bliver nødt til at lægge sig endnu hårdere i selen, hvis de vil leve op til den
nultolerance, som Det Europæiske Råd i Barcelona satte som nyt mål for direktiver, hvor
gennemførelsen er forsinket mere end to år. Medlemsstaterne må desuden begynde resolut
at begrænse antallet af traktatbrud, de er ansvarlige for.

For det andet ses der i resultattavlen på, hvilke tekniske hindringer der fortsat findes, og
hvilke fremskridt der er gjort for at udfylde de lakuner, der stadig er i lovgivningen. De
hindringer, der stadig findes, må fjernes, hvis EU skal kunne udnytte det indre markeds
fulde potentiale. Resultater er en forudsætning, hvis EU skal blive den stærkeste økonomi i
verden inden 2010. Et indre marked uden skattemæssige hindringer prioriteres højt af
Kommissionen1. Uden en resolut indsats for at fjerne disse hindringer kan EU ikke blive
den mest konkurrencedygtige økonomi. Den næste resultattavle ser nærmere på arten og
virkningen af skattehindringer og skitserer Kommissionens strategi for at fjerne dem.

Det Europæiske Råd i Barcelona anmodede Kommissionen om i resultattavlen at redegøre
for tekniske handelshindringer. Der foreligger ingen direkte anvendelige data, der kan
bruges til at afklare, hvilken betydning tekniske hindringer har for medlemsstaterne hver
især, og sammenligne, hvilke resultater de har gjort. Ikke desto mindre har Kommissionen
gjort et første forsøg på at beskrive situationen inden for en række varesegmenter og
redegøre for den faktiske virkning af de tilbageværende handelshindringer. Den foreløbige
konklusion er, at der for nogle sektorers vedkommende muligvis er behov for en ny
metode, da mulighederne i de gældende regler synes opbrugt.

For det tredje tager resultattavlen på ny spørgsmålet om priser op. Selv om resultattavlen
traditionelt handler om input (f.eks. antallet af vedtagne og gennemførte direktiver,
overtrædelser), er det de praktiske resultater, der tæller. Det indre marked skal give
konkrete fordele, der forbedrer borgernes og virksomhedernes muligheder og vilkår.
Priskonvergens er en vigtig indikator for, hvordan det indre marked fungerer.
Kommissionen agter med jævne mellemrum at offentliggøre prisoplysninger for at skabe
øget åbenhed og prisbevidsthed. I denne udgave af resultattavlen redegøres der for
resultaterne af en prisundersøgelse af dagligvarer, som peger på, at der er rigelig plads til
større priskonvergens – dvs. lavere priser.

                                               

1 Kommissionens meddelelse "På vej mod et indre marked uden skattemæssige hindringer"
(KOM(2001) 582 endelig).



1. GENNEMFØRELSE AF REGLERNE FOR DET INDRE MARKED

A. Gennemførelse af lovgivningen

Det Europæiske Råd fastsatte sidste år i Stockholm som mål, at alle medlemsstater skulle
have deres gennemførelsesefterslæb ned på 1,5 % inden Det Europæiske Råd i Barcelona i
marts 2002. Syv medlemsstater (Danmark, Sverige, Det Forenede Kongerige, Finland,
Spanien, Nederlandene og Belgien) har nået dette mål, hvilket viser, at det er muligt - selv
for de medlemsstater, der som Det Forenede Kongerige eller Belgien har en sammensat
politisk lovgivningsstruktur. Det Forenede Kongerige og Belgien fortjener derfor stor
anerkendelse, da de har taget konkrete skridt til at sikre, at den politiske vilje til at nå
målet blev omsat til effektiv handling i praksis. EFTA-landene bør også roses, for de har
alle forbedret deres resultater markant2.

Otte medlemsstater – dvs. flertallet – har imidlertid ikke nået målet. De således noget
skuffende samlede resultater betød, at stats- og regeringscheferne i Barcelona så sig
nødsaget til at forlænge fristen for at nå det fastsatte mål. Alle medlemsstater opfordres til
at få deres gennemførelsesefterslæb ned på højst 1,5 % inden foråret 2003. Desuden skal
alle direktiver, hvor gennemførelsen er forsinket med mere end to år, være gennemført
fuldt og helt inden foråret 2003.

Der er nu efter alt at dømme en førergruppe af medlemsstater, der enten allerede har
opfyldt målet flere gange, eller som har truffet foranstaltninger, der tyder på, at de også vil
gøre det fremover. Udfordringen for de øvrige otte medlemsstater består i at indhente
førergruppen. Frankrig og Tyskland ser dog ud til at være løbet ind i forhindringer, idet
ingen af dem har gjort store fremskridt de seneste seks til tolv måneder (Frankrig er oven i
købet faldet noget tilbage siden november 2001). De tegner sig tilsammen for 40 % af
EU's økonomi, så enhver forsinkelse i disse to lande er særlig skadelig for det indre
marked. Et fornyet engagement på højeste politiske niveau synes påkrævet, hvis dette
mønster skal brydes.

Det Europæiske Råd i Barcelona opfordrede alle medlemsstaterne til at få deres
gennemførelsesefterslæb ned på højst 1,5 % inden foråret 2003.

                                               

2 Det indre marked omfatter også tre EFTA-lande (Island, Liechtenstein og Norge) som følge af deres
tiltrædelse af EØS-aftalen.
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Figur 1: Kun syv medlemsstater opfylder målet på 1,5 %
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Note: Gennemførelsesefterslæbet angiver, hvor stor en procentdel af direktiverne om det indre marked
der endnu ikke er meddelt som værende gennemført, i forhold til det samlede antal direktiver om
det indre marked med en gennemførelsesfrist, der udløber den 15. april 2002. 1 497 direktiver og
299 forordninger omhandler for øjeblikket det indre marked som defineret i traktaten.

Da der løbende vedtages nye direktiver, er vedholdenhed forudsætningen for en god
gennemførelsesprocent - slækkes der blot det mindste på indsatsen, kan det hurtigt betyde,
at medlemsstaterne falder tilbage. Selv de medlemsstater, som for øjeblikket opfylder
1,5 %-målet, må derfor fortsat lægge sig i selen for at bevare deres stilling.

Figur 2: Det Forenede Kongerige, Belgien og Østrig har reduceret deres efterslæb
markant siden resultattavlen fra november

Note: Ændring i antallet af forsinkede direktiver siden resultattavlen fra november 2001. Finlands
efterslæb er f.eks. steget med fire direktiver.
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Figur 3: Antal direktiver, der skal gennemføres inden foråret 2003 for at opfylde
1,5 %-målet

Figur 3 og 4 er en "opgaveliste" for medlemsstaterne med henblik på Det Europæiske
Råds næste forårsmøde. Figur 3 angiver, hvor mange direktiver medlemsstaterne skal have
gennemført for (fortsat) at opfylde Det Europæiske Råds 1,5 %-mål.

Figur 4 angiver, hvor mange direktiver der skal gennemføres inden foråret 2003 for at
opfylde det nye 0 %-mål for direktiver, der er mere end to år forsinket. Der er tale om en
nultolerance. Bliver bare ét af disse direktiver ikke gennemført, er målet ikke opfyldt.
Gennemførelsen af disse direktiver er givetvis ikke nogen nem opgave. De er allerede
mere end et år forsinket. En sådan forsinkelse kan ikke blot forklares ved administrativ
træghed eller tidsmæssige problemer i de nationale parlamenter. Der er formentlig andre
og mere alvorlige faktorer, der spiller ind, f.eks. interne politiske uoverensstemmelser,
tekniske problemer med direktivet eller simpelt hen manglende vilje til at gennemføre det.

Figur 4: Frankrig, Luxembourg, Tyskland og Grækenland har flest forsinkede
direktiver

Note: Antal direktiver, der skulle have været gennemført inden den 1.  marts 2001, og som skal
gennemføres inden marts 2003 for at nå Det Europæiske Råds 0 %-mål.
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Figur 5 viser, hvad der ligger bag statistikken, og hvilken slags lakuner3 det medfører for
det indre marked, når medlemsstaterne ikke handler resolut. Konsekvenserne kan være
vidtrækkende: Det kan fordreje konkurrencen, begrænse arbejdskraftens mobilitet og føre
til, at forbrugernes interesser tilsidesættes, eller at borgerne udsættes for mulige sundheds-
og miljømæssige risici.

