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HOVEDRESULTATER 

Gennemførelse af lovgivningen 
• Efterslæbet i gennemførelsen af direktiverne om det indre marked er atter stigende. Det er i dag 

2,4 % mod 1,8 % for bare et år siden. 

• Kun 5 lande (Danmark, Finland, Sverige, Spanien og Det Forenede Kongerige) lever i dag op 
til Det Europæiske Råds mål, nemlig at efterslæbet højst må være 1,5 %. Italien ligger på en 
sidsteplads - tæt efterfulgt af Portugal og Irland. 

• Kun Danmark, Finland, Portugal og Det Forenede Kongerige lever op til det nultolerance-mål, 
der er fastsat for direktiver, hvor gennemførelsen er forsinket 2 år eller mere. 

Traktatbrudssager og alternativ problemløsning 
• Antallet af verserende traktatbrudssager er steget med 6 % i forhold til sidste år. 

• Kommissionen har udarbejdet alternative ordninger til at tackle visse problemer og undgå 
traktatbrudssager, hvor dette er muligt. 

• På de såkaldte pakkemøder mødes eksperter fra medlemsstaterne og Kommissionen for at 
drøfte en "pakke" sager, som Kommissionen har til behandling for overtrædelse af 
fællesskabsretten. Næsten halvdelen af alle sager bliver løst, og selv når det ikke er muligt at nå 
til enighed, bliver standpunkterne afklaret, så traktatbrudssagerne kan behandles hurtigere. 

• SOLVIT-nettet er oprettet til at behandle sager, hvor forskrifterne for det indre marked ikke er 
blevet anvendt korrekt af nationale eller kommunale myndigheder. Over 70 % af sagerne bliver 
løst via SOLVIT-nettet, hovedparten inden for den fastsatte målfrist på 10 uger, viser de første 
resultater. 

Skattehindringer i det indre marked 
• Der er femten forskellige systemer for selskabsbeskatning i medlemsstaterne, hvilket påfører 

virksomhederne og i sidste ende forbrugerne store omkostninger. Et fælles konsolideret 
selskabsskattegrundlag ville reducere disse omkostninger betydeligt uden at fratage landene 
muligheden for at fastsætte skattesatserne ud fra egne nationale mål. 

• Momsreglerne er så indviklede, at de står i vejen for grænseoverskridende virksomhed. 

• Der er meget stor forskel på priserne på nye biler fra medlemsstat til medlemsstat. Årsagen er 
bl.a. store forskelle i registreringsafgiften og momsen. 

• Skattemæssig forskelsbehandling af udenlandske pensionskasser begrænser arbejdskraftens frie 
bevægelighed over grænserne og forhindrer virksomhederne i at etablere én enkelt, 
omkostningseffektiv pensionsordning for alle de foretagender, de har i EU. 

Markant lavere priser i tiltrædelseslandene 
• Priserne i tiltrædelseslandene ligger i gennemsnit næsten 50 % under gennemsnittet for EU15. 

Det lavere indkomstniveau er kun en del af forklaringen. 

• Tjenesteydelser er generelt meget billigere i tiltrædelseslandene, mens priserne på f.eks. 
forbrugerelektronik ligger tættere på gennemsnittet for EU15. 

• De tidligere udvidelser førte til priskonvergens. Det vil denne udvidelse formentlig også gøre. 
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INDLEDNING 

Om et år vil Den Europæiske Union have afsluttet en udvidelse af helt enestående omfang 
og betydning, som i sandhed vil ændre Europas udseende. Det Europæiske Råd 
understregede på forårsmødet i år, at et dynamisk og velfungerende indre marked er 
afgørende for produktivitet og vækst og for en vellykket udvidelse. Kommissionen tager 
denne udfordring op ved at foreslå en ny treårig strategi1 for det indre marked, som er 
meget stærkt orienteret mod at styrke de grundlæggende eller fundamentale aspekter. 
Opgørelsen af de resultater, der forelægges i denne resultattavle, kommer derfor på et 
vigtigt tidspunkt for det indre marked. 

Efter mange års ubrudt fremgang er der sket en alvorlig ændring i tendensen i 
gennemførelsesefterslæbet. For tolv måneder siden lå efterslæbet på 1,8 % mod 2,4 % i 
dag. De otte medlemsstater, der ikke nåede Det Europæiske Råds mål på 1,5 % sidste år, 
selv om nogle var tæt på, har i dag alle et efterslæb på 3 % eller mere. 

Det vidner om generelt ringe resultater, at Frankrig, der for et år siden lå på en sidsteplads, 
trods en mindre stigning i landets efterslæb - fra 3,1 % til 3,3 % - er rykket fem pladser op. 
Kun fem medlemsstater har nået 1,5 %-målet, og kun fire lever op til det nultolerance-mål, 
der er fastsat for direktiver, hvor gennemførelsen er forsinket to år eller mere. 

Det ser ikke meget bedre ud med traktatbrudssagerne. Det samlede antal traktatbrudssager 
er steget med 6 % i forhold til sidste år, og sagerne bliver løst i stort set samme tempo. 
Budskabet er klart: Med enkelte undtagelser er medlemsstaterne nødt til at lægge sig i 
selen og gøre en mere ihærdig indsats - ikke kun for at nå de mål, de selv har sat sig2, men 
også for at foregå de kommende medlemsstater med et godt eksempel. 

Ethvert brud på traktaten er et problem for de berørte i deres dagligdag. Kommissionen 
har lanceret3 en række nye redskaber, der skal bidrage til at løse nogle af problemerne, 
uden at det er nødvendigt at tage retsskridt, medmindre dette er i Fællesskabets interesse. 
Denne resultattavle indeholder en første opgørelse over effektiviteten af disse redskaber, 
som viser lovende resultater i kraft af det gode samarbejde medlemsstaterne og 
Kommissionen imellem. 

I afsnittet om skattehindringer belyses kort områderne, selskabsbeskatning, moms, 
motorkøretøjer og arbejdsmarkedsorienterede pensioner for at vise  hvordan forskelle i 
skattesatser, skattegrundlag og skatteregler forhindrer det indre marked i at udfolde sit 
fulde potentiale. 

Endelig viser en kort gennemgang af prisniveauet i tiltrædelseslandene, at et 
velfungerende indre marked - som ved de tidligere udvidelser - kan bidrage til at sikre, at 
priskonvergens går hånd i hånd med en forbedring af levestandarden i de nye 
medlemsstater. 
                                                 
1 Se "Strategien for det indre marked - Prioriteringer 2003-2006", som inden længe kan ses på:  

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

2 Det Europæiske Råd besluttede på forårsmødet at fastsætte juli 2003 som næste måldato. 

3 Se Kommissionens meddelelse om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten, 
KOM(2002) 725 endelig. 
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1. GENNEMFØRELSE AF FORSKRIFTERNE FOR DET INDRE 
MARKED 

A. Gennemførelse af lovgivningen 

Vedtagne fællesskabsdirektiver skal gennemføres i national ret for at have den tilsigtede 
retlige og økonomiske effekt i medlemsstaterne. Det er derfor højst foruroligende, at 
efterslæbet i gennemførelsen af direktiverne om det indre marked er steget markant siden 
sidste år. Efterslæbet ligger i dag i gennemsnit på 2,4 % mod 1,8 % for et år siden. Det 
betyder, at Kommissionen stadig mangler at modtage 558 underretninger om nationale 
gennemførelsesforanstaltninger, og at næsten 9 % af direktiverne ikke er gennemført i alle 
medlemsstater.4 

Figur 1: Efterslæbet i gennemførelsen er atter stigende 

4.5
3.9

3.5 3.6 3.5
3.0

2.5
2.0 1.8

2.1
2.4

6.3

0

1

2

3

4

5

6

7

Nov
. 9

7

May
 98

Nov
. 9

8

May
 99

Nov
. 9

9

May
 00

Nov
. 0

0

May
 01

Nov
. 0

1

May
 02

Nov
. 0

2

May
 03

Pe
rc

en
ta

ge

 
Note: Efterslæbet angiver i %, hvor mange 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, 
som burde have været gennemført inden for fristen. 

