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RESULTADOS PRINCIPAIS

Aplicar o quadro jurídico do mercado interno
• A Suécia, a Dinamarca, a Finlândia, o Reino Unido, os Países Baixos, a Bélgica e a

Espanha atingem presentemente o objectivo de transposição de 98,5 %, fixado pelo
Conselho Europeu. A França, a Grécia, a Alemanha e a Irlanda são os países que se
encontram mais aquém deste objectivo.

• O Conselho Europeu de Barcelona estabeleceu um novo objectivo de 100 % em matéria
de transposição, para todas as directivas cuja aplicação esteja atrasada mais de dois
anos. A França e o Luxemburgo, em especial, terão que envidar esforços no sentido de
atingir esse objectivo ambicioso até à Primavera de 2003.

• O número total de processos de infracção no domínio do mercado interno aumentou
2 %, desde o painel de Novembro de 2001, ultrapassando presentemente 1 500
processos. A França e a Itália continuam a ser responsáveis por quase 30 % da
totalidade das infracções.

• A revisão de 2002 da Estratégia para o Mercado Interno fixou um novo objectivo
destinado a reduzir em 10 %, pelo menos, o número de processos de infracção relativos
à aplicação incorrecta da legislação do mercado interno, até à Primavera de 2003. A
Irlanda (100) e a Espanha (96) registam o maior número de casos.

Realizar o mercado interno
• Apenas cerca de 50 % das acções orientadas estabelecidas na Estratégia para o Mercado

Interno foram concretizadas no prazo previsto. Entre o momento presente e o final do
ano, é necessário concretizar treze acçõesno âmbito, nomeadamente, da contratação
pública e da patente comunitária, bem como acções nos domínios dos serviços
financeiros, da energia, dos transportes e da política de concorrência.

• A integração total dos mercados financeiros poderia contribuir com 43 mil milhões de
euros por ano, para o PIB da União. O plano de acção dos serviços financeiros registou
bons resultados: 27 das 42 acções foram já concretizadas.

Obstáculos técnicos e funcionamento do mercado interno
• O Conselho Europeu de Barcelona solicitou à Comissão que incluísse no painel de

avaliação um relatório sobre os obstáculos técnicos às trocas comerciais. As primeiras
respostas foram dadas por diversas análises breves de sectores industriais (isto é,
equipamento para terminais de telecomunicações, produtos de construção, bicicletas e
cerveja), em que se destacam alguns obstáculos importantes ainda subsistentes, bem
como os progressos alcançados.

• Na Europa, existem diferenças significativas, quanto aos preços dos produtos
alimentares de consumo corrente e dos artigos domésticos. A fragmentação do mercado
e o nível de concorrência no sector retalhista são factores importantes que explicam as
referidas diferenças. Em alguns Estados-Membros, os consumidores poderão ter que
pagar até quatro vezes mais pelo mesmo produto do que os consumidores de outros
Estados-Membros.
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INTRODUÇÃO

O presente painel analisa o desempenho e os resultados, medindo o progresso alcançado ou
a sua ausência, sob três pontos de vista. Em primeiro lugar, analisa até que ponto os
Estados-Membros estão a aplicar correctamente a legislação do mercado interno. Quanto a
este aspecto, a maior parte dos resultados dos Estados-Membros relativos à transposição
atempada da legislação do mercado interno registou uma melhoria que, em alguns casos,
foi bastante acentuada. Contudo, oito Estados-Membros debatem-se ainda com problemas
para atingir o objectivo de 1,5 % fixado pelo Conselho Europeu, relativamente ao défice de
transposição. Os Estados-Membros terão que trabalhar mais afincadamente para atingirem
o novo objectivo de tolerância zero fixado pelo Conselho Europeu de Barcelona
relativamente às directivas cuja aplicação esteja atrasada mais de dois anos. Os
Estados-Membros terão igualmente que começar a reduzir significativamente o número de
infracções pelas quais sejam responsáveis.

Em segundo lugar, o painel analisa os obstáculos técnicos subsistentes e os progressos
verificados, no sentido de colmatar as lacunas mais importantes do quadro jurídico. Os
referidos obstáculos terão que ser eliminados para que a União possa beneficiar plenamente
do potencial do mercado interno. O êxito desta tarefa é um pré-requisito para que a União
se transforme na economia mais forte a nível mundial, até 2010. A realização do mercado
interno sem obstáculos fiscais é uma prioridade importante para a Comissão1. Sem uma
acção decisiva destinada a remover esses obstáculos, não será possível à União Europeia
transformar-se na economia mais competitiva. O próximo painel de avaliação sublinhará a
natureza e o impacto dos obstáculos fiscais e apresentará a estratégia delineada pela
Comissão para os eliminar.

O Conselho Europeu de Barcelona solicitou à Comissão que, no âmbito do presente painel,
destacasse os obstáculos técnicos às trocas comerciais. Embora não existam dados
imediatamente disponíveis que permitam identificar claramente as implicações, em cada
Estado-Membro, dos obstáculos técnicos ou comparar os respectivos desempenhos, a
Comissão efectuou uma primeira tentativa no sentido de descrever a situação em certos
sectores de produtos, incluindo o impacto real dos obstáculos subsistentes às trocas
comerciais. Uma primeira conclusão aponta para a necessidade de uma nova abordagem,
no caso de alguns sectores industriais, tendo em conta que o procedimento actual parece
ter atingido o limite da sua eficácia.

Por último, o presente documento examina novamente a questão dos preços. Embora o
painel analise tradicionalmente as acções empreendidas (por exemplo, as directivas
adoptadas e transpostas, e as infracções), o mais importante são os resultados práticos. O
mercado interno deve proporcionar benefícios palpáveis, reforçando as oportunidades e o
bem-estar quer dos cidadãos, quer das empresas. A convergência de preços constitui um
indicador importante do funcionamento do mercado interno. A Comissão tenciona publicar
regularmente informações sobre preços, de modo a promover a transparência e a reforçar a
sensibilização: a presente edição do painel inclui relatórios sobre os resultados de um
inquérito aos preços dos produtos alimentares de consumo corrente, que deixam entrever a
existência de uma ampla margem para uma maior convergência de preços - ou seja, preços
menos elevados.

                                               

1 Comunicação da Comissão "Para um mercado interno sem obstáculos fiscais" [COM(2001) 582 final].



1. APLICAR O QUADRO JURÍDICO DO MERCADO INTERNO

A. Transposição da legislação

No ano passado, em Estocolmo, o Conselho Europeu fixou um objectivo para todos os
Estados-Membros, nomeadamente, reduzir os respectivos défices de transposição para
1,5 % até ao Conselho Europeu de Barcelona, realizado em Março do corrente ano. Sete
Estados-Membros (Dinamarca, Suécia, Reino Unido, Finlândia, Espanha, Países Baixos e
Bélgica) atingiram o objectivo mencionado, demonstrando assim a sua exequibilidade
mesmo para os Estados-Membros, como o Reino Unido ou a Bélgica, que possuem uma
estrutura política complexa em matéria de adopção de legislação. O Reino Unido e a
Bélgica, por conseguinte, estão especialmente de parabéns, uma vez que deram passos
concretos para garantir que a vontade política de atingir o objectivo fixado se traduzisse
por acções eficientes no terreno. Os Estados EFTA merecem igualmente uma menção
elogiosa, já que todos eles melhoraram significativamente os seus resultados2.

Contudo, oito Estados-Membros - isto é, a maioria - não atingiram o objectivo. Tendo em
conta este desempenho globalmente decepcionante, os chefes de governo foram obrigados
a alargar, em Barcelona, o período previsto para alcançar o objectivo mencionado. Todos
os Estados-Membros foram instados a reduzir o respectivo défice de transposição para
1,5 %, ou menos, até à Primavera de 2003. Um outro objectivo adicional para a
Primavera de 2003 é a aplicação integral de todas as directivas com um atraso de
transposição superior a dois anos.

Presentemente, parece existir um grupo líder de Estados-Membros que já atingiu o
objectivo em diversas ocasiões ou que adoptou medidas, no sentido de continuar a
cumpri-lo no futuro. Para os restantes oito Estados-Membros, o desafio será acompanhar
este grupo líder. No entanto, a França e a Alemanha em particular, parecem ter chegado a
um impasse, não tendo realizado grandes progressos nos últimos seis a doze meses (a
França terá mesmo regredido, desde Novembro passado). Estes dois países, em conjunto,
são responsáveis por 40 % da economia da União, pelo que quaisquer atrasos aí
registados são particularmente prejudiciais ao funcionamento do mercado interno. É
necessário um empenhamento renovado ao mais alto nível político para inverter esta
situação.

O Conselho de Barcelona instou todos os Estados-Membros a reduzir o respectivo défice
de transposição para 1, 5 %, ou menos, até à Primavera de 2003.

                                               

2 O mercado interno abrange igualmente três Estados EFTA, designadamente a Islândia, o
Liechtenstein e a Noruega, na sequência da sua adesão ao Acordo EEE.
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Figura 1: Apenas sete Estados-Membros estão em conformidade com o objectivo de
1,5 %

= n.º de
directivas 46 41 36 36 35 32 32 26 23 23 22 20 14 11 11

Nota: O défice de transposição mostra a percentagem das directivas do mercado interno que ainda não
foram objecto de uma comunicação de transposição, relativamente ao número total de directivas do
mercado interno com data-limite de transposição até 15 de Abril de 2002. Actualmente, existem
1 497 directivas e 299 regulamentos relacionados com o mercado interno, como definido no
Tratado.

Com a promulgação contínua de novas directivas, a manutenção de bons resultados em
matéria de transposição exige um esforço constante e qualquer abrandamento pode
rapidamente produzir um atraso por parte dos Estados-Membros. Assim, mesmo nos
países em que, presentemente, se atingiu o objectivo de 1,5 % será necessário continuar a
desenvolver grandes esforços no sentido de manter a posição alcançada.
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Figura 2: O Reino Unido, a Bélgica e a Áustria reduziram significativamente o
respectivo atraso, desde o painel de Novembro

Nota: Alteração no número de directivas em atrasodesde o painel de avaliação de Novembro de 2001. Por
exemplo, o atraso verificado na Finlândia sofreu um agravo de quatro directivas.

Figura 3: Número de directivas a transpor até à Primavera de 2003, para cumprir
o objectivo de 1,5 %

As figuras 3 e 4 enunciam os trabalhos a realizar pelos Estados-Membros, no sentido de
se prepararem para o Conselho Europeu da próxima Primavera. A figura 3 indica o
número de directivas que os Estados-Membros terão que aplicar para (continuarem a)
cumprir o objectivo de 1,5 % do Conselho Europeu.