Figur 5: Ti vigtige direktiver, der skulle have været gennemført inden marts 2001

Direktiv Endnu ikke
gennemført af

Virkning

95/46: Beskyttelse af
personoplysninger

F, IRL, L Ingen ensartede konkurrencevilkår,
fare for datamisbrug, hæmmer en fri
informationsstrøm

96/48: Interoperabilitet i det
transeuropæiske jernbanesystem
for højhastighedstog

A, FIN, UK Ingen ensartede konkurrencevilkår,
forsinkelser i udviklingen af et
integreret europæisk jernbanesystem
for højhastighedstog

96/61: Integreret forebyggelse og
bekæmpelse af forurening

B, E, EL, L, UK Ingen ensartede konkurrencevilkår,
mulige sundheds- og miljømæssige
risici

97/7: Forbrugerbeskyttelse i
forbindelse med aftaler
vedrørende fjernsalg

E, L Forsinkelser i udviklingen af e-handel

98/5: Varig udøvelse af
advokaterhvervet

F, IRL, L, NL Hæmmer den frie bevægelighed for
advokater

98/8: Markedsføring af
biocidholdige produkter

D, E, F, L, P Ingen ensartede konkurrencevilkår,
mulige sundhedsmæssige risici,
hæmmer handelen med disse varer

98/27: Søgsmål med påstand om
forbud på området beskyttelse af
forbrugernes interesser

B, E, EL, L Ingen ensartede konkurrencevilkår

98/44: Retlig beskyttelse af
bioteknologiske opfindelser

A, B, D, E, F, I, L, NL, P, S Hæmmer innovation og forskning i
bioteknologiske produkter, fortsat
opsplitning og retsusikkerhed

99/36: Transportabelt
trykbærende udstyr

D, IRL Hæmmer handelen med disse varer,
mulige sikkerhedsmæssige risici

99/94: Adgang til
forbrugeroplysninger om
brændstoføkonomi og CO2-
emissioner

D, E, F, I Mindre åbenhed og
markedsintegration, fortsatte
prisforskelle

                                               

3 Fragmentationsfaktoren er en generel indikator for lakuner. Den angiver, hvor mange direktiver om
det indre marked der endnu ikke er gennemført i alle medlemstater, udtrykt i % af alle direktiver om
det indre marked. Fragmentationsfaktoren er faldet til 7,7 % (fra 10 % i den seneste resultattavle og
26,7 %, da den første resultattavle blev offentliggjort i 1997).
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B. Traktatbrudssager

Selv direktiver, der er gennemført i national ret, er ofte gennemført ukorrekt eller
anvendes ikke korrekt i praksis. I så fald indleder Kommissionen – medmindre
medlemsstaten erkender og afhjælper problemet – en formel traktatbrudssag mod enhver
medlemsstat, som ikke opfylder sine forpligtelser. Det samlede antal verserende
traktatbrudssager er fortsat stigende (+ 2 %) – fra 1 477 sager ultimo august 2001 til
1 508 sager ultimo februar 2002.

Frankrig og Italien tegner sig stadig for næsten 30 % af alle overtrædelser. Antallet af
verserende sager er steget markant for Det Forenede Kongerige (+ 42 %), Irland (+ 13 %)
og Finland (+ 41 %). Det er faldet for Frankrig (- 8 %) og Tyskland (- 14 %).

Figur 6: Kommissionen har for øjeblikket mere end 1 500 overtrædelser af
reglerne for det indre marked til behandling

Note: Verserende traktatbrudssager pr. 28. februar 2002. Der er tale om sager, hvor de nationale regler
ikke er i overensstemmelse med reglerne for det indre marked, eller hvor reglerne for det indre
marked ikke anvendes korrekt. Det omfatter ikke sager, hvor reglerne er gennemført for sent (det
medfører automatisk, at der indledes en traktatbrudssag). Disse sager er omtalt i det foregående
afsnit.

De to hovedtyper af traktatbrudssager vedrører de frie varebevægelser og den frie
udveksling af tjenesteydelser i det indre marked og miljødirektiverne, som tilsammen
tegner sig for næsten totredjedele af alle overtrædelser. 10 % af traktatbrudssagerne
vedrører beskatning og told.

Traktatbrudssager er et vigtigt instrument, når Kommissionen skal sikre, at EU-retten
bliver overholdt. Kommissionen indleder særlig traktatbrudssager, når reglerne ikke er
blevet gennemført (se det foregående afsnit), når de nationale regler efter Kommissionens
opfattelse ikke er i overensstemmelse med EU-retten, og når reglerne er blevet anvendt
forkert. Sagerne kan ganske vist tage lang tid4, men de gør det i reglen muligt at fjerne

                                               

4 64 % af de sager, der ender for EF-Domstolen, er mere end fire år om at blive løst, viste
resultattavle 8.
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uberettigede hindringer for det indre marked5. Når disse sager indbringes for EF-
Domstolen, får Kommissionen medhold i ni ud af ti sager.

Det tager i reglen nogen tid at få løst sager, hvor de nationale regler ikke er i
overensstemmelse med EU-retten, særlig når der skal vedtages lovændringer efter de
samme nationale parlamentsprocedurer, der førte til de anfægtede foranstaltninger.

Derimod skulle sager, hvor EU-retten anvendes forkert, normalt kunne løses hurtigt. De
bygger i reglen på en klage fra en borger eller virksomhed, som har brug for en hurtig
løsning på et praktisk problem. Det kan f.eks. dreje sig om en borger, hvis
erhvervskvalifikationer ikke er blevet anerkendt, eller en mindre virksomhed, hvis
produkter uden god grund er blevet taget af hylderne. Det kan derfor være, at en retssag
hverken er nødvendig eller ønskelig set fra klagerens synspunkt. Desuden er det lidet
sandsynligt, at sagen fører til afgørende ny retspraksis (som kan have en væsentlig
indvirkning på det indre markeds funktion). Disse sager bør derfor så vidt muligt løses
pragmatisk. Kommissionen har i nært samarbejde med medlemsstaterne lanceret SOLVIT-
initiativet med netop dette formål: Grænseoverskridende problemer, der skyldes, at en
offentlig myndighed ikke har anvendt reglerne for det indre marked korrekt, skal løses i
løbet af højst 10 uger6.

Forkert anvendelse af reglerne for det indre marked har en negativ indvirkning på det
indre markeds funktion og dermed også på de fordele, der er forbundet med det indre
marked. Kommissionen opfordrede derfor i evalueringen af strategien for det indre
marked7 medlemsstaterne til hver især at få nedbragt antallet af sådanne sager med mindst
10 %. Der er for øjeblikket i alt 681 sager af denne type til behandling. Dette tal skal ned
på 613 inden foråret 2003, hvis målet skal nås. Det er værd at bemærke forskellen mellem
figur 6 og 7. Mens der samlet set er flest traktatbrudssager mod Frankrig og Italien, er
Irland og Spanien efter alt at dømme særlig slemme til ikke at anvende reglerne for det
indre marked korrekt.

                                               

5 I 27 tilfælde har Kommissionen imidlertid måttet anlægge sag på ny, fordi den pågældende
medlemsstat ikke opfyldte dommen. Belgien (7), Frankrig (5) og Italien (4) har i flest tilfælde ikke
opfyldt Domstolens domme (se resultattavle nr. 9).

6 KOM(2001) 702 på: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/solvit/index.htm

7 KOM(2002) 171 endelig på: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/strategy/index.htm
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Figur 7: Målsætning: Begrænsning - med 10 % - af antallet af traktatbrudssager
på grund af ukorrekt anvendelse af lovgivningen

Note: Verserende traktatbrudssager mod medlemsstater, der ikke anvender den afledte EU-ret (dvs.
andre end traktatens bestemmelser) korrekt, pr. 28. februar 2002.

Det samlede antal sager kan f.eks. reduceres, hvis sagerne bliver løst så hurtigt som
muligt. Hvad det angår, er der en mindre fremgang i forhold til resultattavle nr. 9, men det
er stadig kun 33 % af sagerne, der løses tidligt i forløbet (30 % i november 2001).

Figur 8: Kun en tredjedel af alle traktatbrudssager løses tidligt

Note: Antal afsluttede sager pr. 28. februar 2002, udtrykt i procent af antallet af sager indledt mellem
den 1. juli 1999 og 30. juni 2001.
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Der er sket store ændringer i de enkelte medlemsstater i forhold til resultattavlen fra
november: Portugal, Sverige, Nederlandene og Tyskland har forbedret deres "tidlige"
resultater med mere end 10 %, mens der har været en nedgang på mere end 5 % i Finland,
Grækenland, Spanien, Luxembourg og Det Forenede Kongerige. Også her bør det
bemærkes, at medlemsstaterne med flest anvendelsesproblemer (Irland, Spanien, Italien og
Det Forenede Kongerige) ikke er særlig gode til at løse sagerne tidligt i forløbet.
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2. GENNEMFØRELSE AF DET INDRE MARKED

A. Strategien for det indre marked - 20028: Er løfterne blevet
holdt?

Strategien for det indre marked er en femårig proces, der blev igangsat i november 1999
og evalueres hvert år. Dens praktiske værdi består i, at den beskriver, hvad der skal gøres
hvornår for at sikre, at det indre marked kan skabe flere og bedre arbejdspladser og
fremme bæredygtig vækst. Denne tredje evaluering forelægges på et tidspunkt, hvor
euroen nu er en realitet på markedet i Europa, hvor det indre marked snart kan fejre
tiårsjubilæum, og hvor forhandlingerne med kandidatlandene snart afsluttes. Selv om der
er gjort store fremskridt siden virkeliggørelsen i januar 1993, er der stadig forhindringer,
der står i vejen, og lakuner i regelrammerne, der skal afhjælpes. Resultatet er, at
virksomhederne, især SMV'er, og borgerne, ofte i deres egenskab af forbrugere,
forhindres i at drage praktisk fordel af de muligheder, der er forbundet med det indre
marked.

Resultaterne

Evalueringen fra 2002 viser et blandet billede. Kvoten af målrettede aktioner, der er
gennemført inden for den fastsatte tidsfrist, ligger på lidt over 50 % - dvs. omtrent det
samme som sidste år. Det var ikke godt nok dengang, og denne gang er det heller ikke
godt nok. Vi må op i omdrejninger.

Man må dog medgive, at der er gjort fremskridt, på visse punkter endda store fremskridt,
som det fremgår af skemaet nedenfor. På nogle områder er fremgangen imidlertid alt for
træg til, at den kan være til gavn for dem, der har mest brug for det – nemlig forbrugerne
og de små virksomheder.