Forsinkelser i gennemførelsen er ikke kun et retligt problem. De efterlader et 
lovgivningsmæssigt tomrum, der er en hæmsko for virksomhederne, og som hindrer 
borgerne i at udøve deres rettigheder og undergraver tilliden til EU. I Kommissionens 
rapport om Fællesskabets produkt- og kapitalmarkeder (den såkaldte Cardiff-rapport)5 
blev en langsom gennemførelse betegnet som en af de største barrierer, der står i vejen for 
det mål, EU har sat sig, nemlig at blive den mest konkurrencedygtige videnbaserede 
økonomi i verden inden 2010. 

                                                 
4 Der er tale om den såkaldte fragmentationsfaktor, som i øjeblikket ligger på 8,8 %. 

5 Se http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/economicreform/index.htm. 
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I sin nyligt vedtagne betænkning om strategien for det indre marked6 anmodede Europa-
Parlamentet Kommissionen om at forsøge at beregne omkostningerne ved forsinkelser i 
gennemførelsen. Kommissionen vil iværksætte en gennemførlighedsundersøgelse for at se 
på, om det i metodisk og praktisk henseende er muligt at beregne omkostningerne ved 
efterslæbet i gennemførelsen. Det er en stor udfordring at udarbejde pålidelige skøn. 
Efterslæbet bygger således på et stadigt skiftende antal direktiver, i takt med at forsinkede 
direktiver bliver gennemført, og gennemførelsesfristen overskrides for nye direktiver. 
Desuden er det ikke afklaret, hvordan virksomhedernes og borgernes adfærd påvirkes af 
retsusikkerhed i en bred vifte af situationer. 

Kun Danmark, Sverige, Finland, Spanien og Det Forenede Kongerige lever i dag op til 
Det Europæiske Råds mål, nemlig at medlemsstaterne højst må have et efterslæb på 1,5 %. 
EFTA-landene7 Norge og Liechtenstein lever ligeledes op til målet. Det er værd at 
bemærke, at både Spanien og Danmark, hvis efterslæb i forvejen var lave, har forbedret 
resultaterne yderligere. Nederlandene og Belgien, der levede op til målet sidste forår, er 
derimod sakket agterud, men skulle med en ekstra indsats snart kunne være på højde med 
de andre igen. 

Figur 2: Kun fem EU-lande lever i dag op til 1,5 %-målet 

3,9 3,7 3,5 3,4 3,3 3,3 3,2 3,0 2,0 1,8 1,5 1,0 1,0 0,61,2
0

1

2

3

4

5

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

Pr
oc

en
t

1,5 %-mål

 
Antal 
forsinkede 
direktiver 

59 57 54 52 51 50 49 46 31 27 23 18 16 16 9 

 
Note: Situationen pr. 15. april 2003. 1 530 direktiver og 377 forordninger omhandler i øjeblikket det 

indre marked som defineret i traktaten. 
 
 
Der er kun lidt eller intet godt nyt at berette om de otte øvrige medlemsstaters resultater 
siden sidste resultattavle fra november 2002. Deres gennemførelsesefterslæb er mindst 
dobbelt så højt som Det Europæiske Råds mål. Kun Frankrig har formået at reducere tallet 
                                                 
6 Se betænkningen om Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og 

Sociale Udvalg og Regionsudvalget om evaluering af strategien for det indre marked - 2002 - indfrielse 
af løfterne (KOM(2002) 171 – C5-0283/2002 – 2002/2143(COS)). Udvalget om Retlige Anliggender 
og det Indre Marked. Ordfører: Malcolm Harbour. A5-0026/2003. Findes på: 
http://www.europarl.eu.int/plenary/default_da.htm#adop. 

7 Det indre marked omfatter også de tre EFTA-lande Island, Liechtenstein og Norge, som har tiltrådt 
EØS-aftalen. 
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de sidste seks måneder, selv om landets efterslæb stadig er højere end for et år siden. Dette 
er muligvis udtryk for, at det politiske initiativ, som den franske regering bebudede i 
november 2002, er begyndt at give resultat, selv om der tydeligvis skal mere til. Frankrig, 
Spanien, Belgien og Danmark har i dag som de eneste fire medlemsstater færre forsinkede 
direktiver end for seks måneder siden (se figur 3). 

Figur 3: Efterslæbet er vokset for alle EU-lande bortset fra Frankrig, Spanien, 
Belgien og Danmark siden sidste resultattavle 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: Ændring i antallet af forsinkede direktiver siden resultattavlen fra november 2002. Italiens 

efterslæb er f.eks. steget med 21 direktiver (rød = tilbagegang, grøn = fremgang). 
 

Portugals resultater er skuffende, når det betænkes, at landet indtil for nylig var blandt de 
bedst placerede medlemsstater. I 2000 var Portugal i en lignende situation, men fik i kraft 
af en resolut politisk indsats forbedret resultaterne forholdsvis hurtigt. Der er ingen grund 
til, at Portugal ikke kan gøre det igen. Italien, som inden længe overtager EU-
formandskabet, ligger i dag på en sidsteplads. Dette er resultatet af langsom, men støt 
tilbagegang siden 2001. Italien bør snarest få undersøgt, hvad der kan være årsag til denne 
foruroligende udvikling, og hvordan man kan få sat skub i processen. 

Det Europæiske Råd i Barcelona i marts 2002 fastsatte en såkaldt nultolerance for 
direktiver, hvor gennemførelsen er forsinket to år eller mere. Som figur 4 viser, har 
Danmark, Finland, Portugal og Det Forenede Kongerige som de eneste medlemsstater nået 
dette mål – tæt efterfulgt af Spanien, Nederlandene og Sverige. Det er dog lykkedes alle 
medlemsstater at få reduceret antallet af direktiver, der skulle have været gennemført for 
over to år siden. Kun Danmark, Finland og Det Forenede Kongerige lever op til både 
1,5 %-målet og 0 %-målet. Det er mildest talt skuffende, at der er så mange 
medlemsstater, der ikke lever op til de mål, som stats- og regeringscheferne har fastsat. 
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Figur 4: Kun Danmark, Finland, Portugal og Det Forenede Kongerige lever op til 
0 %-målet for direktiver, der skulle have været gennemført for over to år 
siden 
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Note: Antal direktiver, der skulle have været gennemført inden marts 2001, og som stadig ikke er 

gennemført pr. 15. april 2003 (= forsinkede direktiver). 