A figura 4 indica o número de directivas que terão que ser transpostas até à Primavera de
2003, para cumprir o novo objectivo de 0 %, relativamente às directivas cuja aplicação
esteja atrasada mais de dois anos. O objectivo é a tolerância zero. Bastará que apenas uma
destas directivas não seja transposta para que o objectivo não seja atingido. A sua
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transposição deverá ser particularmente difícil, tendo em conta que o atraso da respectiva
aplicação é já superior a um ano. A extensão do atraso não pode ser atribuída apenas à
inactividade administrativa ou aos problemas decorrentes do calendário parlamentar.
Existirão provavelmente outros factores mais graves, como conflitos políticos a nível
interno, problemas técnicos com a directiva ou mesmo uma simples relutância em matéria
de transposição.

Figura 4: França, Luxemburgo, Alemanha e Grécia são os países em que as
directivas registam maior atraso

Nota: Número actual de directivas com data-limite de transposição anterior a 1 de Março de 2001 e que
terão que ser transpostas até Março de 2003 para atingir o objectivo de 0 % fixado pelo Conselho
Europeu.

A Figura 5 analisa as estatísticas, no intuito de mostrar o tipo de lacunas3 criadas no
tecido do mercado interno quando os Estados-Membros descuram esta matéria. As
consequências poderão ser graves: distorção da concorrência, prejuízo da mobilidade dos
trabalhadores, frustração dos interesses dos consumidores e exposição dos cidadãos a
potenciais riscos para a saúde e para o ambiente.

                                               

3 A fragmentação é um factor que funciona como indicador global das lacunas existentes. Mede o
número de directivas do mercado interno que ainda não foram transpostas por todos os
Estados-Membros, sob a forma de percentagem da totalidade das directivas do mercado interno. O
factor de fragmentação desceu até 7,7 % (de 10 % no último painel de avaliação e de 26,7 %, à data
da primeira publicação do painel, em 1997).
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Figura 5: Dez directivas-chave com data-limite de transposição anterior a Março de
2001

Directiva Ainda não transposta
por

Impacto

95/46: Protecção dos dados
pessoais.

F, IRL, L Inexistência de condições equitativas,
potencial abuso de dados,
dificuldades no livre fluxo de
informação.

96/48: Interoperabilidade do
sistema ferroviário transeuropeu
de alta velocidade.

A, FIN, UK Inexistência de condições equitativas,
atrasos no desenvolvimento de um
sistema ferroviário europeu de alta
velocidade integrado.

96/61: Prevenção e controlo
integrados da poluição.

B, E, EL, L, UK Inexistência de condições equitativas,
potenciais riscos para a saúde e para
o ambiente.

97/7: Protecção dos
consumidores em matéria de
contratos à distância.

E, L Atraso no desenvolvimento do
comércio electrónico.

98/5: Exercício permanente da
profissão de advogado.

F, IRL, L, NL Dificuldade na livre circulação dos
advogados.

98/8: Colocação de produtos
biocidas no mercado.

D, E, F, L, P Inexistência de condições equitativas,
potenciais riscos para a saúde,
dificuldade nas trocas comerciais
destes produtos.

98/27: Acções inibitórias em
matéria de protecção dos
interesses dos consumidores.

B, E, EL, L Inexistência de condições equitativas.

98/44: Protecção jurídica das
invenções biotecnológicas.

A, B, D, E, F, I, L, NL, P, S Dificuldades na inovação e na
investigação em produtos
biotecnológicos, continuação da
fragmentação e insegurança
relativamente ao quadro jurídico.

99/36: Equipamentos sob pressão
transportáveis.

D, IRL Dificuldade nas trocas comerciais
destes produtos e potenciais riscos
para a saúde.

99/94: Informações sobre a
economia de combustível e as
emissões de CO2 disponíveis para
o consumidor.

D, E, F, I Diminuição da transparência e da
integração dos mercados,
manutenção das diferenças entre
preços.
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B. Processos de infracção

Mesmo no caso das directivas transpostas para a legislação nacional, verifica-se,
frequentemente, que a transposição foi realizada de forma incorrecta ou que as directivas
não são devidamente aplicadas na prática. Quando tal acontece - e a menos que os
Estados-Membros reconheçam e corrijam o problema - a Comissão dá formalmente início
a um processo de infracção contra os Estados-Membros que não cumpram as suas
obrigações. O número total de processos de infracção iniciados continua a aumentar (+
2 %) - de 1 477 ocorrências no final de Agosto do ano transacto, para 1 508, no final de
Fevereiro de 2002.

A França e a Itália continuam a ser responsáveis por quase 30 % da totalidade das
infracções. O número de processos iniciados aumentou significativamente no que diz
respeito ao Reino Unido (+ 42 %), à Irlanda (+ 13 %) e à Finlândia (+ 41 %). O mesmo
valor diminuiu em França (- 8 %) e na Alemanha (- 14 %).

Figura 6: A Comissão analisa actualmente mais de 1 500 infracções à legislação
relativa ao mercado interno

Nota: Processos de infracção iniciados - situação em 28 de Fevereiro de 2002. Dizem respeito a casos
de não conformidade ou aplicação incorrecta de legislação relativa ao mercado interno. Não
incluem os casos de transposição atrasada (relativamente aos quais o processo de infracção é
automático) abrangidos na secção anterior.

As duas principais categorias de infracção dizem respeito à livre circulação de
mercadorias e serviços no mercado interno e às directivas relativas ao ambiente, que, em
conjunto, são responsáveis por quase dois terços de todas as infracções. 10% das
infracções dizem respeito à tributação e às alfândegas.

Os processos de infracção são um instrumento importante de que a Comissão dispõe para
garantir a conformidade com a legislação comunitária. A Comissão inicia processos de
infracção, em particular, nos casos de não transposição (tratados na secção anterior),
quando considera que a legislação nacional não é conforme à legislação comunitária e,
igualmente, quando a legislação é aplicada incorrectamente. Embora estes procedimentos
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possam ser morosos4, são normalmente eficazes, verificando-se a remoção dos obstáculos
injustificados ao mercado interno5. Quando os processos são levados perante o Tribunal
de Justiça, a Comissão ganha nove em cada dez casos.

A resolução dos casos de não conformidade pode, em geral, demorar algum tempo, em
particular quando é necessário efectuar alterações em matéria de legislação, que deverão
ser adoptadas através dos procedimentos parlamentares nacionais que ocasionaram as
medidas inicialmente contestadas.

Os casos de aplicação indevida de legislação comunitária, pelo contrário, são,
normalmente, resolvidos com rapidez. Em geral, baseiam-se numa queixa de um cidadão
ou empresa, que necessitam de uma solução rápida para os seus problemas práticos: um
cidadão cujas qualificações profissionais não tenham sido reconhecidas; uma pequena
empresa cujos produtos tenham sido retirados do mercado sem razão aparente. Assim, a
interposição de uma acção poderá não ser necessária ou mesmo aconselhável, do ponto de
vista do queixoso, sendo duvidoso que venha a gerar jurisprudência importante (que
possa ter um impacto significativo no funcionamento do mercado interno). Por
conseguinte, estes casos deveriam, idealmente, ser resolvidos de uma forma pragmática. A
Comissão, em colaboração estreita com os Estados-Membros, lançou a iniciativa
SOLVIT, cujo objectivo é, precisamente, esse - ou seja, resolver os problemas
transfronteiriços decorrentes da aplicação incorrecta da legislação relativa ao mercado
interno por parte de entidades públicas, no prazo máximo de dez semanas6.

Para reduzir os efeitos negativos da aplicação incorrecta da legislação do mercado interno
no bom funcionamento do mercado e, consequentemente, nos benefícios por ele gerados,
a Comissão instou os Estados-Membros, na sua revisão da Estratégia para o Mercado
Interno7, a reduzir o número dos referidos processos em que se encontrem envolvidos,
pelo menos em 10 %. Presentemente, existem 681 processos em curso, relativos a todos
os Estados-Membros. Este número deverá baixar para 613 até à Primavera de 2003, de
modo a cumprir o objectivo mencionado. É de notar a diferença entre as figuras 6 e 7.
Enquanto a França e a Itália registam o maior número global de processos de infracção, a
Irlanda e a Espanha parecem revelar uma tendência particular para os casos de aplicação
incorrecta da legislação relativa ao mercado interno.

                                               

4 O Painel de Avaliação n.º 8 mostrou que 64 % dos casos que dão entrada no Tribunal de Justiça
demoram mais de quatro anos a serem resolvidos.

5 Contudo, em 27 casos, em que se verificou o incumprimento de um Estado-Membro, a Comissão foi
obrigada a interpor uma nova acção. O incumprimento dos acórdãos do Tribunal registou-se com
maior frequência na Bélgica (7), na França (5) e na Itália (4) (cf. Painel de Avaliação n.º 9).

6 Cf. COM(2001) 702, no endereço electrónico seguinte: 
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/solvit/index.htm

7 Cf. COM(2002) 171 final no endereço electrónico seguinte: 
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/strategy/index.htm
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Figura 7: Valores de referência para a redução, em 10%, dos processos de infracção
por aplicação incorrecta da legislação

Nota: Processos de infracção iniciados por aplicação incorrecta do direito comunitário derivado (isto é,
excluindo os Tratados), em 28 de Fevereiro de 2002.

Uma forma de reduzir o número global de processos é assegurar que o seu percurso
burocrático seja tão breve quanto possível. Neste âmbito, a situação melhorou
ligeiramente em relação ao painel n.º 9, embora apenas 33 % dos processos continuem a
ser resolvidos numa fase inicial (30%, em Novembro de 2001).

Figura 8: Apenas um terço dos processos de infracção é resolvido numa fase
inicial

Nota: Número de processos encerrados até 28 de Fevereiro de 2002, em percentagem do número total
de processos iniciados entre 1 de Julho de 1999 e 30 de Junho de 2001.
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Em comparação com o painel de Novembro, existem alterações significativas nos
Estados-Membros, a nível individual – Portugal, Suécia, Países Baixos e Alemanha
melhoraram em mais de 10 % o seu desempenho em termos de resolução dos processos
numa fase inicial, , embora a Finlândia, a Grécia, a Espanha, o Luxemburgo e o Reino
Unido tenham regredido em mais de 5 %. Mais uma vez, é de notar que os
Estados-Membros que registam o maior número de problemas em matéria de aplicação
(Irlanda, Espanha, Itália e Reino Unido) não são muito eficientes, no que diz respeito à
resolução dos processos numa fase inicial.
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2.  REALIZAR O MERCADO INTERNO

A. A Estratégia para o Mercado Interno - Revisão de 20028 -
"Cumprindo a promessa"

A Estratégia para o Mercado Interno é um processo com a duração de cinco anos,
lançado em Novembro de 1999 e revisto anualmente. A sua importância prática assenta
no facto de estabelecer as tarefas a cumprir e o respectivo calendário, de modo a melhorar
a capacidade do mercado interno, bem como a oferta de emprego e o crescimento
sustentável. A terceira revisão ocorre num momento em que o euro é já uma realidade nos
nossos mercados e na nossa vida em geral, o décimo aniversário da implementação do
programa do mercado interno se aproxima e as negociações com os países candidatos
estarão finalizadas brevemente. Apesar de terem sido dados passos importantes desde o
seu lançamento, em Janeiro de 1993, subsistem ainda obstáculos de percurso e lacunas no
enquadramento que terão que ser colmatadas, já que reduzem a possibilidade de as
empresas, em particular PME, frequentemente enquanto consumidoras, beneficiarem em
termos práticos das vantagens criadas.