OPFYLDTE MÅL

þ Yderligere liberalisering af posttjenester – inden for en nærmere fastsat tidsfrist åbnes der for
konkurrence inden for flere posttjenester

þ Oprettelse af Den Europæiske Fødevareautoritet – afgørende for forbrugernes tillid

þ Aftale om procedurer til hurtigere og bedre værdipapirlovgivning udarbejdet i nært samarbejde med
markeder, brugere og regeludstedende myndigheder ("Lamfalussy"-modellen)

þ Salg og vedligeholdelse af biler i Europa vil snart blive liberaliseret - giver øget konkurrence og et
større udbud til gavn for forbrugerne

þ Ny lovpakke for telesektoren vedtaget - fremmer øget konkurrence og beskytter forbrugerne

þ Direktivet om investeringsinstitutter vedtaget – giver fondsadministratorer mere frihed til at investere
på tværs af grænserne – og enighed om forordningen om internationale regnskabsstandarder efter
blot seks måneders forhandlinger – giver øget beskyttelse af investeringer og sammenlignelige
selskabsregnskaber

þ Forslag om en mere ensartet, gennemsigtig og fleksibel ordning for anerkendelse af
erhvervsuddannelser forelagt

                                               

8 Nærmere oplysninger om strategien for det indre marked findes på:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/strategy/index.htm
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IKKE OPFYLDTE MÅL

ý Stadig ingen enighed om lovpakken om offentlige indkøb - reform påkrævet både for den offentlige
sektor og for forsyningsvirksomheder, mulige besparelser på indtil 50 mia. EUR

ý EF-patentet i stampe – vil give retssikkerhed og lavere omkostninger til gavn for SMV'er

ý Direktivet om overtagelsestilbud – tolv års arbejde draget i tvivl og Europas overordnede interesser
svigtet, men Kommissionen gør inden længe et nyt fremstød

ý Direktivet om arbejdsmarkedsorienterede pensioner i hårdknude – vigtig i betragtning af
befolkningsaldringen og de stadig dybere kapitalmarkeder

ý Direktivet om beskyttelse af bioteknologiske opfindelser stadig kun gennemført i fem medlemsstater –
mulige fordele med hensyn til retssikkerhed og innovation mistet i en sektor, der er vigtig for Europa

ý Kommissionens forslag om strategien for servicesektoren forsinket i forhold til tidsplanen på grund af
den komplekse karakter og træge bidrag fra medlemsstaterne – stort beskæftigelsespotentiale

ý Otte medlemsstater har ikke nået det gennemførelsesmål, der blev fastsat på topmødet i Stockholm –
skaber retsusikkerhed og lakuner i reglerne for det indre marked

ý Kommissionens handlingsplan for bedre lovgivning seks måneder forsinket indtil juni 2002 – til dels
på grund af Europa-Parlamentets anmodning om at få udsat vedtagelsen indtil efter høringen om
hvidbogen om nye styreformer

Behovet for kontinuitet er et centralt tema i evalueringen i 2002. Det er ikke nødvendigt
at ændre kurs, men det er absolut nødvendigt at træffe afgørelser. Evalueringen beskriver,
hvad der skal gøres frem til december 2003 for at nå de fastsatte mål. I dette års
evaluering er antallet af målrettede aktioner mere end halveret – dvs. en nedgang fra
næsten 80 til lidt over 30. Det giver et klarere og mere nøjagtigt billede af, hvor
prioriteterne ligger, og hvor den politiske energi skal sættes ind.

Hvad skal der gøres?

Kernebudskabet er, at EU må sætte mere skub i det økonomiske og strukturelle
reformprogram, der blev vedtaget i Lissabon og bekræftet i Barcelona. Hertil hører bl.a.
foranstaltninger, der skal sikre en yderligere liberalisering af gas- og elmarkederne for
privatkunder inden 2004, planer om at genoplive jernbanerne i EU, både gods- og
personbefordringen, og planer om at nå til enighed om diverse spørgsmål om finansielle
tjenesteydelser, f.eks. arbejdsmarkedsorienterede pensioner, og om et fælles europæisk
luftrum. Desuden skal tiden frem til udvidelsen udnyttes fuldt ud til at få fjernet mange af
de resterende forhindringer og hjælpe kandidatlandene med at forberede sig til fuld og
aktiv deltagelse i et udvidet indre marked.

På et praktisk plan gælder det om at få det indre marked til at fungere bedre for den
enkelte borger og for de små virksomheder, som ofte mener, at handel hen over grænserne
kun er noget for de store virksomheder. Endelig lægges der i evalueringen i 2002 fortsat
vægt på kernespørgsmålene i forbindelse med det indre marked som f.eks. gennemførelse,
overholdelse og håndhævelse af EU-retten, traktatbrudssager (se afsnit 1) og
problemløsning. Alle disse emner får ganske vist ofte ikke den nødvendige politiske
opmærksomhed, men det er vigtigt, at de bliver behandlet effektivt, så det indre marked
kan fungere i praksis og ikke kun i teorien.
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MÅL, DER SKAL NÅS SENEST I DECEMBER 2002*

 Undersøgelse af mulighederne for at åbne gas- og elmarkederne for virksomhederne – senest
fra 2004 skal virksomhederne frit kunne vælge leverandør

 Gennemførelse af et fælles europæisk luftrum og vedtagelse af nye bestemmelser om tildeling
af ankomst- og afgangstidspunkter i lufthavne ("slots")

 Færdigbehandling af den anden pakke foranstaltninger, der skal genoplive jernbanerne i EU,
både person- og godsbefordringen, inkl. høje sikkerhedsstandarder

 Udarbejdelse af endelige forslag om arbejdsmarkedsorienterede pensioner, finansielle
konglomerater og prospekter – gode for forbrugerne og afgørende for integrerede
værdipapirmarkeder

 Modernisering af EU's konkurrenceregler – større inddragelse af de nationale myndigheder og
domstole i håndhævelsen

 Ændring af fusionsforordningen for at sikre en effektiv fusionskontrol i forbindelse med
globaliseringen og udvidelsen

 Fuld gennemførelse af "skattepakken" - vil bidrage til at afskaffe skattemæssige forhindringer
og illoyal skattekonkurrence

 Udarbejdelse af regelrammer for statsstøtte til forsyningsvirksomheder, der benyttes af den
brede offentlighed, og udvikling af mekanismer til at overvåge resultaterne

 Varetagelse af forbrugernes økonomiske interesser gennem bedre samarbejde mellem offentlige
myndigheder om at håndhæve lovgivningen

 Opbygning og styrkelse af en indremarkedsstruktur i kandidatlandene

*Note: Tillige med disse mål skal der fortsat arbejdes på at nå de ikke opfyldte mål.
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B. Integrationen af de finansielle markeder og
handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser

Finansiel integration giver EU øjeblikkelige og konkrete fordele. Der er en klar
sammenhæng mellem en velfungerende, integreret finanssektor og generel økonomisk
vækst og jobskabelse. En integreret finanssektor kan årligt give yderligere 0,5–0,7 % til
EU's BNP eller 43 mia. EUR9, anslår en ny undersøgelse.

Handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser er nu halvvejs gennem forløbet. Der er bred
enighed om, at EU skal gennemføre alle de nødvendige reformer til tiden - dvs. senest i
2005. Det Europæiske Råd i Barcelona understregede på ny, hvad der forinden var blevet
påpeget ved midtvejsevalueringen i februar 200210, nemlig at integrerede kapitalmarkeder
er helt afgørende for at kunne skabe højere økonomisk vækst, nye arbejdspladser og
finansiel stabilitet og sikre, at forbrugerne såvel som virksomhederne kan høste alle
fordelene ved euroen.

Det Europæiske Råd i Barcelona anmodede om, at forordningen om internationale
regnskabsstandarder og de foreslåede direktiver om sikkerhedsstillelse, markedsmisbrug,
forsikringsformidling, fjernsalg af finansielle tjenesteydelser, finansielle konglomerater,
prospekter og arbejdsmarkedsorienterede pensioner vedtages så tidligt som muligt i 2002.

Som de seneste fremskridt i Rådet og Europa-Parlamentet viser, er viljen til at gennemføre
handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser stor. Således er Rådet og Parlamentet f.eks.
nået til enighed om forordningen om internationale regnskabsstandarder efter bare en
eneste behandling.

Et vigtigt skridt i den samlede proces er, at der er opnået enighed om Lamfalussy-
modellen til at sætte mere fart i lovgivningsprocessen inden for værdipapirer, så det bliver
muligt at holde trit med markedsudviklingen og udnytte de nationale lovgiveres
sagkundskab direkte.

                                               

9 Se rapporten til rundbordskonferencen om europæiske finansielle tjenesteydelser (2002): "The Benefits
of a Working European Retail Market for Financial Services", www.zew.de/erfstudyresults/

10 Se pressemeddelelse med et sammendrag af hovedkonklusionerne af midtvejsevalueringen
(http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/actionplan/02-36.htm). Nærmere og jævnligt
ajourførte oplysninger om fremskridtene med de 42 foranstaltninger i handlingsplanen for finansielle
tjenesteydelser: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/actionsplan/index.htm
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AFSLUTTEDE
LOVGIVNINGSFORANSTALTNINGER

Ikrafttrædelse

Direktivet om elektroniske penge april 2002

Forordningen om grænseoverskridende betalinger
juli 2002 (udbetaling af kontanter

fra pengeautomater og
transaktioner med betalingskort) /

juli 2003 (overførsler)
Ændring af forsikringsdirektiverne for at tillade

informationsudveksling med tredjelande
november 2002

Ændring af direktivet om hvidvaskning af penge juni 2003
Direktiverne om kollektive investeringsinstitutter august 2003

Direktivet om sanering og likvidation af
forsikringsselskaber

september 2003

Direktivet om solvensmargenen for
forsikringsselskaber

september 2003

Ændring af det fjerde og det syvende selskabsdirektiv
for at tillade regnskabsføring til dagværdi

januar 2004

Direktivet om sanering og likvidation af
kreditinstitutter

maj 2004

Statutten for det europæiske selskab oktober 2004

27 af i alt 42 foranstaltninger er nu gennemført. 10 af foranstaltningerne er retsakter.
Dertil kommer 9 meddelelser og 8 rapporter, beretninger eller henstillinger, der er blevet
vedtaget efter tidsplanen. 9 forslag er for øjeblikket til forhandling i Rådet og Parlamentet.
6 foranstaltninger og det ændrede direktiv om overtagelsestilbud har Kommissionen
endnu ikke forelagt.
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FORSINKEDE FORANSTALTNINGER
I HANDLINGSPLANEN FOR FINANSIELLE TJENESTEYDELSER