 
Allerede i resultattavle nr. 10 og 11 blev der fremhævet ti vigtige direktiver, der var 
forsinkede. Kun ét af disse direktiver er i dag fuldt og helt gennemført, nemlig direktiv 
96/48/EF om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog. 
Kommissionen har inden for det sidste års tid modtaget 22 underretninger om nationale 
gennemførelsesforanstaltninger til disse vigtige direktiver, som skulle have været 
gennemført for over to år siden, men der mangler stadig yderligere 20 underretninger. Der 
er næsten ingen mærkbar fremgang i gennemførelsen af direktiv 98/44/EF om retlig 
beskyttelse af bioteknologiske opfindelser, hvor otte medlemsstater stadig ikke har opfyldt 
deres forpligtelser i henhold til traktaten.8 

                                                 
8 Disse medlemsstater modtog i december 2002 en begrundet udtalelse fra Kommissionen. 
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Figur 5: Vigtige direktiver, der skulle have været gennemført for over to år siden, 
og de ansvarlige EU-lande 

Direktiv Endnu ikke 
gennemført af 

Konsekvenser 

95/46: Beskyttelse af 
personoplysninger 

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

96/48: Interoperabilitet i det 
transeuropæiske jernbanesystem 
for højhastighedstog 

NU GENNEMFØRT 
I ALLE EU-LANDE 

Gør det muligt at udvikle et integreret 
europæisk jernbanesystem for 
højhastighedstog 

96/61: Integreret forebyggelse og 
bekæmpelse af forurening 

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

97/7: Forbrugerbeskyttelse i 
forbindelse med aftaler 
vedrørende fjernsalg 

L Forsinkelser i udviklingen af e-
handel 

98/5: Varig udøvelse af 
advokaterhvervet 

F, IRL Hæmmer advokaters frie 
bevægelighed 

98/8: Markedsføring af 
biocidholdige produkter 

F Ingen ensartede konkurrencevilkår, 
mulige sundhedsmæssige risici, 
hæmmer handelen med disse varer 

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

L Ingen ensartede konkurrencevilkår, 
lavere forbrugerbeskyttelse 

98/44: Retlig beskyttelse af 
bioteknologiske opfindelser 

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

99/36: Transportabelt 
trykbærende udstyr 

IRL Hæmmer handelen med disse varer, 
mulige sikkerhedsmæssige risici 

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

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

*Note: Irland er ved at gennemføre dette direktiv, men Kommissionen har endnu ikke modtaget nogen 
underretning om de nationale gennemførelsesforanstaltninger. 

 
 
Det er svært at finde den præcise årsag til, at nogle medlemsstater ikke gennemfører de 
retsakter, de har godkendt i Rådet, i national ret. Da nogle medlemsstater imidlertid 
konsekvent opnår bedre resultater end andre, kan det ikke være nogen ren og skær 
tilfældighed. At regionale regeringer i nogle lande medvirker ved gennemførelsen, kan 
heller ikke forklare, hvorfor nogle klarer sig bedre end andre. Det Forenede Kongerige og 
Belgien har f.eks. markant lavere efterslæb end Grækenland og Portugal, hvis nationale 
parlamenter har den fulde kompetence til at gennemføre fællesskabsretten. At dømme ud 
fra, hvad landene har fortalt Kommissionen, er succesen ofte betinget af tre faktorer: 
1. grundig planlægning, 2. start, mens forhandlingerne stadig pågår, og 3. nært samarbejde 
med parlamenterne. 
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Figur 6 viser, at medlemsstaterne i toppen af den samlede rangliste også er hurtigst til at 
indhente forsinkelser. Dette gælder, selv om de overskrider gennemførelsesfristen. Finland 
og Sverige berigtiger således f.eks. i reglen overtrædelser i løbet af tre måneder, mens det 
generelt tager Frankrig over et år at efterkomme sine forpligtelser i henhold til 
fællesskabsretten. 

Figur 6: Stor forskel i forsinkelsernes omfang: EU-lande med de laveste efterslæb 
er hurtigst 
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Note: Gennemsnitlig forsinkelse i antal måneder for direktiver, hvis gennemførelsesfrist er overskredet. 
 

Forsinkelser i gennemførelsen forhaler helt unødigt den samlede lovgivningsproces, som i 
forvejen er meget lang på de fleste politikområder. Det er sigende, at det i vore dages 
hurtigt skiftende verden har taget EU i gennemsnit syv år at vedtage og gennemføre 
forskrifter for finansielle tjenesteydelser - og mere end fire år generelt.9 

Den langsomme gennemførelse er og bliver en alvorlig sag for EU. Det Europæiske Råds 
insisteren er stadig ikke blevet fulgt op med resolut handling over hele linjen. Dette vil 
muligvis ændre sig, hvis stats- og regeringscheferne personligt forpligtede deres 
regeringer til at leve op til de fastsatte mål. Medlemsstaterne bør efter Kommissionens 
opfattelse være mere kritiske over for de andre landes resultater. Medlemsstater, der altid 
gennemfører forskrifter for det indre marked efter fristens udløb, undergraver EU's 
konkurrenceevne og risikerer at forstyrre, hvad der burde være lige konkurrencevilkår til 
deres eget bedste. Desuden er det et dårligt signal at sende til tiltrædelseslandene, som 
skal gennemføre samtlige forskrifter for det indre marked inden tiltrædelsen – dvs. på kun 
et år. Det burde ikke kun være Kommissionen og Parlamentet, der opfordrer 
medlemsstater, der halter bagefter, til at optrappe indsatsen. 

En effektiv gennemførelse er et af de prioriterede indsatsområder i den nye strategi for det 
indre marked (prioriteringer 2003-2006), som Kommissionen forelægger næsten samtidig 
med resultattavlen.10 Strategien indeholder en række aktioner, der skal vende den negative 
                                                 
9 Jf. "Økonomisk reform: rapport om Fællesskabets produkt- og kapitalmarkeder" (KOM(2002) 743 

endelig – Cardiff-rapporten), som kan ses på: 
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/economicreform/index.htm. 

10 Se http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/index.htm. 
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tendens med voksende efterslæb og skabe en situation, hvor alle medlemsstater står bedre 
rustede til at leve op til Det Europæiske Råds mål. 

Forud for denne strategi har Generaldirektoratet for det Indre Marked allerede indledt en 
såkaldt forebyggende dialog med medlemsstaterne. Der afholdes således nu møder med 
medlemsstaterne for at hjælpe dem med at gennemføre direktiverne om det indre 
marked.11 Målet er dels at øge tempoet (ved at begynde kort efter forskriftens vedtagelse), 
dels at forbedre kvaliteten (ved tidligt i forløbet at afdække mulige vanskeligheder). En 
sådan forebyggende indsats håber man kan nedbringe antallet af traktatbrudssager, der 
skyldes en forsinket eller ukorrekt gennemførelse. Inden for det sidste års tid er der 
afholdt møder af denne art med Frankrig, Italien, Belgien, Portugal, Grækenland og 
Østrig. 

 

                                                 
11 Disse møder er en videreudvikling af de pakkemøder, der er beskrevet i foregående afsnit. 
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B. Traktatbrudssager og alternativ problemløsning 

Traktatbrudssager er Kommissionens "klassiske" redskab til at sikre, at fællesskabsretten 
bliver overholdt. Der har været en markant stigning i antallet af traktatbrudssager inden 
for de sidste ti år12, og sagsbehandlingen lægger i dag beslag på store ressourcer både i 
Kommissionen og medlemsstaterne. Efter udvidelsen ventes antallet af sager at stige 
yderligere. 

I Kommissionens seneste meddelelse om bedre kontrol med gennemførelsen af 
fællesskabsretten (KOM(2002) 725 endelig13) valgte den en differentieret tilgang til 
klagebehandling. Alt efter hvor alvorlig den påståede overtrædelse af fællesskabsretten er, 
afgør Kommissionen fra sag til sag, om problemet bør løses via alternative ordninger for 
problemløsning, eller om der bør tages formelle retsskridt. Den bagvedliggende tanke er 
så vidt muligt at finde en hurtig løsning14 (der er i overensstemmelse med 
fællesskabsretten) på klagerens problem. 

Hvis Kommissionen får forelagt et problem vedrørende en medlemsstat, eller hvis den på 
egen hånd får kendskab til en påstået overtrædelse af forskrifterne for det indre marked, er 
der to supplerende ordninger, den kan anvende i stedet for traktatbrudssager: 

• pakkemøder 

• SOLVIT-nettet. 