Os resultados até ao momento

A revisão de 2002 traça um quadro pouco claro. A taxa de conclusão de todas as acções
específicas orientadas dentro do prazo fixado é pouco superior a 50 %, sendo mais ou
menos idêntica à do ano passado. Não foi um resultado satisfatório na altura e muito
menos o é agora, que precisamos de acelerar o processo.

No entanto, temos que reconhecer que foram alcançados êxitos - alguns consideráveis
(ver quadro de objectivos atingidos). Contudo, relativamente a certas questões, o
progresso é demasiado lento para beneficiar os que dele mais necessitam - os nossos
consumidores e as pequenas empresas.

                                               

8 Para mais informações sobre a Estratégia para o Mercado Interno, consultar o seguinte endereço
electrónico: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/strategy/index.htm
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OBJECTIVOS ATINGIDOS

þ Nova liberalização dos serviços postais - deverá haver um aumento da concorrência nos serviços
postais dentro do calendário acordado.

þ Criação da Autoridade Alimentar Europeia - indispensável para obter a confiança dos consumidores.

þ Acordo relativo aos procedimentos para uma legislação mais rápida e melhor em matéria de valores
mobiliários, elaborada em estreita cooperação com os mercados, os utilizadores e os reguladores
("abordagem Lamfalussy").

þ A venda e a reparação de veículos automóveis na Europa serão, em breve, objecto de uma
liberalização, permitindo maior concorrência e escolha, beneficiando assim os consumidores.

þ Adopção do novo pacote de telecomunicações - incentiva a concorrência e protege os consumidores.

þ Adopção da directiva OICVM (organismos de investimento colectivo em valores mobiliários) - os
gestores de fundos gozarão de maior liberdade para investirem além-fronteiras - e acordo sobre o
regulamento relativo às normas internacionais de contabilidade, após apenas seis meses de
negociações, o que permitirá uma maior protecção do investimento e dispor de contas das empresas
comparáveis.

þ Apresentação de propostas para um regime de reconhecimento das qualificações profissionais mais
uniforme, transparente e flexível.

OBJECTIVOS FALHADOS

ý Pacote de contratação pública ainda não acordado - reforma necessária tanto no sector público como
no dos serviços públicos, com poupanças potenciais que podem atingir os 50 mil milhões de euros.

ý Patente comunitária: estagnação frustrante - proporcionaria segurança jurídica e reduziria os custos, o
que seria benéfico para as PME.

ý Directiva relativa às ofertas públicas de aquisição - doze anos de trabalho em causa; os interesses
mais vastos da União estão a ser frustrados, mas a Comissão irá relançar em breve este processo.

ý Directiva relativa aos fundos de pensões está "encravada" - directiva importante, dado o
envelhecimento da população e a existência de mercados de capitais com mais profundidade.

ý Directiva sobre a protecção das invenções biotecnológicas - ainda só foi transposta por cinco
Estados-Membros, o que origina a perda de benefícios potenciais em matéria de segurança jurídica e
de inovação, num sector que é crucial para a Europa.

ý Atraso na implementação das propostas da Comissão sobre a estratégia para os serviços, devido à
complexidade do processo e à lenta contribuição dos Estados-Membros - grande potencial de
emprego.

ý Oito Estados-Membros não cumpriram o prazo de transposição definido em Estocolmo, provocando
insegurança jurídica e lacunas no enquadramento do mercado interno.

ý Plano de acção da Comissão para a melhoria da regulamentação adiado seis meses, até Junho de
2002, devido, em parte, ao pedido do Parlamento Europeu no sentido de adiar a sua adopção até estar
terminada a consulta relativa ao Livro Branco sobre a Governança.

A necessidade de continuidade é um tema central da revisão de 2002. Não é necessário
alterar o curso mas é preciso tomar decisões. A revisão define as tarefas a cumprir entre o
presente momento e Dezembro de 2003, de modo a atingir os objectivos que nos
propusemos. A presente revisão constatou uma redução de mais de 50 % no número de
acções orientadas, que passaram de quase 80 para pouco mais de 30. Tal permite formar
uma ideia mais clara e definida das prioridades e da forma como deverá ser canalizada a
energia política.
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O que falta ainda fazer?

A principal conclusão a retirar é que a União necessita de prosseguir os objectivos de
reforma económica e estrutural acordados em Lisboa e reiterados em Barcelona. Tal inclui
a prossecução das acções relativas à liberalização do sector do gás e da electricidade, no
que diz respeito ao consumo doméstico, até 2004; planos para revitalizar o sistema
ferroviário da União, quer ao nível do transporte de mercadorias como de passageiros;
acordos relativamente a diversas questões ligadas aos serviços financeiros como fundos de
pensões, e ao Céu Único Europeu. Em segundo lugar, o tempo que falta até à adesão
deverá ser aproveitado em pleno para remover muitos dos obstáculos subsistentes e
auxiliar a preparação dos países candidatos para uma participação integral e activa num
mercado interno alargado.

A nível prático, é necessário garantir que o mercado interno funcione melhor, no que diz
respeito aos cidadãos comuns e às pequenas empresas que, frequentemente, encaram as
trocas comerciais transfronteiriças como um domínio reservado apenas às empresas de
grande dimensão. Por último, a revisão de 2002 atribui uma importância continuada aos
princípios fundamentais (ou mecanismos centrais) do mercado interno, nomeadamente,
conformidade e execução, infracções (tratadas no ponto 1), bem como à resolução de
problemas. É frequente não se conceder a atenção política necessária a todas estas
questões. No entanto, a eficácia destes mecanismos é essencial para que o mercado
interno funcione na prática e não apenas em teoria.

OBJECTIVOS A ATINGIR, O MAIS TARDAR, ATÉ DEZEMBRO DE 2002*

Como abrir os mercados do gás e da electricidade para as empresas – liberdade de escolha
quanto ao fornecedor, a atingir até 2004.

Estabelecer o Céu Único Europeu e decidir quanto às novas regras de atribuição de faixas
horárias nos aeroportos.

Concluir o segundo pacote de medidas para revitalizar o sistema ferroviário europeu, quer ao
nível do transporte de passageiros como de mercadorias, incluindo normas de segurança
rigorosas.

Finalizar as propostas relativas a fundos de pensões, conglomerados financeiros e prospectos –
benéfico para os consumidores e essencial para a integração dos mercados de valores
imobiliários.

Modernizar as regras da concorrência da UE – maior envolvimento das entidades nacionais e
dos tribunais em matéria de aplicação.

Alterar o regulamento comunitário sobre as operações de concentração para garantir a eficácia
do controlo das concentrações, no contexto da globalização e do alargamento.

Concluir o "pacote fiscal", o que irá contribuir para eliminar as barreiras fiscais e a
concorrência desleal a nível fiscal.

Adoptar um quadro de auxílios estatais para os serviços públicos utilizados por todos em
geral, incluindo meios para monitorizar o desempenho.

Proteger os interesses económicos dos consumidores, melhorando a cooperação entre as
entidades públicas, em matéria de aplicação.

Desenvolver e reforçar as infra-estruturas do mercado interno nos países candidatos.

*Nota: Objectivos que deverão ser acrescidos aos esforços no sentido de atingir os objectivos falhados.
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B. Integração dos mercados financeiros e plano de acção
dos serviços financeiros

A integração financeira irá gerar benefícios imediatos e palpáveis para a União. Existe
uma ligação clara entre um sector financeiro integrado a funcionar correctamente e o
crescimento global da economia e da criação de emprego. Um estudo recente estima que
um sector financeiro integrado pode produzir um aumento anual situado entre os 0,5 e os
0,7 % no PIB da União, equivalente a cerca de 43 mil milhões de euros.9

Neste momento, encontramo-nos a meio do calendário de aplicação do referido plano.
Todos reconhecem a importância de a Europa efectuar a tempo as reformas necessárias -
isto é até, o mais tardar, 2005. O Conselho Europeu de Barcelona e, anteriormente, a
análise intercalar realizada em Fevereiro de 200210

 sublinharam novamente o facto de a
integração dos mercados de capitais ser de importância vital para o aumento do
crescimento económico e da criação de emprego e para a estabilidade financeira,
permitindo tanto aos consumidores como às empresas beneficiar plenamente das
vantagens do euro.

O Conselho de Barcelona propôs, especificamente, a adopção do regulamento relativo às
normas internacionais de contabilidade e das propostas de directiva relativas a garantias
financeiras, abusos de mercado, mediadores de seguros, comercialização à distância de
serviços financeiros, conglomerados financeiros, prospectos e fundos de pensões, logo
que possível, em 2002.

Os progressos recentes, a nível do Conselho e do Parlamento, demonstram o forte
empenhamento no sentido de aplicar o plano de acção dos serviços financeiros. Por
exemplo, o Conselho e o Parlamento chegaram a um acordo sobre o regulamento relativo
às normas internacionais de contabilidade após, apenas, uma única leitura.

O acordo sobre o processo Lamfalussy, destinado a acelerar a legislação no domínio dos
valores mobiliários de modo a acompanhar os desenvolvimentos do mercado e a tirar
directamente partido dos conhecimentos específicos das autoridades de regulamentação
nacionais, é um passo importante para o processo global.