Lovgivningsforanstaltninger
under forberedelse af Kommissionen

Forventet vedtagelse

Modernisering af det fjerde og det syvende
selskabsdirektiv

maj 2002

Nyt direktiv om overtagelsestilbud juni 2002
Grænseoverskridende fusion (10. selskabsdirektiv) juli 2002

Revision af investeringsservicedirektivet december 2002
Direktivet om regelmæssig regnskabsaflæggelse december 2002

Flytning af virksomheders hovedsæder
(14. selskabsdirektiv)

Kommissionsforslag betinget af EF-
Domstolens afgørelse i en relevant
sag, formentlig intet forslag inden

udgangen af 2002
Revision af direktivet om kapitalgrundlaget for banker

investeringsselskaber
2004

Foranstaltninger foreslået af Kommissionen og for
øjeblikket til forhandling

Sidste frist for vedtagelsen,
fastsat af Det Europæiske Råd i

Barcelona
Forordningen om internationale regnskabsstandarder maj 2002
Direktivet om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser sommer 2002

Direktivet om sikkerhedsstillelse sommer 2002
Direktivet om prospekter december 2002

Direktivet om forsikringsformidling december 2002
Direktivet om beskatning af renteindtægter fra

opsparing
december 2002

Direktivet om arbejdsmarkedsorienterede pensioner december 2002
Direktivet om markedsmisbrug december 2002

Direktivet om finansielle konglomerater december 2002
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3. TEKNISKE HANDELSHINDRINGER OG DET INDRE MARKEDS
FUNKTION

A. De frie varebevægelser i søgelyset

Det Europæiske Råd i Barcelona 2002 anmodede om, at de resterende tekniske
handelshindringer udtrykkeligt blev nævnt i denne resultattavle. Dette kapitel om de frie
varebevægelser er Kommissionens første og hurtige svar på denne anmodning.

Det har ikke inden for den korte tid, der været til rådighed, været muligt at indsamle de
oplysninger, der kræves for at kunne foretage en kvantitativ sammenligning af de enkelte
medlemsstaters resultater som i den normale resultattavle. Dette kapitel bygger derfor på
en række korte analyser, som ikke desto mindre illustrerer, hvordan tekniske hindringer
kan påvirke borgernes og virksomhedernes mulighed for at høste fordelene ved det indre
marked. De første to eksempler vedrører sektorer, hvor de tekniske forskrifter er
harmoniseret på EU-plan. De næste to eksempler er hentet fra den "ikke harmoniserede
sektor", hvor samhandelen mellem medlemsstaterne foregår efter princippet om gensidig
anerkendelse11.

1. Radio- og teleterminaludstyr – en succeshistorie

Gennemførelsen

Direktiv 1999/5 om radio- og teleterminaludstyr omhandler mobiltelefoner, telefoner,
modemmer, fjernbetjeninger, fjernbetjente centrallåse til biler osv. Det er den vigtigste
retsakt for sektoren og erstatter de tidligere europæiske direktiver og ca. 1 500 nationale
tekniske forskrifter. Sideløbende har der udviklet sig en ny lovgivningskultur - væk fra et
lukket marked præget af overregulering, hvor statskontrollerede monopoler behandlede et
forholdsvist harmløst produkt, f.eks. telefonen, som om der var tale om farligt udstyr, og
hen imod et åbent og konkurrencepræget system baseret på industriens selvregulering i
videst muligt omfang.

ETSI, det europæiske standardiseringsorgan for telesektoren, har gjort et godt stykke
arbejde og vedtaget mere end 80 % af de standarder, Europa-Kommissionen har givet det
mandat til, for størstedelens vedkommende inden for 1-2 år efter mandatets godkendelse.

Den udbredte GSM-standard for mobiltelefoni blev for sin del udviklet af CEPT/ETSI12

uden for direktivets anvendelsesområde, men med kraftig opbakning fra EU. En af
hovedfordelene ved GSM er naturligvis, at en mobiltelefon kan benyttes overalt i Europa.
For kommercielt at kunne udnytte denne fordel fuldt ud måtte der imidlertid ved hjælp af
direktivet om radio- og teleterminaludstyr findes en løsning på europæisk plan på visse
lovgivningsmæssige problemer med hensyn til test- og godkendelsesprocedurerne for
mobiltelefoni. Harmoniseringen på europæisk plan har dermed ydet et afgørende bidrag til

                                               

11 Nærmere enkeltheder i bilaget.

12 Den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer (CEPT), Det Europæiske Institut for
Telestandarder (ETSI).
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udviklingen af mobiltelefonimarkedet. Det enorme potentiale, der lå inden for GSM, var et
stærkt incitament for harmoniseringen på europæisk plan.

Konsekvenser i praksis

De teknologiske fremskridt er blevet udnyttet fuldt og helt i denne sektor takket være den
måde, markedet er blevet åbnet på - ikke bare gennem direktivet om radio- og
teleterminaludstyr, men også gennem liberaliseringen af den europæiske telesektor som
helhed. En solid standard for apparatur har således været med til at udvikle en stærk EU-
industri, som er førende på verdensmarkedet (se boks).

Mobiltelefonindustrien i EU er førende på verdensmarkedet

• De europæiske virksomheder sidder på mere end 50 % af verdensmarkedet for
mobiltelefoner13.

• I 2001 voksede det europæiske marked for slutbrugerudstyr til 44 mia. EUR14.

• I 2001 beløb de tilknyttede fastnet- og mobiltelefonitjenester sig til 202 mia. EUR, og
samhandelen mellem medlemsstaterne var trettendoblet i forhold til 1995.

• Antallet af mobiltelefonabonnementer er også steget drastisk i løbet af de seneste ti år.
Det europæiske mobiltelefonmarked er betydeligt større end USA's.

Figur 9: Handelen med mobiltelefoner i EU er vokset meget hurtigere end
eksporten til tredjelande

Kilde: Eurostat / Comext. Indeks beregnet på basis af eksportværdier for EU15.

                                               

13 Kilde: Gartner Dataquest (marts 2002).

14 Kilde: European Information Technology Observatory (EITO 2002) taler om "end user
communications equipment" (kommunikationsudstyr til slutbrugere), som udgør mere end 50 % af de
produkter, der er omfattet af direktiv 1999/5). Tallet 202 mia. stammer også fra EITO.
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Figur 10: Eksplosiv vækst i antallet af mobiltelefonabonnementer i EU

Kilde: Eurostat + skøn på basis af EITO 2002 ud fra tal for 2000/2001.

Konklusion

Hemmeligheden bag denne succes har været, at både erhvervsliv og politikere erkendte,
hvor vigtig sektoren ville blive, og at det var nødvendigt at fjerne de alvorlige tekniske
hindringer ved hjælp af europæiske løsninger. Ingen kan hævde, at den relevante
lovgivning om det indre marked alene var årsag til den veritable markedseksplosion, der
har fundet sted, men den har dog været én af hovedforudsætningerne for succesen.
Industrien står nu over for den store udfordring at skulle klare de omkostninger, der er
forbundet med at indføre tredjegenerationsstandarden UMTS. Harmoniseringen på
europæisk plan vil også fremover være en støtte for industrien, når den bestræber sig på at
give kunderne reelle fordele.

2. Byggevarer - en problematisk sektor, men lyspunkter forude

Byggevareindustrien har en omsætning på 200 mia. EUR. Det anslås, at den har en andel
på ca. 15 % i den europæiske fremstillingsindustris produktion15, og at 26 millioner
arbejdspladser i EU er direkte eller indirekte afhængige af byggesektoren16.

                                               

15 Kilde: WS Atkins-undersøgelse udført for Europa-Kommissionen: Effects of Regulation and
Technical Harmonisation on the Intra-Community Trade in construction products, slutrapport 2000,
s. VI.

16 Kilde: Ikke offentliggjort undersøgelse udført for Europa-Kommissionen, Deloitte & Touche:
Undersøgelse vedrørende evalueringen af anvendelsen af princippet om gensidig anerkendelse inden
for bestemte sektorer, afsnit nr. 4: byggevarer, s. 6.
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Gennemførelsen

Direktiv 89/106 (byggevaredirektivet) efter den nye metode blev vedtaget i 1989 og
omhandler en lang række byggevarer lige fra cement, varmeisolering, murværk, ikke-
bærende ydervægge og til vinduer, rør og armaturer.

Harmoniseringen i byggevareindustrien har af flere årsager været særlig kompleks og
vanskelig (se boks). Kun 10 % af de standarder, der er givet mandat til, er blevet
udarbejdet17.

Gennemførelsen af byggevaredirektivet har været træg af følgende årsager:

• De væsentlige krav og relevante standarder skal gælde både for de enkelte byggevarer
og de anlæg/bygninger, der er opført med dem.

• De nationale bygningsbestemmelser er ikke harmoniseret og afspejler store forskelle i
klimabetingelser og nationale byggetraditioner.

• De tekniske hindringer for de frie varebevægelser for byggevarer skyldes bindende
nationale standarder (som vil blive erstattet af europæiske standarder) og nationale
bygningsreglementer, der er baseret på nationale produktspecifikationer og
certificeringsprocedurer. Ikke alle nationale standarder er juridisk bindende, men de er
dog generelt obligatoriske på grund af de erstatningsmæssige forpligtelser og gængs
praksis.