 

PAKKEMØDER 

På de såkaldte pakkemøder mødes eksperter fra medlemsstaterne og Kommissionen for at 
drøfte en "pakke" sager, som Kommissionen har til behandling for overtrædelse af 
fællesskabsretten. Eksperterne fra medlemsstaterne og Kommissionen gennemgår sagerne 
i fællesskab i en uformel og konstruktiv atmosfære. Formålet med møderne, som er blevet 
afholdt siden 1987, men som er blevet mere hyppige inden for de senere år, er naturligvis 
at finde en løsning uden yderligere retsskridt. 

                                                 
12 Jf. "Det indre marked - ti år uden grænser", SEK(2002) 1417, som kan ses på:  

http://europa.eu.int/comm/internal_market/10years/index_en.htm. 

13 Meddelelsen kan ses på: http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html. 

14 De fleste traktatbrudssager tager mere end to år at få løst. Se resultattavlen for det indre marked, nr. 11. 
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Figur 7: Pakkemøder er primært for de EU-lande, der begår flest overtrædelser 
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Note: Antal sager, der er blevet drøftet på de pakkemøder, som Generaldirektoratet for det Indre Marked, 

Generaldirektoratet for Erhvervspolitik og Generaldirektoratet for Miljø afholdt i 2000-2002. 
 
 
Næsten halvdelen af alle sager, der drøftes på pakkemøder, bliver løst eller kan betragtes 
som på vej til at blive løst (f.eks. fordi det pågældende land har påtaget sig at ændre den 
nationale lovgivning). Selv når det ikke er muligt at løse sagen, bliver standpunkterne 
afklaret, så traktatbrudssagerne kan behandles hurtigere. 

Figur 8: Der bliver fundet en løsning i næsten halvdelen af alle sager 
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Note: Fordeling af de sager, der blev behandlet på de pakkemøder, som Generaldirektoratet for det Indre 

Marked afholdt i 2002. 
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SOLVIT-nettet15 

SOLVIT-nettet behandler sager, hvor lovgivningen for det indre marked ikke er blevet 
anvendt korrekt af nationale eller kommunale myndigheder. Det kan f.eks. være en 
myndighed, der nægter at anerkende et fuldt gyldigt eksamensbevis, eller som ikke vil 
lade et produkt, der opfylder kravene i fællesskabsdirektiverne, få adgang til markedet. 
Nettets styrke er hurtighed: SOLVIT har en 10 ugers frist til løsning af klager. 

Boks 1: Hvordan fungerer SOLVIT-nettet? 

Systemet består af et netværk af SOLVIT-centre16 hos de offentlige myndigheder i de 
enkelte medlemsstater og EFTA-lande. 
• Klageren kontakter sit lokale SOLVIT-center (hjemme-SOLVIT-centret), som først 

undersøger, om klagen kan antages til behandling. 
• Kan klagen antages, indføres sagen i en online-database, hvilket gør det muligt straks at 

videresende den til SOLVIT-centret i den anden medlemsstat, hvor problemet er 
opstået (det ledende SOLVIT-center). 

• Det ledende SOLVIT-center bør bekræfte inden for en uge, om det vil behandle sagen 
(ved et "elektronisk håndtryk"). 

• Når det ledende SOLVIT-center har accepteret at behandle sagen, er der en vejledende 
frist på 10 uger til at finde en løsning på problemet. De to SOLVIT-centre står i kontakt 
med hinanden under sagens behandling og holder klageren underrettet om sagens gang 
og den foreslåede løsning. 

De løsninger, der foreslås, er ikke bindende for klageren. Hvis et problem forbliver uløst, 
eller hvis klageren finder den foreslåede løsning uacceptabel, kan der stadig træffes mere 
formelle foranstaltninger. 
 

SOLVIT-nettet har været i drift siden udgangen af juli 2002. Der er endnu ikke nok 
SOLVIT-sager til, at der kan drages sikre statistiske konklusioner. De disponible 
statistiske oplysninger giver dog et fingerpeg om, hvilke muligheder der er ved nettet, og 
hvordan det fungerer. 

Pr. 15. april var der indført 111 sager i systemet. 33 sager er i øjeblikket under behandling. 
Af de 78 sager, der er afsluttet, er 56 blevet løst. 

                                                 
15 Nærmere oplysninger om SOLVIT-nettet fås på: 

http://europa.eu.int/comm/internal_market/solvit/. 

16 Kontaktoplysninger til de enkelte SOLVIT-centre fås på: 
http://europa.eu.int/comm/internal_market/solvit/centres_en.htm. 
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Figur 9: Over 70 % af sagerne bliver løst via SOLVIT-nettet 
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Kilde: SOLVIT-databasen. Afsluttede sagers status, pr. 15. april 2003. 
 

SOLVIT-centrene har generelt overholdt den vejledende frist på 10 uger til at finde en 
løsning (se figur 10). 

Figur 10: De fleste EU-lande løser sagerne på under 10 uger 
 

 
Kilde: SOLVIT-databasen. Antal dage, det i gennemsnit tager, fra sagen indbringes af hjemme-SOLVIT-

centret, og indtil hjemme-SOLVIT-centret accepterer løsningen, pr. 15. april 2003. Østrig, 
Liechtenstein og Norge har endnu ikke løst nogen sager. 

 
 
Ikke alle lande anvender SOLVIT-nettet lige meget. Tyskland, Portugal og Nederlandene 
har været mest aktive i SOLVIT på vegne af deres virksomheder og borgere. Det forhold, 
at større medlemsstater som Italien, Spanien og Det Forenede Kongerige har indgivet 
forholdsvist få sager i systemet, synes mere at være udtryk for det manglende kendskab til 
SOLVIT-nettet i disse lande end for, at virksomhederne og borgerne i disse lande af en 
eller anden grund har færre vanskeligheder med at udøve deres rettigheder. 
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Figur 11: SOLVIT-centrene i Tyskland, Portugal og Nederlandene har indgivet 
flest sager 

Kilde: SOLVIT-databasen. Antal sager indbragt af hjemme-SOLVIT-centret, pr. 15. april 2003. 
 

I efteråret 2003 vil SOLVIT-nettet blive åbnet, så organer som Euro Info Centre, 
borgernes vejviserservice, de europæiske forbrugercentre, handelskamre og 
handelsforeninger kan indbringe sager direkte online.17 Dette ventes at give en markant 
stigning i antallet af sager. Der må afsættes de fornødne midler til SOLVIT-centrene, så de 
også fremover kan imødekomme klienternes behov. 

Boks 2: Spanske myndigheder tilbagebetaler bøde til portugisisk firma, der yder 
vejhjælp 

Et portugisisk køretøj, der anvendes til vejhjælp, transporterede en beskadiget portugisisk 
bil fra Belgien til Portugal. Køretøjet blev standset i Spanien af det spanske færdselspoliti 
og pålagt en bøde på 600 EUR, fordi det ikke var udstyret med en fartskriver. 

Det portugisiske SOLVIT-center klagede til det spanske SOLVIT-center, fordi køretøjer, 
der anvendes til vejhjælp, efter den relevante fællesskabsforordning er undtaget fra kravet 
om, at de skal være forsynet med en fartskriver. 

De spanske myndigheder erkendte inden for 3 uger, at der var tale om en fejl, og betalte 
hurtigt bøden tilbage. 
 
Boks 3: Mand til dansk jobsøgende får opholdstilladelse i Nederlandene 

En dansk statsborger søgte arbejde i Nederlandene. Hun var tilmeldt hos det nederlandske 
fremmedpoliti som EU-jobsøgende. Efter EU-reglerne havde hendes mexicanske mand ret 
til samme status, men de nederlandske myndigheder nægtede at give ham denne status, før 
hun havde fundet arbejde. 

Efter henvendelse fra det nederlandske SOLVIT-center fik klagerens mand 
opholdstilladelse med helt de samme rettigheder som klageren. Sagen blev henlagt efter 
51 dage, og klageren var tilfreds med den foreslåede løsning. 