                                               

9 Cf. relatório destinado à mesa redonda sobre serviços financeiros europeus (2002): The Benefits of a
Working European Retail Market for Financial Services, www.zew.de/erfstudyresults/

10 Cf. comunicado de imprensa com a súmula das principais conclusões da análise intercalar (cf.
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/actionplan/02-36.htm). No seguinte endereço,
podem ser consultadas informações pormenorizadas e actualizadas regularmente, relativas aos
progressos verificados na aplicação das 42 medidas previstas no plano mencionado:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/actionplan/index.htm
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MEDIDAS LEGISLATIVAS CONCLUÍDAS Entrada em vigor

Directiva relativa ao dinheiro electrónico Abril de 2002

Regulamento relativo aos pagamentos transfronteiras
Julho de 2002 (levantamentos em

distribuidores automáticos de
notas e transacções com cartões

bancários) / Julho de 2003
(transferências de crédito)

Alterações às directivas relativas aos seguros, a fim de
permitir o intercâmbio de informações com países

terceiros

Novembro de 2002

Alteração à directiva relativa ao branqueamento de
capitais

Junho de 2003

Directivas relativas aos organismos de investimento
colectivo em valores mobiliários (OICVM)

Agosto de 2003

Directiva relativa à liquidação das empresas de seguros Setembro de 2003
Directiva relativa à margem de solvência das empresas

de seguros
Setembro de 2003

Alterações às 4.ª e 7.ª directivas relativas ao direito das
sociedades, de modo a contemplar a contabilização por

justo valor

Janeiro de 2004

Directiva relativa à liquidação das instituições de
crédito

Maio de 2004

Estatuto da sociedade europeia Outubro de 2004

De um total de 42 medidas, 27 encontram-se já concluídas; dez, de entre estas, constituem
instrumentos legislativos. Além disso, nove comunicações e oito relatórios ou
recomendações foram adoptados em conformidade com o calendário; presentemente,
nove propostas encontram-se em negociação no Conselho e no Parlamento. A Comissão
deverá ainda apresentar seis medidas, bem como a revisão da directiva relativa às ofertas
públicas de aquisição.
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RESTANTES MEDIDAS AINDA NÃO CONCRETIZADAS, NO ÂMBITO DO
PLANO DE ACÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS

Medidas legislativas em preparação na Comissão Adopção prevista
Modernização das 4.ª e 7.ª directivas relativas ao

direito das sociedades
Maio de 2002

Nova directiva relativa às ofertas públicas de aquisição Junho de 2002
Fusões transfronteiras (10.ª directiva relativa ao direito

das sociedades)
Julho de 2002

Revisão da directiva relativa aos serviços de
investimento

Dezembro de 2002

Directiva relativa à informação periódica Dezembro de 2002
Transferência da sede das empresas (14.ª directiva

relativa ao direito das sociedades)
Proposta da Comissão dependente

de uma decisão do Tribunal de
Justiça Europeu relativa a um caso
pertinente. Não se prevê qualquer
proposta antes do final de 2002

Revisão do quadro de fundos próprios aplicáveis aos
bancos e às empresas de investimento

2004

Medidas propostas pela Comissão e actualmente
em negociação

Último prazo-limite para adopção
fixado pelo Conselho Europeu de

Barcelona
Regulamento relativo às normas internacionais de

contabilidade
Maio de 2002

Directiva relativa à comercialização à distância de
serviços financeiros

Verão de 2002

Directiva relativa às garantias financeiras Verão de 2002
Directiva relativa aos prospectos Dezembro de 2002

Directiva relativa aos mediadores de seguros Dezembro de 2002
Directiva relativa à tributação da poupança Dezembro de 2002

Directiva relativa aos fundos de pensões
complementares

Dezembro de 2002

Directiva relativa aos abusos de mercado Dezembro de 2002
Directiva relativa aos conglomerados financeiros Dezembro de 2002
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3. OBSTÁCULOS TÉCNICOS E FUNCIONAMENTO DO MERCADO
INTERNO

A. Analisar a livre circulação de mercadorias

No Conselho Europeu de Barcelona, em 2002, solicitou-se que, no âmbito do presente
painel, fossem feitas referências específicas aos principais obstáculos técnicos às trocas
comerciais. A atenção especial concedida no presente painel à livre circulação de bens
constitui uma primeira e rápida resposta da Comissão à referida solicitação.

Não foi possível, no limitado tempo disponível, compilar os dados necessários a uma
comparação quantitativa do desempenho dos Estados-Membros, no estilo tradicional do
painel. Assim, o presente capítulo baseia-se em algumas análises breves que, no entanto,
fornecem uma visão interessante da forma como os obstáculos técnicos podem afectar a
capacidade de os cidadãos e as empresas beneficiarem do mercado interno. Os primeiros
dois exemplos dizem respeito a sectores em que os regulamentos técnicos foram
harmonizados a nível comunitário. Os dois exemplos subsequentes remetem para um
"sector não harmonizado", em que as trocas comerciais intracomunitárias assentam no
princípio do reconhecimento mútuo.11

1. Equipamentos de rádio e equipamentos terminais de telecomunicações
(ERETT) - Uma história de sucesso

Aplicação

A Directiva ERRET 99/5/CE abrange telefones móveis, telefones, modems, comandos à
distância, comandos de abertura de portas de automóveis, etc. Enquanto principal
instrumento jurídico do sector, a directiva veio substituir as directivas europeias
anteriores, bem como cerca de 1 500 regulamentações técnicas nacionais. Paralelamente,
registou-se uma alteração na orientação dos regulamentos: o mercado sobre-regulado e
fechado, em que monopólios controlados pelo Estado tratavam um produto relativamente
inofensivo como o telefone como se tratasse de um aparelho perigoso foi preterido em
favor de um sistema aberto e competitivo, que assenta na auto-regulação pela indústria,
sempre que possível.

O Instituto Europeu de Normalização das Telecomunicações (ETSI) obteve resultados
muito positivos ao adoptar mais de 80% das normas mandatadas pela Comissão Europeia,
na maior parte dos casos um a dois anos após aceitação do mandato.

A própria norma GSM, internacionalmente reconhecida, foi desenvolvida pelos
CEPT/ETSI12, fora do âmbito da directiva mas com grande apoio comunitário.  Uma das
principais vantagens da norma GSM é, claramente, a possibilidade de se utilizar o mesmo
aparelho telefónico em toda a Europa. Contudo, para beneficiar comercialmente, em
pleno, desta vantagem, foi necessário resolver os problemas de regulamentação em
                                               

11  Cf. anexo para mais pormenores.

12 Conferência Europeia de Correios e Telecomunicações (CEPT), Instituto Europeu de Normalização
das Telecomunicações (ETSI).
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matéria de procedimentos de ensaio e homologação dos postos telefónicos a nível
europeu, através da directiva ERRET. Assim, a harmonização europeia contribuiu de
forma importante para o desenvolvimento do mercado de telefones móveis. A norma
GSM constituiu um argumento decisivo, fornecendo um incentivo importante a favor da
harmonização europeia.

Impacto no mundo real

O progresso tecnológico foi aproveitado integralmente neste sector graças à forma como
se procedeu à abertura do mercado – não só através da directiva ERRET mas, também,
da liberalização do sector das telecomunicações europeu, em geral. Deste modo, uma
sólida norma relativamente ao hardware veio auxiliar o desenvolvimento de uma indústria
comunitária enérgica que, actualmente, lidera o mercado mundial (cf. caixa).

A indústria comunitária lidera a nível mundial

• A percentagem das empresas europeias no mercado mundial de telefones móveis
ultrapassa 50 %13.

• Em 2001, o mercado europeu de equipamentos destinado aos utilizadores finais
atingiu 44 mil milhões de euros14.

• Em 2001, o peso dos serviços associados de linhas telefónicas móveis e fixas ascendia
a 202 mil milhões de euros e as trocas comerciais intracomunitárias tinham aumentado
treze vezes, desde 1995.

• O número de assinaturas de telefones móveis aumentou também drasticamente
durante a última década. O mercado europeu de telefones móveis é consideravelmente
maior do que o dos E.U.A.

                                               

13 Fonte: Gartner Dataquest (Março de 2002).

14 Fonte: o Observatório Europeu da Tecnologia da Informação (EITO 2002) refere que o equipamento
de telecomunicações destinado aos utilizadores finais representa mais de 50 % dos produtos
abrangidos pela Directiva 99/5/CE. O EITO forneceu igualmente o valor de 202 mil milhões de
euros.
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Figura 9: As trocas comerciais relativas a telefones móveis na UE evoluíram com
muito mais rapidez do que as exportações para países terceiros

Fonte: Eurostat/Comext. Cálculo do índice baseado nos dados relativos à EU 15 sobre o valor da
exportação.
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Figura 10: As assinaturas de telefones móveis na UE aumentaram em flecha

Fonte: Eurostat + estimativa baseada nos valores relativos a 2000/2001, apresentados em EITO 2002.

Conclusão

A chave do êxito foi o reconhecimento por parte de empresários e políticos em comum,
da importância que o sector poderia assumir, bem como da necessidade de encontrar
soluções europeias para remover os principais obstáculos técnicos. Embora ninguém
pudesse argumentar que a legislação do mercado interno neste domínio fosse responsável,
por si só, pela verdadeira explosão de mercado ocorrida, deve dizer-se que constituiu uma
das condições essenciais para o êxito. A indústria encara agora desafios importantes,
nomeadamente fazer face aos custos de introdução da terceira geração de normas UMTS.
A harmonização europeia continuará a apoiar a indústria nos seus esforços para conseguir
beneficiar os consumidores.

2. Produtos de construção: um sector problemático com boas perspectivas de
futuro

A indústria dos produtos de construção possui um volume de negócios de 200 mil milhões
de euros. Estima-se que a indústria é responsável por 15 % da produção da indústria
transformadora europeia15 e que os empregos de 26 milhões de trabalhadores na União
dependem directa ou indirectamente do sector da construção16.

                                               

15 Fonte: Estudo realizado por WS Atkins, encomendado pela Comissão Europeia: Effects of Regulation
and Technical Harmonisation on the Intra-Community Trade in construction products, relatório final
2000, p. VI.

16 Fonte: Estudo não publicado encomendado pela Comissão Europeia a Deloitte & Touche: Study to
evaluate the functioning of the principle of mutual recognition in selected sectors, lot no. 4:
construction products, p. 6.
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Aplicação

A Directiva “nova abordagem” n.º 89/106/CEE, relativa aos produtos de construção, foi
adoptada em 1989 e abrange uma vasta gama de produtos, incluindo cimento, isolamento
térmico, produtos de alvenaria, fachadas-cortina, janelas, tubos e respectivos acessórios.

A harmonização do sector dos produtos de construção foi particularmente complexa e
difícil por várias razões (cf. caixa). Apenas 10 % das normas mandatadas foram
concluídas17.

A aplicação da directiva relativa aos produtos de construção foi demorada porque:

• Os requisitos essenciais e as normas relacionadas tinham que abranger quer os
produtos de construção individuais quer as obras/edifícios em que são utilizados.