• Industrien presser ikke voldsomt på for at få europæiske standarder. Små virksomheder
er sjældent interesseret i grænseoverskridende aktiviteter og frygter mere bureaukrati,
mens store virksomheder ikke er interesseret i øget konkurrence for deres udenlandske
filialer, som har indstillet sig på de lokale forskrifter.

På grund af de manglende harmoniserede standarder fortsætter medlemsstaterne med at
udvikle deres egne forskrifter. I 2000 modtog Kommissionen 109 indberetninger om nye
nationale tekniske forskrifter for byggeindustrien - svarende til 15 % af samtlige
notifikationer18.

                                               

17 Se resultattavlen for det indre marked nr. 8 og 9.

18 Se statistik over tekniske forskrifter notificeret i 2000 som led i notifikationsproceduren i
direktiv 98/34/EF, EFT C 207 af 25.7.2001, s.  5.
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Konsekvenser i praksis

Udbydere, der ønsker at afsætte deres varer i hele EU, vil være nødt til at overholde hvert
enkelt lands forskrifter og dermed - alt efter produkt og marked - lade sig underkaste
mellem 3 og 10 forskellige certificeringsprocedurer. Det kan tage indtil tre år og koste
flere hundrede tusind euro19.

Som ved teleudstyr kan alle økonomiske konsekvenser dog ikke henføres til denne
lovgivningsmæssige situation alene. Af åbenlyse årsager er handelen med byggevarer
domineret af varer med stor merværdi som f.eks. varmeanlæg - og kun i mindre grad
bulkvarer med lav merværdi som f.eks. cement eller mursten, som det er dyrt at
transportere. Helt som forventet er handelen med byggevarer derfor mindre end handelen
med industrivarer. Figuren viser imidlertid, at selv ved et lavt udgangspunkt har de ikke
formået at følge væksten i samhandelen mellem medlemsstaterne.

Figur 11: Udvikling i handelen med byggevarer er under gennemsnittet

Kilde: Økonomisk reform: Rapport om Fællesskabets produkt- og kapitalmarkeder (Cardiff-rapporten),
KOM(2001) 736, statistisk bilag, s. 23.

En yderligere indikator for den lave grad af markedsintegration er de markante
prisforskelle på byggevarer i Europa. Priserne på sammenlignelige varer i EU varierer
ifølge skøn med 26 % i gennemsnit - i forhold til bare 6 % i USA. For visse varer kan
priserne endda svinge med indtil 35 %, f.eks. ved varmeisolering20.

                                               

19 Se WS Atkins-undersøgelse udført for Europa-Kommissionen: Effects of Regulation and Technical
Harmonisation on the Intra-Community Trade in construction products, slutrapport 2000, s. VI.

20 Kilde: Konferencen om den europæiske byggesektors konkurrenceevne, afholdt i Malmö den
7. september 2001.
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Konklusion

Industrien har ikke presset særlig hårdt på for at få fjernet de tekniske handelshindringer
for byggevarer. En mangelfuld gennemførelse af reglerne for det indre marked - fordi det
er gået trægt med vedtagelsen af standarderne - har derfor været medvirkende årsag til, at
forudsætningerne for øget handel og markedsintegration ikke er til stede. Situationen
vanskeliggøres af, at de nationale bygningsbestemmelser stadig giver anledning til andre
komplekse tekniske handelshindringer.

Der kan konstateres en række spæde fremskridt med vedtagelsen af europæiske
standarder. CEN har foreløbig forelagt ca. 70 standarder, og der vil også fremover blive
holdt øje med denne vigtige sektor i resultattavlen for det indre marked. Brandsikring er et
afgørende aspekt ved mere end 80 % af alle byggevarer, og der er for nylig gjort et vigtigt
fremskridt med færdiggørelsen af et harmoniseret europæisk klassificeringssystem for
reaktion ved brand. Den nye klassificeringsmetode21 vil efterhånden erstatte de nationale
klassificeringer, der for øjelukket gør en sammenligning på tværs af grænserne vanskelig
og ofte resulterer i unødig dobbelt prøvning og problemer med hensyn til anerkendelsen.
Tekniske handelshindringer for byggevarer er dog fortsat en væsentlig hæmsko for
handelen og markedsintegrationen.

3. Cykler: den gensidige anerkendelse fungerer, men nationale bestemmelser giver
ekstraudgifter

Det europæiske cykelmarked omfatter en bred vifte af varer - lige fra traditionelle
voksencykler til mountainbikes, racercykler og barnecykler. I 2000 købte de europæiske
forbrugere næsten 17 millioner cykler (mod 15 millioner biler), hvoraf 12 millioner var
fremstillet lokalt af en industri med 130 000 arbejdspladser22.

Gennemførelsen

De tekniske forskrifter for cykler er ikke blevet harmoniseret, og medlemsstaterne har
forskellige nationale bestemmelser om de tekniske krav til cykler, når det gælder lygter,
bremser, mærkning osv. (se boks). Mange nationale myndigheder fremfører
sikkerhedsmæssige hensyn som begrundelse for også at anvende disse regler på
importerede cykler og kræve yderligere prøvning for at kontrollere, at cyklerne er i
overensstemmelse med de nationale bestemmelser.

                                               

21 Den såkaldte "Single Burning Item-test" (EN 13823: 2002).

22 Kilde: Den Europæiske Cykelfabrikantsammenslutning (EBMA), Colibi/Coliped
(sammenslutningerne af de europæiske cykelfabrikanter og af de europæiske fabrikanter af cykeldele
/ beskæftigelsestallene gælder for dem begge).
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De nationale forskrifter skaber tekniske handelshindringer23

• I Tyskland, det største cykelmarked i Europa, kræver produktansvarsforsikringen, at
detailhandlerne forelægger en "fakultativ" attest på, at cyklerne opfylder den nationale
DIN-standard.

• I Danmark skal alle cykler have et mærke/stempel (stelnummer), der ikke kan slettes,
så cyklerne kan spores. Det er vanskeligt for importører, da man ikke kan stemple en
lakeret cykel.

• I Spanien skal alle cykler bestå en laboratorietest og have et kontrolnummer.

• I Frankrig skal cykler være monterede, når kunderne køber dem (samlesæt er ikke
tilladt, og sadler, pedaler og styr skal være korrekt monteret og indstillet). Den franske
AFNOR-standard er obligatorisk.

• I Det Forenede Kongerige skal alle cykler være i overensstemmelse med den britiske
BS6102-standard, når de forlader forretningen.

Konsekvenser i praksis

Selv om i hvert fald nogle af de nationale krav synes at være i strid med princippet om
gensidig anerkendelse, modtager Kommissionen ikke mange klager over hindringer for de
frie varebevægelser for cykler, og der er ingen traktatbrudssager til behandling på
området.

Det er der to årsager til:

• Fabrikanterne og importørerne tilpasser frivilligt cyklerne til de nationale forskrifter for
ikke at få problemer med de lokale myndigheder. 4 ud af 10 cykelfabrikanter har end
ikke kendskab til princippet om gensidig anerkendelse og de rettigheder, der er
forbundet dermed24. Det er muligt, at de ikke ser nogen vanskeligheder i at tilpasse
deres produkter til de nationale forskrifter. Produkttilpasningen er imidlertid forbundet
med omkostninger: Den gør fabrikanterne mindre konkurrencedygtige og gør cykler
dyrere for den europæiske forbruger.

• Cykelindustrien i Europa er domineret af små og mellemstore virksomheder, som ikke
har de fornødne ressourcer til langvarige retssager. De afholder sig snarere simpelt hen
fra at drive handel, hvis de støder på lovgivningsmæssige forhindringer, eller betaler,
hvad det koster at sikre overensstemmelsen. Det giver sandsynligvis færre
grænseoverskridende forretninger og er årsagen til de få klager.

                                               

23 Kilde: EBMA.

24 Ifølge intern undersøgelse udført af Generaldirektoratet for det Indre Marked hos 34 virksomheder i
cykelindustrien.
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Figur 12: Efter høj vækst først i 1990'erne nu stagnation i cykelhandelen i EU

Kilde: Comext, samhandelen mellem medlemsstater = EU12-eksport til EU12.

Indførelsen af mountainbikes - primært importeret fra Fjernøsten - fik først i 1990'erne
cykelhandelen mellem medlemsstaterne til at stige markant. Sidst i 1990'erne blev den
illoyale lavprisimport begrænset ved hjælp af strenge antidumpingforanstaltninger fra EU's
side. Fabrikanterne i EU overtog dele af denne import, men siden midt i 1990'erne har
handelen været stagnerende mellem medlemsstaterne. Italien var tidligere den største
cykeleksportør i Europa. Italiens eksport er efter alt at dømme væsentligt berørt af en
mere restriktiv fortolkning af sikkerhedskravene i Frankrig og Tyskland25.

Trods antidumpingforanstaltninger og en generel importtold på 15 % importerer EU
stadig 5,5 millioner cykler om året fra tredjelande. EU's eksport til tredjelande har været
faldende og er i dag på kun 0,4 millioner om året26. Det tyder på et fortsat importpres og
et konkurrencemæssigt problem (med hensyn til prisen) for cykelindustrien i Europa.

De store prisforskelle medlemsstaterne imellem er en anden indikator for opsplitningen af
det indre marked. En almindelig cykel koster i gennemsnit fra 38 EUR i Grækenland til
144 EUR i Tyskland27.

                                               

25 Kilde: Ancma / den italienske cykelsammenslutning + Comext. Det er også forklaringen på, at den
italienske cykelindustri er en af drivkræfterne bag indsatsen for den nye europæiske cykelstandard (se
konklusionen).