                                                 
17 Kommissionen har i den nye strategi for det indre marked (2003-2006) forpligtet sig til at oprette en 

informationsportal, som kobler SOLVIT-nettet sammen med de øvrige eksisterende initiativer og 
kontaktpunkter for at fremme offentlig adgang. 
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OVERTRÆDELSER 

De alternative ordninger, der kan anvendes i stedet for traktatbrudssager, er ikke altid de 
mest tidssvarende og giver ikke altid resultat. Når det er tilfældet, tager Kommissionen 
resolut affære for at sikre, at medlemsstaterne opfylder deres forpligtelser i henhold til 
traktaten, og at borgerne og virksomhederne kan drage fuld fordel af de rettigheder, der 
følger med det indre marked. 

Antallet af verserende traktatbrudssager18 er desværre steget med 6 % fra 1 505 i 
resultattavlen fra november 2002 til 1 598 i dag. Sagernes fordeling har de sidste to år 
været stort set uændret, og Frankrig og Italien tegner sig stadig for næsten 30 % af alle 
sager. 

Figur 12: Antallet af verserende traktatbrudssager er steget med 6 % 

Note: Antal verserende traktatbrudssager, pr. 28. februar 2003. Tallene omfatter også beslægtede sager 
("cas traité sous"), som behandles sammen med de respektive hovedsager. 

 

Kommissionen forener undertiden flere sager, som omhandler ensartede problemer, og 
behandler dem under én enkelt hovedsag. Det betyder, at der ville blive løst en lang række 
sager, hvis hovedsagen blev løst (se figur 13). 

                                                 
18 Traktatbrudssager omfatter i resultattavlen sager, hvor de nationale forskrifter ikke er i 

overensstemmelse med forskrifterne for det indre marked, eller hvor forskrifterne for det indre marked 
ikke anvendes korrekt. De omfatter ikke sager, hvor forskrifterne er gennemført for sent (dette medfører 
automatisk, at der indledes en traktatbrudssag). Disse sager er behandlet i foregående afsnit. 
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Figur 13: Nogle EU-lande kunne nedbringe antallet af verserende sager markant 
ved bare at løse én enkelt hovedsag 

 
 Antal 

beslægtede 
sager 

Hovedsag Form for 
overtrædelse 

Stadium i proceduren 

D 52 Tysk emballagelovgivning (Töpfer-
Gesetz) 

Manglende 
overensstemmelse

EF-Domstolen 

UK 33 Tilsyn med Lloyd's of London Mangelfuld 
anvendelse 

Åbningsskrivelse 

EL 27 Mangelfuld miljøkonsekvensanalyse Manglende 
overensstemmelse

EF-Domstolen 

IRL 22 Mangelfuld miljøkonsekvensanalyse Manglende 
overensstemmelse

Dom + åbningsskrivelse i 
henhold til artikel 228 

E 17 Vandforurening Mangelfuld 
anvendelse 

Dom + åbningsskrivelse i 
henhold til artikel 228 

F 17 Visse tilsætningsstoffer ikke tilladt 
efter fransk lov 

Mangelfuld 
anvendelse 

EF-Domstolen 

I 10 Ingen udbud af offentlige kontrakter Mangelfuld 
anvendelse 

Åbningsskrivelse 

B 9 Diskriminerende skattemæssige krav 
og krav om forhåndstilladelse ved 
opstilling af parabol 

Mangelfuld 
anvendelse 

Begrundet udtalelse 

NL 9 Overførsel af affald Mangelfuld 
anvendelse 

EF-Domstolen 

FIN 6 Skattemæssig forskelsbehandling af 
biler fra andre EU-lande 

Mangelfuld 
anvendelse 

Åbningsskrivelse 

I ALT:     202 beslægtede sager 
 
Note: Hovedsager med en lang række beslægtede sager ("cas traité sous"), pr. 28. februar 2003. 

 

Ikke blot har der været en stigning i det samlede antal traktatbrudssager, men samtidig er 
medlemsstaterne også blevet bedre til at løse sagerne hurtigt. Tyskland og Sverige har 
opnået de bedste resultater. For Nederlandene, Portugal og Danmark er det gået tilbage 
siden november. Samlet set er det kun én ud af ca. tre sager, der bliver løst tidligt i 
forløbet (se figur 14). 
 

 



19 

Figur 14: Kun en tredjedel af alle traktatbrudssager bliver løst tidligt 

Note: Antal afsluttede sager pr. 28. februar 2003, udtrykt i % af antallet af sager indledt mellem 
1. juli 2000 og 30. juni 2002. 

 
 
I den seneste evaluering af strategien for det indre marked opstillede Kommissionen et 
mål, hvorefter medlemsstaterne senest i juni 2003 skal have nedbragt antallet af sager om 
mangelfuld anvendelse med 10 % (se figur 15). De hidtidige resultater er skuffende. 
Elleve medlemsstater har flere traktatbrudssager end for et år siden. Kun Tyskland og 
Luxembourg lever op til målet. 

Figur 15: Praktisk taget ingen fremgang i at få nedbragt antallet af traktatbruds-
sager om ukorrekt anvendelse af forskrifterne 

 
Note: Antal verserende traktatbrudssager om ukorrekt anvendelse af sekundær fællesskabsret (dvs. uden 

overtrædelser af traktaten) pr. 28. februar 2003 i forhold til de tal, der forelå 28. februar 2002. Da 
datasættene er blevet revideret, er de tilsvarende tal i resultattavle nr. 10 ikke direkte 
sammenlignelige. 
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2. SKATTEHINDRINGER I DET INDRE MARKED 

Indledning 

Skattehindringer er en væsentlig årsag til, at resultaterne af det indre marked ligger under 
det optimale. I værste tilfælde forhindrer de det indre marked i at fungere efter hensigten. 
Endnu hyppigere påfører de virksomhederne store og unødige omkostninger i forbindelse 
med overholdelsen af regler, og alt for ofte er det forbrugerne, der i sidste ende må betale 
prisen for de mangler, det fører med sig. Resultattavlen indeholder fire korte oversigter, 
som belyser de forskellige aspekter af problemet. 

Selskabsbeskatning 

Virksomhederne arbejder i dag med 15 forskellige nationale sæt skatteregler i det indre 
marked. Efter udvidelsen vil der være 25 sæt. I 2001 fastlagde Kommissionen en række 
målrettede foranstaltninger for at fjerne visse konkrete skattehindringer, men nåede frem 
til, at den eneste effektive løsning på længere sigt er et konsolideret beskatningsgrundlag. 
Det ville betyde, at virksomhederne - ved at overholde ét enkelt sæt beregningsregler - 
kunne operere lige så ubesværet i det indre marked, som de i dag gør inden for de enkelte 
medlemsstater. 

Figur 16 viser, at den faktiske skattesats* for en virksomhed, som giver overskud, i det 
store og hele bestemmes af landenes forskellige nominelle skattesatser og ikke af de 
indviklede beregninger, landene kræver til at beregne det skattepligtige overskud eller 
beskatningsgrundlaget. Hovedreglen er, at jo højere den nominelle skattesats er, jo højere 
er den faktiske skattesats - og omvendt. 