• As regulamentações nacionais relativas à construção não estão harmonizadas e
adaptam-se a uma enorme variedade de condições climáticas e tradições de
construção nacionais.

• Os obstáculos técnicos à livre circulação dos produtos de construção são criados por
normas nacionais vinculativas (que serão substituídas por normas europeias) e por
códigos de construção nacionais que remetem para especificações de produtos e
procedimentos de certificação nacionais. Nem todas as normas nacionais são
juridicamente vinculativas mas tendem a ser obrigatórias na prática, devido aos
requisitos em matéria de responsabilidade e às práticas usuais.

• A indústria não manifesta um forte interesse pela harmonização europeia. As empresas
de pequena dimensão raramente possuem interesses transfronteiriços, para além de
temerem a carga burocrática adicional; as empresas de maior dimensão, por seu lado,
não encaram favoravelmente a concorrência adicional para as suas empresas
subsidiárias no estrangeiro, que aprenderam a lidar com as regulamentações nacionais
locais.

Na ausência de normas harmonizadas, os Estados-Membros continuam a desenvolver as
suas próprias regulamentações. A Comissão recebeu 109 notificações de novas
regulamentações técnicas nacionais no sector da construção em 2002, representando
15 % de todas as notificações recebidas18.

                                               

17 Cf. painéis de avaliação do mercado interno n.º 8 e n.º 9.

18 Cf. Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º C 207 de 25.7.2001, p.5. Estatísticas das
regulamentações técnicas notificadas em 2002, no âmbito do procedimento de notificação previsto na
Directiva 98/34/CE.
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Impacto no mundo real

Para desenvolver a sua actividade em toda a União, um fornecedor teria que assegurar a
conformidade com cada uma das regulamentações dos Estados-Membros e,
consequentemente, enfrentar entre três e dez procedimentos de certificação diferentes,
consoante o produto ou mercado. Tal poderia demorar até três anos e custar centenas de
milhares de euros19.

Contudo, tal como no caso dos equipamentos de telecomunicações, este enquadramento
regulamentar não pode ser considerado como único responsável por todos os impactos
económicos. Por razões óbvias, as trocas comerciais de produtos de construção
centram-se em produtos de maior valor acrescentado, como equipamento de aquecimento,
e não em produtos de base pesados e de menor valor acrescentado, como o cimento ou os
tijolos, cujo transporte é oneroso. Assim, como seria de esperar, os produtos de
construção são comercializados em menor quantidade do que os outros produtos da
indústria transformadora. Porém, como se pode observar no gráfico, até nas posições
inferiores se verifica que não houve uma participação plena no aumento das trocas
comerciais intracomunitárias.

Figura 11: A expansão das trocas comerciais no domínio dos produtos de
construção está abaixo da média

Fonte: Relatório da Comissão - Reforma Económica: Relatório sobre o funcionamento dos mercados de
produtos e de capitais ("Relatório Cardiff"), COM(2001) 736, anexo estatístico, p. 28.

Um outro indicador do fraco nível de integração dos mercados é a variação significativa
dos preços dos produtos de construção na Europa. Estima-se que os preços dos produtos
comparáveis a nível da União variam em média 26 %, em comparação com apenas 6 %

                                               

19 Cf. estudo realizado por WS Atkins, encomendado pela Comissão Europeia: Effects of Regulation
and Technical Harmonisation on the Intra-Community Trade in construction products, relatório final
2000, p. VI.

100

125

150

175

200

225

250

1988
1989

1990
1991

1992
1993

1994
1995

1996
1997

1998
1999

2000

Ín
di

ce
 (1

98
8=

10
0)

Produtos transformados

Produtos de construção



26

nos E.U.A. A variação de preços pode até atingir 35 % no caso de alguns produtos, por
exemplo, o isolamento térmico.20

Conclusão

A indústria não manifestou um forte interesse na remoção dos obstáculos técnicos no
domínio dos produtos de construção. A aplicação insuficiente da legislação do mercado
interno devido à adaptação lenta das normas contribuiu, assim, para uma situação
marcada pela ausência das condições necessárias ao crescimento das trocas comerciais e à
integração do mercado. Para a referida situação, contribui igualmente a persistência de
obstáculos técnicos complexos relacionados com as legislações nacionais em matéria de
construção.

Começam a registar-se progressos, no que diz respeito à adopção de normas europeias. O
CEN produziu cerca de 70 normas até ao momento e o painel de avaliação do mercado
interno continuará a monitorizar o progresso neste sector crítico. A segurança em caso de
incêndio é uma questão fulcral em relação a mais de 80 % dos produtos de construção,
tendo sido dado, recentemente, um passo importante neste domínio, nomeadamente a
finalização de um sistema de classificação europeia harmonizado, em matéria de reacção
em caso de incêndio. A nova classificação21 irá substituir gradualmente as classificações
nacionais que, presentemente, dificultam as comparações transfronteiriças originando,
com frequência, a duplicação de ensaios e problemas de reconhecimento. Contudo, os
obstáculos técnicos no sector dos produtos de construção continuam a entravar
seriamente as trocas comerciais, bem como a integração do mercado.

3. Bicicletas: o reconhecimento mútuo funciona mas as regras nacionais
aumentam os custos

O mercado europeu de bicicletas abrange uma vasta gama de produtos, desde bicicletas
"convencionais" para adultos até bicicletas de montanha, de desporto ou para crianças.
Em 2000, foram vendidas aos consumidores europeus aproximadamente 17 milhões de
bicicletas (vendas de veículos automóveis: 15 milhões), das quais 12 milhões foram
produzidas localmente por uma indústria que emprega 130 000 pessoas.22

Aplicação

A regulamentação técnica relativa às bicicletas não foi harmonizada e os
Estados-Membros possuem normas nacionais diferentes, no que diz respeito aos
requisitos técnicos referentes às bicicletas, nomeadamente, sobre luzes, travões,
rotulagem, etc. (cf. caixa). As entidades nacionais tendem a apresentar argumentos de
segurança como justificação para também aplicarem a referida regulamentação às

                                               

20 Cf. Competitiveness in the European Construction Sector, conferência realizada em Malmö, na
Suécia, em 7 de Setembro de 2001.

21 "Objecto isolado em combustão" (EN 13823: 2002).

22 Fontes: Associação Europeia de Fabricantes de Bicicletas (European Bicycle Manufacturers
Association - EBMA), Colibi/Coliped (associações das indústrias europeias de bicicletas e partes de
bicicletas/o valor relativo ao emprego diz respeito a ambas).
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bicicletas importadas e exigirem ensaios específicos adicionais para verificar a
conformidade com a sua regulamentação.

Regulamentação nacional cria obstáculos técnicos23.

• Na Alemanha, o maior mercado de bicicletas europeu, para assegurar a
responsabilidade por um produto, é necessário que os retalhistas forneçam
"voluntariamente" um certificado de conformidade com a norma DIN nacional.

• Na Dinamarca, cada bicicleta terá que ter aposta uma marca/selo indelével para
garantir a rastreabilidade. Tal coloca dificuldades aos importadores, uma vez que não
é possível apor um selo numa bicicleta pintada.

• Em Espanha, cada tipo de bicicleta é sujeito a um ensaio de laboratório, recebendo um
número de controlo.

• Em França, é obrigatório montar integralmente as bicicletas antes de estas serem
vendidas aos consumidores (não são permitidos conjuntos por montar e tanto os selins
como os pedais e guiadores têm que ser devidamente fixados e ajustados). A norma
AFNOR francesa é obrigatória.

• No Reino Unido, todas as bicicletas são obrigatoriamente conformes à norma
BS6102, à saída dos pontos de venda.

Impacto no mundo real

Apesar de, pelo menos, alguns dos requisitos nacionais violarem aparentemente o
princípio do reconhecimento mútuo, a Comissão não recebe muitas queixas relativamente
a problemas de livre circulação de bicicletas, não existindo processos de infracção
pendentes.

Esta situação deve-se a dois motivos:

• Os fabricantes e importadores adaptam voluntariamente as suas bicicletas às normas
locais, de modo a evitar problemas com as entidades locais. Quatro em cada dez
empresas de bicicletas desconhecem o princípio do reconhecimento mútuo e os
direitos conexos24, sendo-lhes possível adaptar os seus produtos às normas nacionais
sem dificuldades especiais. Contudo, a adaptação destes produtos implica custos – que
poderão diminuir a competitividade dos fabricantes e contribuir para tornar as
bicicletas mais caras para os consumidores europeus.

• O sector da produção de bicicletas europeu é dominado por PME. Estas empresas não
possuem os recursos necessários para suportar procedimentos jurídicos morosos, pelo
que preferirão, provavelmente, abrir mão destas trocas comerciais, se se depararem

                                               

23 Fonte: EBMA

24 Cf. Inquérito sobre o mercado interno realizado pela DG Mercado Interno, junto de 34 empresas do
sector das bicicletas.
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com obstáculos, ou simplesmente pagar os custos da conformidade. Assim,
verificar-se-ão menos transacções transfronteiriças, o que explica o número pouco
elevado de queixas.

Figura 12: Após uma subida no início dos anos noventa, o comércio de bicicletas na
UE estagnou

Fonte: Comext, Comércio intracomunitário = Exportações da EU12 para a EU12

O comércio intracomunitário de bicicletas cresceu significativamente durante a primeira
metade dos anos noventa devido à introdução de bicicletas de montanha importadas, na
sua maioria, do Extremo Oriente. Na segunda metade da referida década, as rigorosas
medidas anti-dumping comunitárias restringiram as importações desleais, de baixo custo.
Os fabricantes da União colmataram parte destas importações, mas as trocas comerciais
intracomunitárias têm vindo a estagnar desde meados dos anos noventa. A Itália costuma
ser o maior exportador de bicicletas, a nível europeu. As suas exportações parecem ter
sido significativamente afectadas pela interpretação mais restritiva dos requisitos de
segurança na França e na Alemanha25.

Apesar das medidas anti-dumping e de uma taxa geral de importação de 15%, a União
ainda importa 5,5 milhões de bicicletas, anualmente, de países extra-comunitários. As
exportações da União para o resto do mundo têm vindo a decrescer e situam-se,
presentemente, apenas em 0,4 milhões por ano, o que deixa entrever uma pressão
contínua a nível da importação e um problema de competitividade (de preço) na indústria
de bicicletas europeia.

                                               

25 Fonte: Ancma/Associação Italiana de Bicicletas + Comext. Tal explica igualmente o motivo pelo qual
a indústria de bicicletas italiana é a força motriz dos trabalhos relativos à nova norma europeia sobre
bicicletas (cf. conclusão).
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Um outro sinal da fragmentação do mercado interno comunitário é a existência de
diferenças de preço importantes entre Estados-Membros. O preço médio de uma bicicleta
simples oscila entre 38 euros, na Grécia e 144 euros, na Alemanha26.