26 Kilde: Colibi/Coliped.

27 Kilde: CEN's tekniske cykelkomité, udkast til forretningsplan 1998, skøn for en brugscykel i 1996.
USD-værdier er konverteret til ECU/EUR ved den gennemsnitlige 1996-kurs på 1,27 USD/EUR.
Kvaliteten er ikke altid direkte sammenlignelig.
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Konklusion

Trods tekniske handelshindringer er handelen inden for EU ganske betydelig, selv om der i
et vist omfang er tale om geneksport af cykler, der er importeret fra tredjelande. Nationale
tekniske handelsbarrierer påfører stadig de små og mellemstore virksomheder, som EU's
cykelindustri overvejende består af, unødige omkostninger.

Der er dog hjælp forude. På cykelindustriens initiativ er Den Europæiske
Standardiseringsorganisation CEN ved at udarbejde en ny europæisk standard for cykler28.
Målet er at skabe enighed på europæisk plan om sikkerhedskravene og de tekniske
specifikationer for cykler. Når den nye europæiske standard er blevet vedtaget af CEN,
bør alle nationale standarder udgå, hvilket i væsentlig grad vil bidrage til at begrænse de
tekniske handelshindringer. Det vil formentlig øge markedsintegrationen og tilskynde
fabrikanterne i EU til at udvide handelen. Den nye standard skal desuden hjælpe den
europæiske cykelindustri med at klare konkurrencen fra importerede varer og skaber
derfor ensartede konkurrencevilkår og gør forskelle med hensyn til kvalitet mere synlige.
Da den nye cykelstandard er baseret på en international ISO-standard, ventes den ikke at
skabe hindringer for handelen med lande uden for EU.

4. Øl: en succeshistorie for de frie varebevægelser, men skatter og afgifter
forvrider markedet

Forbrugerne i Europa bruger årligt over 100 mia. EUR på øl. Den europæiske ølindustri
står for 25 % af den samlede ølproduktion og 60 % af øleksporten i verden29. Europa har
en mangfoldig ølkultur, der giver sig udslag i et stort udvalg af produkter - lige fra
almindelige pilsnere til traditionelt mørkt øl med "levende" gærkulturer.

Gennemførelsen

Princippet om gensidig anerkendelse fungerer efter alt at dømme rimeligt i ølsektoren, og
der efterlyses derfor ikke en harmonisering på europæisk plan. Der er i årenes løb blevet
kortlagt en række nationale tekniske handelshindringer, som gradvist er blevet afhjulpet
(se boks).

• Efter en dom fra EF-Domstolen i 1987 blev Tyskland og Grækenland nødt til at
acceptere importøl, der ikke er fremstillet efter de traditionelle renhedsforskrifter
("Reinheitsgebot"), som stadig gælder for indenlandske producenter i Tyskland.

• I 2002 gik Danmark endelig med til at acceptere importøl, der ikke er fyldt på
genbrugsflasker. Et forbud mod at markedsføre øl (og andre drikkevarer) i
engangsemballage har de seneste 20 år været årsag til flere klager og traktatbrudssager.

• Det Forenede Kongerige ændrede sine bestemmelser om distribution af traditionelt øl,
så udenlandske producenter af denne ølsort også kunne få adgang til markedet
(ordningen med "gæsteøl" blev ændret i 1997 og vil inden længe blive afskaffet).

                                               

28 Når den nye standard er vedtaget, kunne den offentliggøres inden for rammerne af direktivet om
produktsikkerhed i almindelighed, så det sikres, at den anvendes effektivt og konsekvent.
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Man kan således gå ud fra, at den gradvise gennemførelse af princippet om gensidig
anerkendelse har fjernet de fleste konkrete tekniske hindringer for ølhandelen mellem
medlemsstaterne. I praksis er de store forskelle i punktafgifter og moms i det indre
marked den største tilbageværende hindring for et velfungerende indre ølmarked.

Figur 13: Enorme forskelle i punktafgifter og moms giver problemer

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

Punktafgift 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

Moms 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

I ALT 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

Kilde: CBMC / Europa-Kommissionen, punktafgifter og moms i euro pr. liter øl.

Konsekvenser i praksis

Der handles ikke meget øl på tværs af grænserne. Høje transportomkostninger og
begrænset holdbarhed samt forbrugernes traditionelle forkærlighed for nationale mærker
står i vejen for en grænseoverskridende handel af større omfang. Importens andel er dog i
årenes løb støt vokset i de fleste medlemsstater, og over 90 % af importen i EU stammer
fra andre medlemsstater.

Figur 14: Europæerne drikker mere og mere øl fra andre medlemsstater

Kilde: CBMC. Import i % af forbruget (volumen). Importen fra tredjelande udgør under 10 % af den
samlede import.

Da grænsekontrollen og den kvantitative begrænsning af den private indførsel af øl blev
afskaffet med gennemførelsen af det indre marked i 1993, var forbrugerne hurtige til at

                                                                                                                                           

29 Kilde: CBMC / The Brewers of Europe.
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udnytte fordelene - især i de områder, hvor den geografiske afstand til lande med lave
afgifter er lille. På nogle områder har det resulteret i en meget stor import til privat
forbrug. Det er derfor ikke altid let for toldere at skelne lovlig import og ulovlig smugling
fra hinanden. Meget store forskelle i skatter og afgifter rejser derfor en række alvorlige
problemer for det indre markeds funktion:

• høje priser i nogle regioner, som får forbrugerne til at handle på den anden side af
grænsen

• smugling

• administrativt spild, når man skal forsøge at skelne lovlig privat import og smugling fra
hinanden

• meget store tab for øldetailhandelen i visse regioner i medlemsstater med høj
beskatning.

Konklusion

Der er ikke længere særlige tekniske handelshindringer, der forhindrer øllet i at strømme
frit over grænserne. De store forskelle i skatter og afgifter medfører dog en række
alvorlige markedsforvridninger, som hindrer det indre marked i at fungere gnidningsløst.
Disse forvridninger rammer bestemte forbrugere og detailhandlende meget hårdt.
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B. Dagligvarepriserne i EU

For mange borgere er en af de mest umiddelbare og synlige fordele ved det indre marked
dets effekt på prisen på varer og tjenesteydelser og de lavere husholdningsregninger, det
giver. Prisforskellene siger en del om, hvor det indre marked stadig ikke fungerer
optimalt. Prisforskelle kan naturligvis ikke afskaffes fuldstændig - selv på et fuldt
integreret marked vil priserne variere, bl.a. på grund af transportomkostninger og lokale
præferencer. Forskellene skulle dog ikke være meget større end dem, der findes i
geografisk store medlemsstater, hvis det indre marked fungerer efter hensigten.

Indførelsen af eurosedler og -mønter har gjort prisforskellene endnu mere synlige og vil
formentlig øge konkurrencen på tværs af grænserne. Kommissionen har sat sig for med
jævne mellemrum at aflægge beretning om markedsadfærden i resultattavlen i et forsøg på
at skabe mere åbenhed og gennemsigtighed og forelægge oplysninger, der kan udgøre en
del af beslutningsgrundlaget for forbrugerne, de forretningsdrivende og lovgiverne.

Resultattavlen for det indre marked fra maj 200130 indeholdt resultaterne af en
prisundersøgelse for ferske fødevarer og forbrugerelektronik. Undersøgelsen viste en
prisspredning31 medlemsstaterne imellem på indtil 40 % for forbrugerelektronik og endnu
højere for ferske fødevarer.

En lignende undersøgelse32 er nu blevet gennemført for almindelige dagligvarer og
husholdningsartikler - igen med det formål at kortlægge prisforskellenes omfang i EU og
finde frem til årsagerne.

Store prisforskelle i EU for dagligvarer

Som figur 15 viser, er der fortsat store prisforskelle i Europa for udvalgte dagligvarer.
Prisen for en Mars er således f.eks. næsten dobbelt så høj i det dyreste land (Danmark)
som i det billigste land (Belgien). Evian mineralvand koster fire gange så meget i det
dyreste land (Finland) som i det billigste land (Frankrig).

                                               

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

31 Prisforskellene/prisspredningen måles ved hjælp af den spredningskoefficient, der fremkommer, når
standardafvigelsen deles med middelværdien.

32 Prissammenligningen for disse varer bygger på elektroniske skannerdata fra supermarkeder i fjorten af
medlemsstaterne (Luxembourg indgår ikke i undersøgelsen). Databasen, som er udviklet af A.C.
Nielsen, dækker tidsrummet mellem juli 1999 og juni 2000 og indgår i et fælles pilotprojekt mellem
Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse, Eurostat og Generaldirektoratet for det
Indre Marked. Nærmere enkeltheder vil fremgå af et kommende arbejdsdokument fra
Generaldirektoratet for det Indre Marked på:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/economicreform/
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Figur 15: Supermarkedernes priser på dagligvarer kan variere enormt

Multinationale
mærkevarer Højeste priser Laveste priser

Forholdet mellem
billigste og
dyreste pris

Evian mineralvand Finland 189 Frankrig 44 4,3

Barilla spaghetti Sverige 138 Italien 59 2,3

Heinz ketchup Italien 138 Tyskland 66 2,1

Kellogg's cornflakes Grækenland 152 UK 71 2,1

Mars Danmark 143 Belgien 73 2,0

Coca-Cola Danmark 139 Tyskland 73 1,9

Fanta Sverige 146 Nederlandene 77 1,9

Nivea barberskum UK 142 Frankrig 81 1,8

Colgate tandpasta UK 126 Portugal/Spanien 76 1,7

Elvital hårshampoo Irland 126 Spanien 76 1,7

Nescafé Italien 133 Grækenland 77 1,7

Nationale mærker Højeste priser Laveste priser
Forholdet mellem
billigste og
dyreste pris

Mineralvand Sverige 199 Spanien 39 5,1

Kaffe (pulver/bønner) Irland 178 Spanien 54 3,3

Olivenolie Finland 166 Spanien 51 3,3

Drikkechokolade Sverige 157 Tyskland 56 2,8

Marmelade Danmark 154 Nederlandene 65 2,4

Mel Italien 144 Nederlandene 63 2,3

Dybfrossen pizza Portugal 152 Tyskland 71 2,1

Mælk (UHT, sødmælk) Finland 137 Nederlandene 64 2,1

Opvaskemiddel Sverige 122 Nederlandene 63 1,9

Mælk (UHT, letmælk) Finland 139 Portugal 80 1,7

Smør Danmark 127 Irland 77 1,6

Sukker Frankrig 120 UK 77 1,6

Note: Højeste og laveste priser33 (alle afgifter medregnet) på udvalgte almindelige dagligvarer og
husholdningsartikler. Gennemsnitspris i EU = 100.