Figur 16: Ingen større forskelle mellem nominelle og faktiske skattesatser 

 
Kilde: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion. Faktiske gennemsnitlige 

skattesatser og nominelle satser 2002. 
 * Den faktiske gennemsnitlige skattesats sammenligner et investeringsprojekts nutidsværdi efter 

skat med nutidsværdien før skat. Den er et fælles mål til at sammenligne den faktiske skattebyrde 
for virksomheder i forskellige lande, da den angiver den kombinerede virkning af forskellige 
nominelle skattesatser og beskatningsgrundlag under hensyn til skattefritagelser, skattelettelser osv. 
En udførlig gennemgang af de faktiske gennemsnitlige skattesatser og andre metoder findes i 
"Company Taxation in the Internal Market", et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene 
(SEC(2001) 1681 fra oktober 2001). 
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Et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag for virksomheder med aktiviteter i hele EU 
vil ikke begrænse medlemsstaternes mulighed for at vælge skattesats. 

Dette er i tråd med Kommissionens aktuelle opfattelse, nemlig at skattesatserne er 
medlemsstaternes sag, og ville give flere fordele, bl.a.: 

(i) langt større gennemsigtighed og enkelhed: Virksomhederne ville have lettere ved at 
afgøre, hvor de skal investere i det indre marked, og det ville mindske faren for, at 
skattesystemet fordrejer sådanne afgørelser, 

(ii) færre omkostninger ved overholdelsen af forskrifterne: De nuværende femten 
regelsæt ville blive erstattet af ét enkelt regelsæt, 

(iii) en løsning på det voksende problem i forbindelse med interne afregningspriser, som 
skaber usikkerhed og fare for, at en virksomheds aktiviteter bliver beskattet dobbelt 
eller slet ikke. 
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Boks 4: Problemet i forbindelse med interne afregningspriser (transfer pricing) 

 

 

 

 

 

 

For virksomheder med aktiviteter i flere lande gælder det i dag, at enhver koncernintern 
transaktion mellem forskellige medlemsstater skal bogføres til den såkaldte arms længde-
pris19, så de enkelte medlemsstater kan beskatte det "rigtige" beløb, og virksomheden 
f.eks. ikke bare kan bogføre udbytte i det land, der har den laveste skattesats. I eksemplet 
ovenfor skal skattemyndighederne i de berørte medlemsstater blive enige om tre priser: 
licensafgiften (Det Forenede Kongerige og Frankrig), prisen på råvarerne (Tyskland og 
Frankrig) og prisen på den færdige plast (Frankrig og Italien). Der er imidlertid flere 
forskellige metoder til at fastsætte arms længde-prisen, og der er ingen garanti for, at 
skattemyndighederne i de forskellige medlemsstater bliver enige om, hvilken pris der skal 
fastsættes, for der er ikke kun ét korrekt svar. Der findes ganske vist ordninger til at løse 
dette problem, men det er dyrt og tidskrævende at udregne den korrekte pris, udarbejde 
støttedokumenter og nå til enighed om at bilægge tvisten - både for virksomhederne og 
myndighederne. Desuden er der ingen garanti for, at det gør en ende på dobbeltbeskatning 
eller ikke-beskatning. 

Kortsigtet løsning: Kommissionen har oprettet et fælles EU-forum for interne 
afregningspriser, hvor eksperter fra medlemsstaterne og erhvervslivet vil drøfte 
pragmatiske, ikke-lovgivningsmæssige løsninger til at forbedre den nuværende procedure. 
Der er allerede afholdt flere møder.20 

Langsigtet løsning: Den bedste løsning er efter Kommissionens opfattelse at fastsætte et 
fælles konsolideret beskatningsgrundlag for hele EU, hvilket vil gøre det unødvendigt at 
fastsætte priser for hver enkelt koncernintern transaktion. Det kræver en ny ordning for, 
hvordan de enkelte virksomheders samlede beskatningsgrundlag skal fordeles mellem 
medlemsstaterne. 

Moms 

Momssystemet skaber også barrierer for virksomhederne. 26 % af virksomhederne mener 
ifølge en kommissionsundersøgelse fra november 2000, at momssystemet og 
momsprocedurerne lægger vanskeligheder i vejen for de erhvervsdrivende i det indre 

                                                 
19 Det såkaldte arms længde-princip går ud på, at datterselskaber bør betale samme pris som eksterne 

kunder. 

20 Se http://europa.eu.int:8082/comm/taxation_customs/taxation/company_tax/transfer_pricing.htm. 

Tysk 
datterselskab 

Fransk datterselskab 
fremstiller plast 

Italiensk datterselskab fremstiller 
legetøj og sælger det til forbrugerne

Britisk moderselskab ejer patentet på 
fremstillingsprocessen 

sælger råvarer sælger færdig plast 

betaler licensafgift 
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marked. I en anden undersøgelse fra september 2001 anførte virksomhederne 
momsbetaling og -godtgørelse som den tredje dyreste byrde af lovgivningsmæssig art.21 
De mange indviklede momsregler, der gælder i de femten medlemsstater - kombineret 
med de vanskeligheder, der er forbundet med at få godtgjort moms i udlandet - medfører 
enorme omkostninger og er en reel barriere for grænseoverskridende virksomhed. 

Kommissionen undersøger i øjeblikket muligheden for at forenkle og modernisere 
momsreglerne. Ud over de tekniske drøftelser, den fører med medlemsstaterne, er der ved 
at blive gennemført en offentlig høring om forbedringsmulighederne. Kommissionen 
håber at kunne forelægge et forslag i 2004. 

 

Motorkøretøjer 

Flere resultattavler for det indre marked har allerede vist, at en meget stor prisspredning 
for varer er udtryk for, at det indre marked ikke fungerer efter hensigten. 

Køb af bil 

Tager man personbiler som eksempel, fremgår det tydeligt af figur 17, at forbrugerne i 
Europa betaler meget forskellige priser for stort set den samme vare på de forskellige 
nationale markeder. 

Figur 17: Stadig store forskelle i den afgiftsfrie pris på nye biler 

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

Ford 
Fiesta 

119 112 126 102 103 104 107 111 103 113 112 103 100 114 121 

VW 
Golf 

121 124 132 102 125 103 121 100 126 111 132 123 121 122 126 

Peugeot 
307 

120 116 123 89 109 100 119 109 117 103 116 112 110 105 130 

Opel 
Vectra 

114 123 114 122 100 105 114 107 120 112 123 110 117 119 122 

 
Kilde: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Konkurrence. Indeksværdier: laveste pris i 

euroområdet (pr. 1. november 2002) ekskl. afgifter = 100 (priserne justeres for forskelle i 
standardudstyr). Se http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/price_diffs/. 

 

Forskellene skyldes primært to faktorer: medlemsstaternes afgiftspolitik og fabrikanternes 
prispolitik. Figur 18 viser forskellene i afgifterne (både når det gælder registreringsafgift 
og moms). De store forskelle, der er i beskatningsniveauet i de enkelte medlemsstater, får 
fabrikanterne til at fastsætte forskellige bilpriser før beskatning for hver medlemsstat. 
Priserne før beskatning er således generelt højere i medlemsstater, der opkræver en lav 
eller slet ingen registreringsafgift - og omvendt. Det samme gælder for momsen. 
Bilindustrien kan tage hensyn til beskatningsniveauet, når priserne før beskatning skal 
fastsættes, da der ikke hidtil har været nogen nævneværdig grænseoverskridende 
                                                 
21 Se resultattavlen for det indre marked, nr. 9. 



24 

detailhandel i det indre marked. Dette vil dog formentlig ændre sig efter Kommissionens 
reform af konkurrencereglerne for bilsalg og bilservice. De nye regler, der blev indført i 
oktober 2002, skulle gøre det lettere at handle på tværs af grænserne. Det interessante for 
forbrugeren er, at han, når han køber en bil til egen import i en medlemsstat med høje 
afgifter, betaler den lavere pris før beskatning og de afgifter, der opkræves i hjemlandet, 
hvilket giver en lavere samlet pris. 

Figur 18: Meget stor forskel på bilafgifterne 

Kilde: ACEA-håndbogen fra 2002. Registreringsafgift og moms, udtrykt i % af den afgiftsfrie pris på en 
2000cc-personbil. 