Conclusão

Os obstáculos técnicos existentes não impedem a realização de trocas comerciais
significativas no âmbito do mercado comunitário, apesar de parte destas trocas dizerem
respeito à reexportação de bicicletas importadas de países extracomunitários. Os
obstáculos técnicos nacionais continuam a implicar custos adicionais desnecessários para
as PME, que dominam a indústria comunitária.

Mas, nem tudo está perdido. Por iniciativa da indústria de bicicletas, o organismo europeu
de normalização (CEN) está actualmente a preparar uma nova norma europeia relativa às
bicicletas27, que pretende reflectir requisitos de segurança e especificações técnicas
consensuais a nível europeu, em matéria de bicicletas. Uma vez adoptada pelo CEN, a
nova norma europeia deverá permitir a retirada de todas as normas nacionais reduzindo
assim significativamente os obstáculos técnicos ao comércio. Tal irá melhorar a integração
do mercado e encorajar os fabricantes comunitários a reforçar as trocas comerciais. A
nova norma pretende igualmente auxiliar a indústria de bicicletas europeia a fazer face à
concorrência das importações, criando condições equitativas e tornando as diferenças de
qualidade mais transparentes. Uma vez que se baseia numa norma ISO internacional, a
nova norma europeia relativa às bicicletas não deverá criar obstáculos às trocas comerciais
com os países extracomunitários.

4. Cerveja: uma história de sucesso em termos de livre circulação de mercadorias,
embora a tributação crie distorções

Os consumidores europeus despendem mais de 100 mil milhões de euros, anualmente, em
cerveja. A indústria europeia de cerveja é responsável por 25 % da produção total de
cerveja a nível mundial e por 60 % das exportações mundiais de cerveja28. A Europa
caracteriza-se pela sua grande diversidade neste domínio, que se traduz por uma vasta
gama de produtos, desde a cerveja normal de baixa fermentação até à cerveja escura
tradicional, com culturas de levedura "vivas".

Aplicação

O princípio do reconhecimento mútuo parece funcionar razoavelmente bem nestes sector,
não sendo necessária uma harmonização europeia. Ao longo dos anos, foram identificados
diversos obstáculos técnicos nacionais, que foram progressivamente removidos (cf. caixa).

                                               

26 Fonte: CEN/TC Cycles, Draft Business Plan 1998, estimativa para uma bicicleta utilitária, em 1996.
Os valores em USD foram convertidos em ecus/euros, à taxa média de 1996, de 1,27 USD/euro. A
qualidade poderá não ser estritamente comparável.

27 Uma vez acordada, esta nova norma poderia ser publicada no âmbito da directiva relativa à segurança
geral dos produtos, de modo a possibilitar a sua aplicação integral e coerente.

28 Fonte: CBMC/The Brewers of Europe.
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• No seguimento de um acórdão proferido em 1987 pelo Tribunal Europeu de Justiça, a
Alemanha e a Grécia foram obrigadas a aceitar cerveja importada, cuja produção não
era conforme à "lei de pureza" tradicional, ainda aplicável aos produtores nacionais na
Alemanha.

• Em 2002, a Dinamarca finalmente acordou aceitar cerveja importada que não fosse
engarrafada em recipientes reutilizáveis. A proibição de comercializar cerveja (e outras
bebidas) em recipientes não reutilizáveis esteve na origem de diversas queixas e
processos de infracção durante os últimos vinte anos.

• O Reino Unido alterou a sua regulamentação, que favorecia a distribuição de cerveja
tradicional, de modo a que os produtores estrangeiros deste tipo de cerveja pudessem
também aceder ao mercado (o sistema Guest Beer foi alterado em 1997, devendo ser
abolido brevemente).

Deste modo, pode considerar-se que a aplicação progressiva do princípio do
reconhecimento mútuo removeu grande parte dos obstáculos técnicos específicos
relacionados com as trocas comerciais intracomunitárias relativas à cerveja. Na prática, o
principal obstáculo, que ainda subsiste, ao bom funcionamento do mercado interno da
cerveja radica nas diferenças importantes em termos de impostos especiais de consumo e
de IVA, existentes no mercado interno.

Figura 13: As diferenças importantes, no que diz respeito aos impostos especiais de
consumo, criam problemas

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

Imposto
especial
de
consumo

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

IVA 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

TOTAL 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

• Fonte: CBMC/Comissão Europeia, imposto especial de consumo e IVA em euros,
por litro de cerveja.

Impacto no mundo real

As trocas comerciais transfronteiriças de cerveja não são muito significativas. Os elevados
custos de transporte e a limitada vida útil do produto, juntamente com a preferência
reiterada dos consumidores por marcas nacionais impedem o intercâmbio transfronteiriço
em quantidade. Contudo, ao longo dos anos, a implantação das importações tem vindo a
aumentar progressivamente na maior parte dos Estados-Membros, sendo que mais de
90 % das importações comunitárias são originárias de um outro Estado-Membro.

Figura 14: Os europeus bebem cada vez mais cerveja proveniente de outros
Estados-Membros
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Fonte: Confederação dos Produtores de Cerveja do Mercado Comum (Confédération des Brasseurs du
Marché Commun - CBMC). Importações em percentagem do consumo (em termos de volume).
As importações de países terceiros representam menos de 10 % das importações totais.

Quando os controlos fiscais na fronteira e as restrições quantitativas à importação
individual de cerveja foram levantados, aquando da criação do mercado interno em 1993,
os consumidores aproveitaram de imediato essa possibilidade, em especial quando a
distância geográfica, relativamente aos países em que a tributação é baixa, é menor. Em
algumas áreas, esta situação deu origem a importações muito significativas de cerveja para
consumo pessoal. Como resultado, nem sempre é fácil para os funcionários aduaneiros
distinguir entre importações legítimas e contrabando. Deste modo, as diferenças
importantes em termos de taxas e impostos especiais de consumo criam os seguintes
problemas graves ao funcionamento do mercado interno:

• Preços elevados em algumas regiões, que obrigam os consumidores a comprar no
estrangeiro.

• Contrabando.

• Sobrecarga administrativa decorrente da tentativa de distinguir entre importações
individuais legítimas e contrabando.

• Danos muito significativos para os retalhistas do sector da cerveja em determinadas
regiões de Estados-Membros em que a tributação é mais elevada.

Conclusão:

Os obstáculos técnicos específicos deixaram de impedir a livre circulação da cerveja entre
Estados-Membros. Mas as grandes diferenças entre taxas e impostos especiais sobre o
consumo não deixam de causar importantes distorções que entravam o bom
funcionamento do mercado interno. As referidas distorções afectam seriamente
determinados consumidores e retalhistas.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1980
1984

1988
1992

1996
1997

1998
1999

2000

Pe
rc

en
ta

ge
m EU

D
UK
DK



32

B. Preços dos produtos alimentares na UE

Para muitos cidadãos, um dos benefícios mais directos e visíveis do mercado interno é o
seu impacto nos preços de bens e serviços, bem como a redução nos gastos dos agregados
familiares no final de cada mês. As diferenças de preço são muito reveladoras, permitindo,
nomeadamente, identificar em que pontos o mercado interno não funciona ainda
integralmente. As diferenças de preço não podem ser, evidentemente, eliminadas na sua
totalidade - mesmo num mercado plenamente integrado, existirão diferenças de preço, por
exemplo, devido aos custos de transporte e às preferências locais. No entanto, se o
mercado interno estiver a funcionar correctamente, as divergências não deverão
ultrapassar as admissíveis no âmbito de um Estado-Membro de grande dimensão
geográfica..

A introdução de notas e moedas em euros tornou ainda mais evidentes as diferenças de
preço, podendo vir a produzir um aumento na concorrência transfronteiriça. A Comissão
comprometeu-se a apresentar regularmente relatórios sobre o comportamento do
mercado, no âmbito do painel de avaliação, numa tentativa de aumentar a transparência e
produzir informação que os consumidores, intermediários e legisladores possam utilizar.

O Painel de Avaliação do Mercado Interno de Maio de 200129 incluiu resultados de
estudos de preços, no domínio dos produtos alimentares frescos e da electrónica de
consumo. Os referidos estudos mostram que a variação dos preços30 nos
Estados-Membros ascendeu a um máximo de 40 %, no caso da electrónica de consumo,
sendo ainda mais elevada, no que diz respeito aos produtos alimentares frescos.

Foi já concluída uma análise similar31 sobre produtos alimentares de consumo corrente e
artigos domésticos -destinada, mais uma vez, a avaliar a extensão das diferenças de preço
na União, bem como a compreender os factores que explicam as diferenças entre os bens
mencionados.

Existem diferenças de preço importantes, a nível da União, no que diz respeito a
produtos domésticos de consumo

A figura 15 mostra a existência de diferenças de preço importantes em toda a Europa,
relativamente a determinados produtos quotidianos. Por exemplo, o preço de um
chocolate Mars no país mais caro (Dinamarca) é quase o dobro do verificado no país mais

                                               

29 Cf. http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/score/score8en.pdf

30 A variação/dispersão dos preços é medida pelo coeficiente de variação, que é o desvio-padrão dividido
pela mediana.

31 As comparações entre preços apresentadas neste documento baseiam-se em dados provenientes de
digitalizadores em supermercados de quatorze Estados-Membros (excluindo o Luxemburgo). A base
de dados foi construída por A. C. Nielsen e abrange o período de Julho de 1999 até Junho de 2000.
Faz parte de um projecto-piloto conjunto da DG Saúde e Defesa do Consumidor, do Eurostat e da DG
Mercado Interno. No seguinte endereço, poderão ser consultadas informações mais pormenorizadas,
no documento de trabalho que a DG Mercado Interno produzirá brevemente:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/economicreform/
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barato (Bélgica). O preço da água mineral Evian no país mais caro (Finlândia) é quatro
vezes superior ao do país mais barato (França).