Der er dog intet land, der for alle varer har enten høje eller lave priser for alle de udvalgte
varer. Det Forenede Kongerige er f.eks. billigst, når det gælder Kellogg's cornflakes, men
dyrest i EU, når det gælder Colgate tandpasta. Disse resultater stemmer overens med de
undersøgelser, der blev citeret i sidste års resultattavle.

                                               

33 De angivne priser er værdi pr. enhed inkl. moms, dvs. ikke den faktiske butikspris.
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Figur 16: Dagligvarer er billigst i Spanien, Nederlandene og Tyskland

Note: 100 % = gennemsnitligt prisniveau i EU. Sammenligningen af prisniveauet i de enkelte lande bør
fortolkes med forsigtighed, da de sammenlignede varer ikke er identiske for alle lande, idet visse
varer ikke forhandles i alle medlemsstater.

Sverige og Danmark er de to dyreste lande i Europa med hensyn til dagligvarer og
husholdningsartikler, hvis man sammenligner priserne inkl. moms. Spanien synes derimod
at være det billigste land i Europa - efterfulgt af Nederlandene, Tyskland og Frankrig.

Medregnes momsen ikke, er der en beskeden ændring i landenes placering. Ekskl. moms
er Det Forenede Kongerige f.eks. næstdyrest i forhold til EU-gennemsnittet. Den
generelle prisspredning i EU er dog stort set konstant, uanset om priserne er inkl. eller
ekskl. moms.

Der er store prisforskelle for dagligvarer og husholdningsartikler i EU. De forskellige
momssatser synes ikke være den væsentligste årsag til prisspredningen.

Prisforskellene inden for de enkelte medlemsstater er generelt 3-6 gange mindre end på
tværs af grænserne, viser resultaterne af undersøgelsen. For tandpasta svinger prisen f.eks.
14 % på EU-plan, men kun i gennemsnit 4 % inden for de enkelte medlemsstater. For
visse varer er forskellen dog større. Prisen på en flaske ketchup varierer kun 2 % inden for
de enkelte medlemsstater, men på EU-plan er der en prisspredning på 19 %.

Selv inden for medlemsstaterne kan prisspredningen være høj for visse varer. I Frankrig er
der således f.eks. generelt set en prisspredning på under 2 %, men for dybfrosne
grøntsager svinger priserne med ca. 7 %. Tilsvarende er der i Det Forenede Kongerige en
generel prisspredning på ca. 3 %, men for tørret pasta er den på ca. 10 %.

Figur 17 viser prisforskellene mellem den dyreste og den billigste region i de enkelte
medlemsstater. Ikke overraskende synes de regionale prisforskelle at tiltage med landets
størrelse (målt i areal): Prisforskellene er større inden for Frankrig, Tyskland, Det
Forenede Kongerige, Spanien og Sverige.

Blandt de større medlemsstater synes Tyskland at have særlig store regionale prisforskelle.
Det skyldes formentlig de enorme forskelle, der stadig er mellem Øst- og Vesttyskland.
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Priserne i det tidligere DDR synes at være markant lavere end priserne i de gamle tyske
delstater.

Figur 17: Der er store prisforskelle mellem de enkelte regioner

Antal
regioner Dyreste region Billigste region

Gennemsnitlig
prisforskel mellem
dyreste og billigste

region

Østrig 5 Vestøstrig Østøstrig 2,2%

Belgien 5 Nordøst Sydvest 1,6%

Danmark 2 Øst Vest 1,0%

Finland 7 Nord Vest 2,2%

Frankrig 9 Paris Normandiet og Bretagne 3,5%

Tyskland 8 Berlin Thüringen og Sachsen 5,1%

Irland 4 Dublin Leinster
(ekskl. Dublin)

1,8%

Italien 4 Mellemitalien Syd og Sardinien 1,6%

Portugal 6 Sydligt fastland Grande Porto 3,9%

Spanien 8 Nordvest Comunidad de Madrid 6,4%

Sverige 6 Syd Vest 8,7%

UK 10 Sydvest Nordøst 3,0%

Note: For Grækenland og Nederlandene foreligger der ingen regionale oplysninger. Antal regioner går
på A.C. Nielsen-undersøgelsen og svarer ikke til den geografiske eller administrative situation
(f.eks. har Frankrig 22 regioner - og ikke 9).

De mulige årsager til prisforskellene kan opdeles i tre grupper: naturlige faktorer,
markedsvilkår og strukturelle faktorer.

Naturlige faktorer

Naturlige faktorer som f.eks. kultur, klima, lokale præferencer og transportomkostninger
kan have betydning for prisen. Således er f.eks. salget af smør pr. indbygger i Danmark
næsten seks gange større end i Spanien. Da priserne i Spanien generelt er 40 % lavere end
i Danmark, kunne man forvente, at smør ville være næsten 40 % billigere.

Det er det imidlertid ikke. Det mindre marked for smør i Spanien synes at føre til højere
priser. Prisen på smør er i Spanien faktisk næsten den samme som i Danmark - trods den
gennemsnitlige prisforskel på 40 %.

Transportomkostninger kan også have umiddelbar betydning for prisen på visse varer.
Ikke overraskende er italiensk pasta billigst i Italien - prisen er ca. 60 % af den
gennemsnitlige pris i EU. Som tommelfingerregel kan man sige, at prisen stiger med
afstanden til Italien. Pasta er dog billigere i Finland end i Belgien, selv om Finland er den
medlemsstat, der ligger længst fra Italien.
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Naturlige faktorer påvirker alle priser og er med til at skabe en vis prisspredning, der ses
selv på fuldt integrerede markeder. EU's størrelse, forskellene i forbrugernes smag,
miljøet, klimaet osv. kan formentlig forklare nogle af de store prisforskelle, der findes.
Prisforskellene på EU-plan synes dog at være markant større, end de naturlige faktorer
alene lader formode.

Markedsvilkårene

Markedsvilkårene vedrører faktorer, som kan gøre det muligt for detailhandelen,
engroshandelen og producenterne at afvige fra den pris, man normalt ville forvente i et
optimalt fungerende marked.

Koncentrationen i detailhandelen varierer fra land til land. De fem førende
dagligvarekæder har en markedsandel på over 75 % i Danmark, Finland og Sverige, men
kun 25 % i Italien34. Denne tætte koncentration i detailhandelen i Danmark, Finland og
Sverige er muligvis medvirkende årsag til, at disse lande har det højeste prisniveau i EU
for de undersøgte varer.

Producenternes position på markedet kan også påvirke prisen. Stærke mærkevarer, som
findes i mange lande, betaler forbrugerne gerne mere for. I næsten alle varegrupper er de
mærkevarer, der fås overalt i Europa, dyrere end de tilsvarende nationale varer.

Der er dog ikke nødvendigvis en direkte sammenhæng mellem markedsandel og pris.
Koncentrationen af producenter, detailhandlende og grossister varierer fra vare til vare, og
den endelige pris på en vare er derfor i et vist omfang resultatet af aktørernes
forhandlingsmagt og evner. Større aktører kan også have lavere omkostninger, som
kommer forbrugerne til gode.

Stærk konkurrence mellem detailhandlende, producenter og grossister presser priserne
nedad. Som forventet vil prisniveauet derfor generelt være lavere i medlemsstater med
hård konkurrence i detailhandelen.

Strukturelle faktorer

De strukturelle faktorer er f.eks. moms og andre punktafgifter, indkomstforskelle, regler
om butiksåbningstider og salgsarealets størrelse, regler om arealudnyttelse, arbejdsretlige
regler, reklameregler og andre former for lovgivning, som har betydning for de
omkostninger, der er forbundet med at forhandle dagligvarer og husholdningsartikler.

Moms og indkomstforskelle synes at kunne forklare en del af prisforskellene i EU, men de
er på ingen måde den eneste årsag. Som figur 16 viser, har momssatsen betydning for et
lands prisniveau. Prisspredningen er dog stor i EU, uanset om priserne er inkl. eller ekskl.
moms.

På et aggregeret niveau i økonomien synes der at være en klar sammenhæng mellem et
lands indkomstniveau og prisniveau35. For de undersøgte varer er denne sammenhæng
meget mindre synlig. Indkomsten pr. indbygger ligger i både Tyskland og Nederlandene
                                               

34 Se rapporten om Fællesskabets produkt- og kapitalmarkeder (Cardiff-rapporten), KOM(2000) 26.

35 Se f.eks. European Economy, tillæg A, nr. 7, juli 2001.
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over EU-gennemsnittet, og man kunne derfor forvente, at prisen på dagligvarer i de to
lande også var tilsvarende højere end EU-gennemsnittet. Det er den imidlertid ikke. De to
lande har faktisk nogle af billigste dagligvarer og husholdningsartikler i EU. Omvendt er
indkomstniveauet i Portugal under EU-gennemsnittet, og alligevel er prisen på de
undersøgte varer efter alt at dømme ikke lavere, men svarer nogenlunde til EU-
gennemsnittet.