 
Eftersom der er flere forbrugere, der benytter sig af denne mulighed i det indre marked, er 
fabrikanternes afgiftsfrie priser allerede begyndt at nærme sig hinanden i de enkelte 
medlemsstater, og den overdrevne prisspredning ventes at aftage. Så længe den anden 
faktor – den meget uensartede beskatning i det indre marked - består, vil der dog fortsat 
være prisforskelle. Man må håbe, at medlemsstaterne vil gøre deres for at tilnærme 
afgifterne på motorkøretøjer. 

Indførsel af bil i en anden medlemsstat 

Et andet eksempel på de problemer, der er i det indre marked, er indførsel af en bil i en 
anden medlemsstat, når bilens ejer enten flytter til en anden medlemsstat eller køber en 
brugt bil i en anden medlemsstat. Forskelle i beskatningsstrukturen og administrative 
problemer giver manglende gennemsigtighed og fordyrer hele processen for forbrugerne. 
Forbrugerne risikerer ikke kun at blive beskattet dobbelt og at skulle betale 
registreringsafgift endnu en gang, men sagsgangen er ofte meget indviklet, og der mangler 
udførlig og let tilgængelig oplysning til forbrugerne i EU. Beskatningen er ikke den eneste 
årsag til problemet, men den har en afgørende rolle. Registreringsafgiften er en af 
hovedårsagerne. Kommissionen har derfor foreslået22, at registreringsafgifterne gradvist 
reduceres, holdes på et lavt niveau og derefter helst fjernes helt efter en overgangsperiode 
på 5-10 år. Medlemsstaterne bør i stedet beskatte bilejere ved forhøjede årlige vægtafgifter 
og brændstofafgifter. Dette vil ikke kun gøre det nemmere at indføre en bil i en anden 
medlemsstat, men burde, fordi registreringsafgiften også indgår i prisen på en ny bil, 
tillige have en positiv effekt på tilnærmelsen af bilpriserne. 

                                                 
22 Beskatning af personbiler i EU - handlingsmuligheder på nationalt og fællesskabsniveau (SEK(2002) 

858 – KOM(2002) 431 endelig). 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

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

Pr
oc

en
t

Registreringsafgift
Moms



25 

Pensionsbeskatning 

Det er en af Kommissionens prioriteringer at afskaffe de skattemæssige hindringer, der er 
for grænseoverskridende arbejdsmarkedsorienterede pensioner. Mange medlemsstater 
nægter at give udenlandske pensionskasser samme behandling som indenlandske: Præmier 
til indenlandske pensionskasser er fradragsberettigede, men det er præmier til udenlandske 
pensionskasser ikke. Når mobile arbejdstagere ikke kan fradrage de præmier, de har 
indbetalt til deres oprindelige pensionsordning, begrænser det arbejdskraftens ret til fri 
bevægelighed. På samme måde begrænser forskelsbehandling på skatteområdet 
pensionskassernes muligheder for at udnytte retten til fri udveksling af tjenesteydelser. Og 
virksomheder med foretagender i flere medlemsstater forhindres i at samle deres 
arbejdsmarkedsorienterede pensionsordninger i én enkelt ordning for alle ansatte, de har i 
EU. En sådan centralisering ville give virksomhederne betydelige stordriftsfordele og 
store administrative omkostningsbesparelser. 

Efter en retlig gennemgang i meddelelsen af 19. april 2001 om pensionsbeskatning23 har 
Kommissionen set nærmere på medlemsstaternes indviklede skatteregler for præmier til 
supplerende pensionsordninger. På baggrund af resultaterne heraf sendte Kommissionen 
den 5. februar 2003 Danmark en begrundet udtalelse i henhold til EF-traktatens artikel 226 
med en anmodning om at ændre skattelovgivningen og give præmier, der er indbetalt til 
pensionskasser i andre medlemsstater, samme skattemæssige behandling som præmier til 
indenlandske pensionskasser. Samtidig indledte Kommissionen traktatbrudssager mod 
Belgien, Spanien, Frankrig, Italien og Portugal, som har lignende regler. Kommissionen 
agter at fortsætte gennemgangen af de nationale retsforskrifter, og det kan ikke udelukkes, 
at der bliver indledt flere traktatbrudssager. De finske regler for pensionsbeskatning har 
EF-Domstolen allerede erklæret uforenelige med fællesskabsretten den 3. oktober 2002 i 
Danner-sagen (sag C-136/00). I øjeblikket er Domstolen i gang med at behandle et 
præjudicielt spørgsmål om de svenske regler for pensionsbeskatning (Skandia/Ramstedt, 
sag C-422/01). 
 

Konklusion 

Eksemplerne ovenfor fra fire meget forskellige skatteområder, hhv. selskabsbeskatning, 
moms, motorkøretøjer og pensioner, viser, hvordan forskelle i skattesatser, skattegrundlag 
og skatteregler kan skabe barrierer, der står i vejen for et velfungerende indre marked. 
Erhvervslivet lider, forbrugerne lider, og myndighederne får ekstraomkostninger og mister 
måske skatteindtægter. Barrierer af denne art må nødvendigvis tiltage, når EU udvides til 
at omfatte 25 lande og 25 skattesystemer. Kommissionen er klar i sit svar – at sætte ind på 
at fjerne hindringerne og skabe et mere velfungerende indre marked – og det omfatter, 
som eksemplerne viser, en vifte af politikinstrumenter. 

                                                 
23 KOM(2001) 214, EFT C 165 af 8. juni 2001, s. 4-13. 
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3. MARKANT LAVERE PRISER I DE KOMMENDE MEDLEMSSTATER 

Næste år til maj står EU over for den største udvidelse nogensinde, både mht. størrelse og 
mangfoldighed. Med 75 millioner nye EU-borgere fra ti tiltrædelseslande bliver EU det 
største indre marked i verden målt i købekraft. 

Udvidelsen er en stor udfordring for det indre marked, men rummer også store 
muligheder. Makroøkonomisk set har udvidelsen potentiale til at øge handelen, væksten 
og beskæftigelsen24. Borgerne vil få nye arbejdsmuligheder og kan nyde godt af den øgede 
konkurrence, som vil give et større udbud af bedre og billigere varer at vælge imellem. 
Virksomhederne vil få mange nye markeder, de kan udnytte. 

Udvidelsen er enestående på grund af størrelsen, men der er også mange andre vigtige 
aspekter, bl.a. nogle meget interessante prisforhold: 

• Sammenlignet med de nuværende medlemsstater er prisniveauet meget lavt i de fleste 
tiltrædelseslande. Da Portugal og Spanien tiltrådte i 1986, var deres prisniveau hhv. 
60 % og 72 % af gennemsnittet for EU1225. Halvdelen af de kommende medlemsstater 
har et prisniveau på under 50 % af gennemsnittet for EU15. 

• Medlemsstater med et meget højt prisniveau ligger geografisk set tæt på kommende 
medlemsstater med et meget lavt prisniveau. De baltiske lande ligger således f.eks. tæt 
på de skandinaviske lande, som i dag har nogle af de højeste priser i EU. Tyskland, 
hvis priser ligger omtrent på gennemsnittet for EU, får to nye EU-naboer, hvis priser 
er halvt så høje som de tyske. 

I denne resultattavle er der sat fokus på prisforskellene mellem de ti tiltrædelseslande og 
EU15. Desuden drages der sammenligninger med de tidligere udvidelser. 

 

Hvor store prisforskelle er der mellem tiltrædelseslandene og EU15? 

I alle ti lande, der tiltræder EU til næste år, ligger prisniveauet for varer og tjenesteydelser 
væsentligt under gennemsnittet for EU15. De har et gennemsnitligt prisniveau på kun 
54 % af gennemsnittet for EU26. 