34

Figura 15: Os preços dos produtos de supermercado de consumo corrente podem
registar diferenças significativas

Marcas
multinacionais Preços mais caros Preços mais baratos

Rácio - Mais
barato / Mais
caro

Água mineral Evian Finlândia 189 França 44 4,3

Esparguete Barilla Suécia 138 Itália 59 2,3

Ketchup Heinz Itália 138 Alemanha 66 2,1

Cereais Kellogg’s Grécia 152 Reino Unido 71 2,1

Chocolate Mars Dinamarca 143 Bélgica 73 2,0

Coca-Cola Dinamarca 139 Alemanha 73 1,9

Fanta Suécia 146 Países Baixos 77 1,9

Espuma de barbear
Nivea

Reino Unido 142 França 81 1,8

Pasta de dentes Colgate Reino Unido 126 Portugal / Espanha 76 1,7

Champô Elvital Irlanda 126 Espanha 76 1,7

Nescafé Itália 133 Grécia 77 1,7

Marcas nacionais Preços mais caros Preços mais baratos
Rácio - Mais
barato / Mais
caro

Água mineral Suécia 199 Espanha 39 5,1

Café moído e em grão Irlanda 178 Espanha 54 3,3

Azeite Finlândia 166 Espanha 51 3,3

Chocolate para beber Suécia 157 Alemanha 56 2,8

Compota Dinamarca 154 Países Baixos 65 2,4

Farinha Itália 144 Países Baixos 63 2,3

Pizza congelada Portugal 152 Alemanha 71 2,1

Leite (UHT, gordo) Finlândia 137 Países Baixos 64 2,1

Produtos de limpeza de
superfícies

Suécia 122 Países Baixos 63 1,9

Leite (UHT, meio-gordo) Finlândia 139 Portugal 80 1,7

Manteiga Dinamarca 127 Irlanda 77 1,6

Açúcar França 120 Reino Unido 77 1,6

Nota: Preços mais caros e mais baratos32 (incluindo todos os impostos) de produtos alimentares e artigos
domésticos normalmente adquiridos. Preço médio da UE = 100.

Contudo, nenhum país possui sempre os preços mais caros ou mais baratos, relativamente
a todos os bens em causa. Por exemplo, o Reino Unido revelou ser o país mais barato, no

                                               

32 Os preços utilizados são valores unitários e não preços de mercado, e incluem IVA.



35

que toca a um dos produtos - os cereais Kellogg’s - mas o mais caro da União
relativamente a outro - a pasta de dentes Colgate. Estes resultados confirmam os dos
estudos publicados no painel de avaliação referente ao ano transacto.

Figura 16: Os preços dos produtos alimentares são mais baixos em Espanha, nos
Países Baixos e na Alemanha

Nota: 100 % = média do nível de preços na UE. As comparações de níveis de preços entre países devem
ser interpretadas com cautela, uma vez que os produtos comparados nem sempre coincidem em
todos os países, devido ao facto de alguns produtos não serem comercializados na totalidade dos
Estados-Membros.

A Suécia e a Dinamarca são os países mais caros da Europa, no que diz respeito a
produtos alimentares de consumo corrente e a artigos domésticos, se compararmos os
preços com IVA. Por outro lado, a Espanha parece ser o país mais barato da Europa,
seguido dos Países Baixos, da Alemanha e da França.

Se excluirmos o IVA, a posição individual dos países altera-se ligeiramente. Por exemplo,
excluindo o IVA, o Reino Unido é, presentemente, o segundo país mais caro em relação à
média da União. No entanto, o nível geral de dispersão dos preços da União é
aproximadamente o mesmo, quer seja medido com ou sem IVA.

Os preços dos produtos alimentares de consumo corrente e dos artigos domésticos variam
consideravelmente em toda a União. As diferentes taxas de IVA não parecem explicar
grande parte da dispersão de preços.

Os resultados do estudo mostram que as diferenças de preço em cada Estado-Membro
são, em geral, três a seis vezes menores que as verificados a nível transfronteiriço. Por
exemplo, a dispersão de preços em relação à pasta de dentes é de 14 % em toda a União e
de apenas 4 %, em média, em cada Estado-Membro. Contudo, alguns produtos registam
diferenças ainda mais significativas. O preço de uma garrafa de ketchup varia apenas 2 %
dentro de cada Estado-Membro, enquanto a dispersão de preços na Europa é de 19 %.

A dispersão dos preços de alguns produtos pode ser elevada, mesmo em cada
Estado-Membro individualmente considerado. Por exemplo, apesar de a dispersão de
preços em França ser, em geral, inferior a 2 %, a dispersão relativamente aos legumes
congelados ronda os 7 %. Do mesmo modo, no Reino Unido, a dispersão geral dos
preços situa-se por volta dos 3 %, mas, em relação às massas secas, é de cerca de 10 %.
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A figura 17 mostra as diferenças de preço entre as regiões mais caras e mais baratas no
âmbito de cada Estado-Membro. Previsivelmente, as diferenças de preço parecem
aumentar na proporção directa da dimensão (por área) do país: França, Alemanha, Reino
Unido, Espanha e Suécia registam as diferenças de preço mais nítidas, a nível interno.

Entre os Estados-Membros de maior dimensão, a Alemanha parece revelar diferenças nos
preços internos particularmente pronunciadas. Tal deve-se, provavelmente, às diferenças
significativas ainda subsistentes entre a Alemanha Ocidental e Oriental. Os preços na
antiga Alemanha Oriental parecem ser significativamente mais baixos do que na antiga
Alemanha Ocidental.

Figura 17: Os preços diferem consideravelmente consoante as regiões

Número de
regiões

Região com os
preços mais

elevados

Região com os preços
mais baixos

Diferença de preço
média entre a região
com os preços mais

elevados e a região com
os preços mais baixos

Áustria 5 Áustria ocidental Áustria oriental 2,2%

Bélgica 5 Nordeste Sudoeste 1,6%

Dinamarca 2 Este Oeste 1,0%

Finlândia 7 Norte Oeste 2,2%

França 9 Paris Normandia

Bretanha

3,5%

Alemanha 8 Berlim Turíngia e Saxónia 5,1%

Irlanda 4 Dublim Leinster
(excluindo Dublim)

1,8%

Itália 4 Centro Sul e Sardenha 1,6%

Portugal 6 Interior sul Grande Porto 3,9%

Espanha 8 Noroeste Grande Madrid 6,4%

Suécia 6 Sul Oeste 8,7%

Reino Unido 10 Sudoeste Nordeste 3,0%

Nota: Não existe informação regional disponível relativa à Grécia e aos Países Baixos. O número de
regiões remete para o estudo de AC Nielsen e não para a situação geográfica ou administrativa (por
exemplo, a França possui 22 regiões e não 9).

Os factores potenciais subjacentes às diferenças de preço podem dividir-se em três
grupos: factores naturais, condições de mercado e factores estruturais.

Factores naturais

Os factores naturais como a cultura, o clima, as preferências locais e os custos de
transporte podem influenciar os preços. Por exemplo, as vendas de manteiga por habitante
na Dinamarca são quase seis vezes mais elevadas do que em Espanha. Tendo em conta
que os preços em Espanha são, em geral, 40% mais baixos dos que na Dinamarca, seria de
prever que o preço da manteiga fosse aproximadamente 40% mais baixo.
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Contudo, não é esse o caso. O pequeno mercado da manteiga em Espanha determinaria
um preço mais elevado. O preço da manteiga em Espanha, no entanto, é semelhante ao
preço da manteiga na Dinamarca, apesar da referida diferença de 40 % no preço médio
dos produtos.

Os custos de transporte podem também influenciar directamente os preço de alguns bens.
Não é de surpreender que as massas italianas sejam mais baratas em Itália - custam cerca
de 60 % do preço médio na União. Em geral, quanto maior for a distância em relação à
Itália, mais caro será o produto. Porém, são mais baratas na Finlândia do que na Bélgica,
apesar de a Finlândia ser o país comunitário mais distante da Itália.

Os factores naturais afectam os preços e contribuem para um certo nível de dispersão dos
preços, perceptível até em mercados plenamente integrados. As dimensões da União, as
diferenças de gosto dos consumidores, o ambiente, o clima, etc., poderão provavelmente
explicar algumas das importantes diferenças de preço encontradas. Contudo, as diferenças
de preço a nível da União parecem ser significativamente mais pronunciadas do que o que
seria de esperar, tendo em conta apenas os factores naturais.

Condições de mercado

As condições de mercado estão relacionadas com factores que poderão permitir aos
retalhistas, grossistas e produtores desviarem-se dos preços previsíveis num mercado a
funcionar de forma plenamente correcta.

A concentração no sector retalhista varia consoante os países. A percentagem de mercado
referente aos cinco grupos líderes de retalhistas de produtos alimentares atinge 75 % na
Finlândia, na Dinamarca e na Suécia, enquanto, na Itália, é de apenas 25 %33. Esta
concentração marcada no sector retalhista na Finlândia, na Dinamarca e na Suécia poderá
contribuir para o facto de os países mencionados registarem os níveis de preços mais
elevados, no que diz respeito aos produtos estudados.

O poder de mercado dos produtores pode, igualmente, influenciar os preços. As marcas
mais fortes, disponíveis em muitos países, podem cobrar uma quantia adicional aos
consumidores. Em quase todas as categorias de produtos, as marcas pan-europeias são
mais caras do que as marcas nacionais.

Contudo, é de notar que a relação entre a percentagem de mercado e o preço não é, de
forma alguma, linear. A concentração de produtores, retalhistas e grossistas varia
consoante os produtos e o preço final de um produto depende, consequentemente, até
certo ponto, do poder de negociação e das aptidões dos intervenientes no mercado. Os
intervenientes de maior dimensão podem também ter custos menores, o que resulta num
benefício para os consumidores.

A intensa concorrência entre retalhistas, produtores e grossistas pressiona os preços no
sentido da baixa. Previsivelmente, os Estados-Membros com um sector retalhista muito
competitivo tenderão, em consequência, para registar um nível de preços mais baixo.

                                               

33 Cf. Relatório sobre o funcionamento dos mercados de produtos e de capitais ("Relatório Cardiff"),
COM(2000) 26.



38

Causas estruturais

As causas estruturais incluem o IVA e outros impostos especiais de consumo, diferenças
de rendimento, legislação relativa aos horários de abertura e à dimensão dos
estabelecimentos comerciais, legislação relativa à utilização do solo, legislação laboral,
normas sobre publicidade, bem como outros tipos de legislação que influenciam o custo
da venda de produtos alimentares e de artigos domésticos.

As diferenças em termos de IVA e de rendimento podem talvez explicar algumas das
diferenças de preço na União, mas não são, de modo algum, a única causa. Tal como
indicado na figura 16, a taxa de IVA desempenha um papel no nível de preços de um país.
Contudo, as referidas diferenças a nível da União são pronunciadas, quer sejam medidas
sem ou com IVA.