Den valgte salgskanals markedsandel har stor betydning for prisen. I Spanien er
hypermarkedernes36 forholdsvis store markedsandel medvirkende årsag til de lavere priser.
Ved f.eks. mælk varierer prisen kun lidt mellem de forskellige former for detailbutikker –
uden tvivl fordi prisen presses ned af sværvægterne i detailhandelen. I Italien har både
supermarkeder og mindre, "traditionelle" butikker en stor markedsandel. Modsat Spanien
er prisforskellene på mælk store i Italien. Prisen i supermarkeder er ca. 15 % højere end
EU-gennemsnittet, mens prisen på mælk i hypermarkeder, som har en lille markedsandel,
kun er lidt højere end den gennemsnitlige pris i EU.

Da den italienske detailhandel er domineret af salgskanaler, der er mindre end
hypermarkeder, kunne man forvente, at priserne var forholdsvis høje. Som figur 16 viser,
er Italien imidlertid langt fra dyrest i EU, når det gælder dagligvarer. Det er endnu et bevis
på, at den pris, der betales for en vare, afhænger af en lang række sammensatte faktorer.

De forholdsvis lave priser i Tyskland og Frankrig kunne have at gøre med, at hhv. seks og
fem af de 30 førende internationale dagligvarekæder (målt i salgsvolumen) var tyske og
franske i 200037. Disse store aktører har ekspanderet til markederne i deres nabolande.
Det kan være årsagen til den stærke konkurrence, der synes at herske i disse lande. Denne
hårde konkurrence synes at være medvirkende årsag til det forholdsvis lave prisniveau i
disse lande.

Momsen og indkomstniveauet kan efter alt at dømme kun forklare en mindre del af
prisspredningen inden for dagligvarer i Europa. Medlemsstater, hvor hypermarkeder og
discountbutikker har en større markedsandel, og internationale dagligvarekæder er stærkt
repræsenteret, synes at være billigere end medlemsstater, hvor det ikke er tilfældet.

                                               

36 Ved hypermarkeder forstås butikker, der sælger dagligvarer på et salgsareal på over 2 500 m2.
Supermarkeder: 400-2 500 m2. Traditionelle butikker: normalt under 400 m2 og et mindre vareudbud.
Discountbutikker: lavpriskoncept og begrænset vareudbud uanset salgsareal.

37 Kilde: Consumers in Europe - Facts and figures. Eurostat/OPOCE 2001, s. 34.
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Konklusion

Som resultaterne af prisundersøgelsen bekræfter, er der for øjeblikket store prisforskelle i
EU, når det gælder dagligvarer og husholdningsartikler. Ingen enkelt faktor kan fuldt ud
forklare disse prisforskelle, men varierende konkurrenceforhold mellem varer og lande
synes at bære en stor del af ansvaret for forskellene.

Europa er efter alt at dømme stadig opdelt i nationale markeder. De store prisforskelle for
visse enkeltvarer tyder på, at nogle producenter udnytter markedsopsplitningen og
anvender en forskellig prispolitik på de forskellige nationale markeder. Der er rigelig plads
til større priskonvergens. Undersøgelsen tyder på, at en af de faktorer, der især kan føre til
lavere priser er antallet af hypermarkeder og discountbutikker. Væksten i denne sektor
begrænses dog ofte af forskelle i byplanlægningsreglerne, som kan medføre alvorlige
begrænsninger med hensyn til salgsarealets størrelse og åbningstiderne.

En række lovgivningsmæssige faktorer synes også at bidrage til, at priserne ikke presses
ned, idet de forhindrer detailhandlerne i at annoncere og sælge på tværs af grænserne
og/eller i at anvende EU-dækkende strategier. Som eksempel kan nævnes forskellige
retsregler om kommerciel kommunikation, tilladte varer og franchisingordninger. Alt dette
kan gøre det vanskeligere for detailhandelen at komme ind på nye markeder.
Kommissionens forslag til forordning om salgsfremmende foranstaltninger38, grønbogen
om forbrugerbeskyttelse i Den Europæiske Union39 og den kommende
opfølgningsmeddelelse er hver især udtryk for et forsøg på at bidrage til, at disse barrierer
fjernes for forbrugerne og erhvervslivet.

                                               

38 KOM(2001) 546 endelig på http://europa.eu.int/comm/internal_market/comcom/unfair/reg-en.pdf

39 KOM(2001) 531.
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BILAG: GRUNDBEGREBERNE FOR DE FRIE VAREBEVÆGELSER

Grundprincipperne
EF-traktaten fastslår, at varer kan omsættes frit i det indre marked. Medlemsstaterne kan
kun undtagelsesvist indføre restriktioner for de frie varebevægelser, f.eks. når det er
begrundet i hensynet til folkesundheden, miljøet eller forbrugerbeskyttelsen.

Risikoen varierer fra varesegment til varesegment. Lægemidler og byggevarer er
naturligvis forbundet med større risiko end f.eks. kontorartikler eller pasta. For at
begrænse risikoen mest muligt og garantere retssikkerhed i alle medlemsstater er der
indført EU-regler, der harmoniserer de tekniske forskrifter, især for de varesegmenter, der
er forbundet med større risiko. Generelt set er der ikke indført regler på EU-plan for
varesegmenter med lav risiko. Handelen på dette "ikke harmoniserede" område er baseret
på princippet om gensidig anerkendelse, hvorefter enhver vare, der lovligt fremstilles og
afsættes i en medlemsstat, i princippet kan omsættes frit i hele Fællesskabet. Omtrent
halvdelen af varehandelen mellem medlemsstaterne er omfattet af teknisk harmonisering
på EU-plan. Den anden halvdel falder ind under det "ikke harmoniserede" område, som
enten er reguleret ved nationale tekniske forskrifter (30 %) eller slet ikke er reguleret
overhovedet (20 %)40*.

Figur 18: Halvdelen af varehandlen i EU er omfattet af teknisk harmonisering
på EU-plan

*Note: Skøn på basis af Single Market Review 1998, serie III, bind 1, Technical barriers to trade, s. 33.

                                               

40 For så vidt angår forbrugsvarer, sikrer direktivet om produktsikkerhed i almindelighed (92/59/EØF)
dog, at det kun er sikre varer, der lovligt kan bringes på markedet. Se også:
http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/prod_safe/index_en.html
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Hurtige resultater er et must
Før 1985 indeholdt alle fællesskabsdirektiver udførlige produktkrav - med det resultat, at
lovgivningsprocessen var noget træg. Målet at få etableret et indre marked inden
31. december 1992 krævede en ny metode til udstedelse af retsakter, der satte skub i
sagernes gang. Man enedes derfor om en ny metode for teknisk harmonisering og
standardisering og indførte en række innovative principper. Harmoniseringen af
lovgivningen er begrænset til væsentlige krav41, som varer skal opfylde for at kunne
omsættes frit. De tekniske specifikationer for varer, som opfylder de væsentlige krav, er
fastsat i harmoniserede standarder. Anvendelsen af standarderne er frivillig, og
producenterne kan til enhver tid anvende andre tekniske specifikationer, der opfylder de
væsentlige krav. Der er dog et incitament til at anvende de harmoniserede standarder, da
varer, der er fremstillet i overensstemmelse med dem, formodes at være i
overensstemmelse med de væsentlige krav.

Gennemførelsen
De harmoniserede europæiske standarder er ganske vist ikke obligatoriske, men hvis
direktiverne efter den nye metode skal fungere efter hensigten, er det vigtigt, at de bliver
vedtaget. Europa-Kommissionen giver standardiseringsorganer i det private erhvervsliv
som f.eks. CEN, CENELEC eller ETSI42 mandat til at udarbejde de fornødne
harmoniserede standarder. De berørte parter (både virksomheder og andre berørte
interessegrupper) udarbejder de harmoniserede standarder i samarbejde med de
europæiske standardiseringsorganer.

De seneste femten års anstrengelser har ført til, at det europæiske standardiseringsarbejde
nu nærmer sig sin afslutning på flere områder. Der er dog stadig en lang række problemer,
f.eks. når det gælder byggevarer, maskiner og trykbærende udstyr, hvor fremskridtene har
været langsomme (se resultattavle nr. 9).

Ud over selve standardiseringen må der også gøres en indsats for at sikre, at den
harmoniserede lovgivning bliver gennemført og anvendt konsekvent i alle medlemsstater.
Medlemsstaterne skal sørge for passende strukturer til overensstemmelsesvurdering og
markedsovervågning, men hvordan det skal ske i praksis, er ikke fastlagt nærmere. Alt
efter hvilken løsningsmodel de enkelte medlemsstater har valgt, kan der være stor forskel
på prøvningsmetoderne, kriterierne for akkreditering af prøvningslaboratorier, tilsynenes
hyppighed osv. Det er afgørende at sikre, at tiltroen til ensartede konkurrencevilkår og til
princippet om gensidig anerkendelse ikke undermineres af en uensartet gennemførelse i
medlemsstaterne. Efter en online-undersøgelse, der blev afsluttet i marts 2002, er
Kommissionen nu ved at gennemgå disse problemer. Det er planen, at der med henblik på
rådssamlingen i juni 2002 skal forelægges en meddelelse om gennemgang af den nye
metode.

                                               

41 De væsentlige krav fastsætter, hvilke resultater der skal nås, eller hvilke risici der skal tages højde
for, men de hverken specificerer eller forudsiger, hvilke tekniske løsninger der skal anvendes i den
forbindelse.

42 Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN), Den Europæiske Komité for Elektroteknisk
Standardisering (CENELEC), Det Europæiske Standardiseringsinstitut for Telekommunikation
(ETSI). Nærmere oplysninger om standardisering efter den nye metode fås på:
http://www.NewApproach.org