No que diz respeito ao nível agregado da economia, parece registar-se uma correlação
elevada entre o nível de rendimento de um país e o respectivo nível de preços.34 No caso
dos bens estudados, no entanto, a correlação é muito menos clara. Tanto a Alemanha
como os Países Baixos possuem um rendimento per capita acima da média comunitária,
pelo que seria legítimo esperar que o preço dos bens de consumo corrente adquiridos nos
supermercados destes países estivesse, igualmente, acima da média comunitária. No
entanto, não é esse o caso. De facto, os produtos alimentares e os artigos domésticos,
nestes países, parecem ser os mais baratos da União. Em contrapartida, em Portugal, o
nível de rendimento é inferior à média comunitária e, apesar disso, o preço dos bens
mencionados nesse país não parece ser baixo, correspondendo antes, sensivelmente, à
média comunitária.

A importância da percentagem de mercado dos diferentes tipos de pontos de venda
influencia significativamente os preços. Em Espanha, a percentagem relativamente alta de
hipermercados35 ajuda a explicar o facto de os preços serem mais baixos. Considere-se,
por exemplo, o caso do leite. Existe muito pouca variação no preço do leite entre os
vários tipos de pontos de vendas - sem dúvida, devido à influência dos referidos retalhistas
de grande dimensão, que pressionam o referido preço no sentido da baixa. Em Itália, tanto
os supermercados como as lojas "tradicionais", de menor dimensão, detêm uma elevada
percentagem do mercado. Ao contrário da Espanha, em Itália registam-se diferenças de
preço elevadas, no que diz respeito ao leite. O preço nos supermercados é cerca de 15 %
mais elevado do que a média comunitária, enquanto o preço nos hipermercados, que
possuem uma percentagem de mercado pequena, se situa apenas ligeiramente acima do
preço médio comunitário do leite.

Uma vez que o sector retalhista italiano é dominado por pontos de vendas que não são os
hipermercados, seria de prever que os preços fossem relativamente elevados. Contudo, a
figura 16 mostra que a Itália está longe de ser o país comunitário mais caro, no que diz
respeito a bens. Mais uma vez se demonstra que o preço pago pelos bens depende de um
grande número de factores complexos.
                                               

34 Cf. por exemplo, European Economy, supplement A, No 7, Julho de 2001.

35 Os hipermercados são definidos como estabelecimentos comerciais que vendem produtos alimentares,
com uma superfície de venda superior a 2 500 m2. Supermercados: 400-2 500 m2. Lojas tradicionais:
em geral, com menos 400 m2 e com uma oferta menor de produtos. Retalhistas de desconto: conceito
de vendas a baixo preço e oferta menor de produtos, independentemente da superfície de venda.
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Uma das razões que explicam os preços relativamente baixos na Alemanha e em França
poderá estar ligada ao facto de a Alemanha possuir seis e a França cinco dos trinta
retalhistas de produtos alimentares mais importantes, a nível internacional (em termos de
volume de vendas), em 2000. Estes intervenientes principais estiveram activos,
expandindo-se até aos mercados vizinhos, o que pode explicar a intensa concorrência que
se parece ter instalado nos países mencionados. É, precisamente, essa forte concorrência
que contribuirá para o nível de preços relativamente baixo registado em ambos os países.

O IVA e o nível de rendimento parecem explicar apenas de forma limitada a dispersão de
preços dos produtos alimentares na Europa. Os Estados-Membros que detêm uma
percentagem maior de hipermercados e de retalhistas de desconto, juntamente com uma
forte presença de retalhistas de produtos alimentares internacionais, tendem a ser mais
baratos do que os restantes.
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Conclusão

Os resultados do presente estudo de preços confirmam que existem actualmente
diferenças de preço significativas em toda a União, quanto a produtos alimentares de
consumo corrente e a artigos domésticos.  Nenhum factor pode justificar, por si só, estas
diferenças de preço, mas as diferentes pressões concorrenciais sobre os produtos, em
vários países, parecem poder motivar uma parte substancial destas diferenças.

A Europa parece continuar dividida em mercados nacionais individuais. As grandes
diferenças de preço, em certos casos individuais, parecem indicar que alguns produtores
exploram a fragmentação do mercado, operando com diferentes políticas de preços
consoante os diferentes mercados nacionais. Muito há ainda a fazer para a convergência
de preços, no futuro. O estudo sugere que uma das principais forças motrizes que
determinam os preços baixos é a densidade de hipermercados e de retalhistas de desconto.
Contudo, o crescimento neste sector é frequentemente condicionado por diferentes
legislações relativas a planeamento dos espaços urbanos, que impõem restrições rigorosas
quanto à dimensão e ao horário de abertura dos estabelecimentos comerciais.

Alguns factores regulamentares parecem, igualmente, limitar a pressão exercida nos
preços para os reduzir, comprometendo os esforços envidados pelos retalhistas para
publicitar, comercializar, vender além-fronteiras e/ou elaborar estratégias à escala de toda
a União. Por exemplo, as diferentes legislações relativas à comunicação comercial, ao tipo
de produtos que podem ser comercializados, aos acordos de franquia, etc., no seu
conjunto, podem dificultar a penetração dos retalhistas em mercados novos. A proposta
da Comissão de um regulamento relativo a promoções de vendas36, o seu Livro Verde
sobre a Defesa do Consumidor na União Europeia37 e a próxima comunicação de
seguimento reflectem, no seu conjunto, os esforços envidados para eliminar os obstáculos
mencionados, que afectam consumidores e empresas.

                                               

36 COM(2001) 546 final, disponível no seguinte endereço:
 http://europa.eu.int/comm/internal_market/comcom/unfair/reg-en.pdf

37 COM(2001) 531 final.
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ANEXO: CONCEITOS BÁSICOS SOBRE LIVRE CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIAS

Princípios Gerais
O Tratado UE estabelece que as mercadorias devem circular livremente no mercado
interno. Os Estados-Membros podem restringir a livre circulação de mercadorias apenas
em casos excepcionais, por exemplo, quando se colocarem riscos em termos de saúde
pública, ambiente ou defesa dos consumidores.

Os riscos variam consoante o sector de produto. Os produtos farmacêuticos e de
construção apresentam, obviamente, riscos mais elevados do que o equipamento de
escritório ou as massas alimentícias. Para minimizar os riscos e garantir a segurança
jurídica entre Estados-Membros, a legislação comunitária relativa à harmonização dos
regulamentos técnicos foi introduzida, em particular, nos sectores de produtos de maior
risco. Os sectores de menor risco não foram, em geral, objecto de legislação a nível
europeu. As trocas comerciais em sectores "não harmonizados" assentam no princípio do
reconhecimento mútuo, ao abrigo do qual os produtos legalmente fabricados ou
comercializados num Estado-Membro devem, em princípio, poder circular livremente em
toda a Comunidade. Aproximadamente metade de todas as trocas comerciais
intracomunitárias é abrangida pela harmonização técnica da União, correspondendo a
outra metade ao sector "não harmonizado", que é regulamentado por normas técnicas
nacionais (30 %) ou não é objecto de qualquer regulamentação específica (20 %)38. *

Figura 18: Metade das trocas comerciais intracomunitárias é abrangida pela
harmonização técnica da UE
*Nota: Estimativa baseada em Single Market Review 1998, sub-series III, volume 1, Technical barriers

to trade, p. 33.

                                               

38 No entanto, no caso dos produtos de consumo, a Directiva 92/59/CEE relativa à segurança geral dos
produtos garante que apenas os produtos seguros possam ser legalmente introduzidos no mercado. Cf.
igualmente: http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/prod_safe/index_en.html
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Necessidade de avançar rapidamente
Anteriormente a 1985, todas as directivas comunitárias estabeleciam requisitos relativos
aos produtos em grande pormenor, pelo que o processo regulamentar era bastante lento.
O objectivo de criar um mercado único até 31 de Dezembro de 1992 exigiu uma nova
técnica regulamentar que acelerasse os acontecimentos. A nova abordagem da
harmonização técnica e da normalização foi, consequentemente, acordada, estabelecendo
alguns princípios inovadores. A harmonização legislativa limita-se aos requisitos
essenciais39, que os produtos introduzidos no mercado terão que cumprir para poderem
beneficiar da livre circulação. As especificações técnicas dos produtos conformes aos
requisitos essenciais estão estabelecidas nas normas harmonizadas. A aplicação das
referidas normas é opcional e os produtores podem sempre aplicar outras especificações
técnicas para cumprir os requisitos essenciais. Contudo, incentiva-se a utilização das
normas harmonizadas, uma vez que os produtos produzidos em conformidade com elas
beneficiam da presunção de conformidade com os requisitos essenciais.

Aplicação
Embora as normas europeias não possuam um carácter obrigatório, a sua adopção é um
elemento-chave para o funcionamento correcto das directivas da nova abordagem. A
Comissão Europeia atribui mandatos aos organismos de normalização do sector privado
como o CEN, o CENELEC ou o ETSI40 para desenvolverem as normas harmonizadas
necessárias. As partes interessadas (tanto empresas como outros intervenientes-chave da
sociedade) desenvolvem estas normas harmonizadas juntamente com os organismos
europeus de normalização.

No seguimento de esforços concertados durante os últimos quinze anos, a normalização
europeia está prestes a ser concluída em alguns sectores. Contudo, existe ainda um
número considerável de problemas nos sectores como os dos produtos de construção, das
máquinas e dos equipamentos sob pressão, em que os progressos têm sido lentos (cf.
Painel de Avaliação do Mercado Interno n.º 9).

Para além da normalização, é necessário, igualmente, uma atenção especial à
implementação e à aplicação coerentes da legislação harmonizada, em todos os
Estados-Membros. Os Estados-Membros são responsáveis pela existência de estruturas
adequadas em matéria de avaliação da conformidade e vigilância do mercado, mas não
existem directrizes pormenorizadas relativas à forma como estas devem ser
implementadas na prática. Consoante as diferentes soluções escolhidas pelos
Estados-Membros, os procedimentos de ensaio, os critérios de aprovação relativos a
ensaios de laboratório, a frequência das inspecções, etc. podem variam consideravelmente.
É vital assegurar que a implementação desigual nos Estados-Membros não prejudique a
confiança na existência de condições equitativas e no conceito de reconhecimento mútuo.
No seguimento de uma consulta electrónica finalizada em Março de 2002, os problemas
mencionados estão, actualmente, a ser examinados pela Comissão. Uma comunicação
                                               

39 Os requisitos essenciais definem os resultados a atingir ou os problemas a resolver, mas não
especificam ou prevêem as soluções técnicas para o fazer.

40 Comité Europeu de Normalização (CEN), Comité Europeu de Harmonização Electrotécnica
(CENELEC), Instituto Europeu de Normalização das Telecomunicações (ETSI). No seguinte
endereço, estão disponíveis informações adicionais sobre normalização, no âmbito da nova
abordagem: http://www.NewApproach.org
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sobre a revisão da nova abordagem deverá ser apresentada ao Conselho, em Junho de
2002.