Malta og Cypern skiller sig ud blandt tiltrædelseslandene: Deres indtægts- og prisniveau 
ligner det, man finder i Portugal, Spanien og Italien. Som det fremgår af figur 19, er deres 
aggregerede prisniveau langt højere end i de øvrige tiltrædelseslande, men stadig ca. 20 % 
lavere end gennemsnittet for EU15. 

                                                 
24 Se "The economic impact of enlargement", Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for 

Økonomiske og Finansielle Anliggender, Enlargement Papers no. 4, juni 2001, som findes på:  
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/enlargement_papers/enlargementpapers04_en
.htm. 

25 Privat konsum i 1985. Kilde til alle prisdata i dette kapitel: Eurostat (data om købekraftspariteter). 

26 Uvægtet gennemsnitligt prisniveau for privat konsum i 2000. Privat konsum omfatter alle varer og 
tjenesteydelser købt af private husstande. 
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Figur 19: Priserne på varer og tjenesteydelser i de kommende EU-lande ligger langt 
under gennemsnittet for EU15 
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Kilde: Eurostat. Tallene viser prisniveauet for varer og tjenesteydelser (privat konsum i 2000) i de 

kommende medlemsstater i forhold til gennemsnittet for EU15 (gennemsnit for EU15 = 100).  
* Prisniveauet for Malta for 1999. 

 

I en anden gruppe af lande (Letland, Polen og Slovenien) ligger prisniveauet lidt over 
50 % af gennemsnittet for EU15, men er stadig langt lavere end i den medlemsstat, der har 
det laveste aggregerede prisniveau (Portugal). De øvrige fem lande har stort set det samme 
prisniveau - på mellem 40 % og 50 % af gennemsnittet for EU15. 

Internationale prissammenligninger viser normalt, at der er en ganske nær sammenhæng 
mellem prisniveau og indkomstniveau. Det lavere prisniveau i tiltrædelseslandene hænger 
da også delvist sammen med de lavere lønninger i disse lande. 

De forskelle, der er i indkomsterne tiltrædelseslandene imellem, kan dog ikke forklare alle 
prisforskellene mellem landene (se figur 20). Ungarn, Tjekkiet, Slovenien og Slovakiet 
synes således alle at have et lavt prisniveau i forhold til indkomstniveauet, mens Cypern, 
Polen, Estland, Litauen og Letland derimod synes at have et højt prisniveau i forhold til 
indkomstniveauet. 

Heraf fremgår, at andre faktorer – f.eks. forskelle i markedets struktur, konkurrencepresset 
i de enkelte nationaløkonomier, forskelle i detailhandelens struktur og smag – bidrager til 
prisforskellene27. Figur 20 viser derfor, at selv om prisforskellene ikke er så store mellem 
mange af de kommende medlemsstater, kan der være meget stor forskel på de økonomiske 
strukturer i tiltrædelseslandene. 

 

                                                 
27 Nærmere oplysninger om faktorer, der er årsag til internationale prisforskelle, fås i resultattavle nr. 10. 
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Figur 20: Forskelle i indkomstniveauet er kun en del af forklaringen på 
prisforskellene 

 
Kilde: Tal fra Eurostat og Generaldirektoratet for det Indre Marked. Indkomstniveauet (BNP pr. 

indbygger i KKS, EU15 = 100) sammenlignes med det aggregerede prisniveau (BNP-prisniveau, 
EU15 = 100) for 2000. Ingen disponible oplysninger for Malta for 2000. 

 
 

Det lave aggregerede prisniveau i tiltrædelseslandene hænger efter alt at dømme i høj grad 
sammen med de forholdsvis lave lønninger og huslejer i disse lande. Produkter, hvor der 
er en høj andel af lokal arbejdskraft, og som fremstilles i de kommende medlemsstater, er 
således meget billigere, mens produkter, der i vid udstrækning importeres, koster stort set 
det samme som i de nuværende medlemsstater (se figur 21). 
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Figur 21: Prisen på sodavand er stort set den samme i tiltrædelseslandene som 
gennemsnittet for EU15, mens tjenesteydelser stadig er langt billigere 
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Kilde: Tal fra Eurostat og Generaldirektoratet for det Indre Marked. 
 

For nogle tjenesteydelser, f.eks. frisørvirksomhed, er priserne derfor meget lave i forhold 
til de nuværende medlemsstater. Af andre eksempler kan nævnes reparationsydelser, 
lægeydelser, undervisningsydelser og visse forsikringsprodukter. I mange af de 
kommende medlemsstater koster de kun en tredjedel af prisen i EU. 

Fødevarer er også meget billigere i tiltrædelseslandene. Flere slags kød, brød, mel, smør 
osv. fås generelt for det halve af, hvad det koster i de nuværende medlemsstater. Også her 
er der dog stor indbyrdes forskel tiltrædelseslandene imellem. Mel og andre kornprodukter 
koster således f.eks. mere i Cypern end i Nederlandene (billigste medlemsstat), mens 
prisen i Tjekkiet kun er en tredjedel af gennemsnitsprisen i EU. 

Møbler, beklædning og fodtøj er i tiltrædelseslandene i gennemsnit 25 % billigere end 
gennemsnittet for EU15. I flere tiltrædelseslande er priserne således meget lig priserne i 
mange af de nuværende medlemsstater. 

Endelig kan det nævnes, at prisen på sodavand i nogle af de kommende medlemsstater 
ligger over gennemsnittet for EU15. Visse former for forbrugerelektronik og hårde 
hvidevarer, f.eks. vaskemaskiner, tørretumblere og opvaskemaskiner, koster i gennemsnit 
endda mere i tiltrædelseslandene end i EU15. 

 
Hvad sker der formentlig, når landene tiltræder EU? 

Graden af priskonvergens mellem medlemsstaterne og tiltrædelseslandene er en god 
indikator for den faktiske markedsintegration. Erfaringerne fra tidligere udvidelser viser, 
at indhentningsprocessen begynder meget hurtigt – ofte endda før udvidelsen. Figur 22 
viser, at der ved de seneste udvidelser skete det, at prisforskellene i det udvidede EU aftog 
efter udvidelsen, og at dette i vidt omfang var resultatet af en konvergensudvikling, der 
udgik fra de nye medlemsstater. 
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Figur 22: Erfaringen viser, at nye EU-lande udvikler sig i retning af gamle EU-
lande 

Kilde: Tal fra Eurostat og Generaldirektoratet for det Indre Marked. 

 

Når først tiltrædelseslandene er blevet medlem af EU, vil de nærme sig levestandarden i 
EU15 endnu mere. Lønningerne vil stige, i takt med at landene bliver mere velhavende, og 
dette vil selvfølgelig smitte af på priserne, særlig på varer og tjenesteydelser, der ikke kan 
afsættes på internationale markeder. De store indbyrdes forskelle, der er i priserne på 
tjenesteydelser mellem de nye og de gamle medlemsstater, og som er beskrevet i 
foregående afsnit, vil derfor formentlig aftage med tiden. 

For visse varer og tjenesteydelser, som kan afsættes internationalt, kan udvidelsen dog 
presse priserne nedad i de nye medlemsstater. Mere effektive økonomiske strukturer i de 
nye medlemsstater kan give lavere priser i nogle sektorer. Erfaringerne fra liberaliseringen 
af telesektoren i EU15 viser f.eks., at konkurrence kan betyde lavere priser for 
forbrugerne. I denne sammenhæng spiller det indre marked en vigtig rolle - ikke kun, fordi 
det skaber øget konkurrence, men også fordi det letter grænseoverskridende investeringer 
og udvekslingen af knowhow. 

Der er derfor al mulig grund til at tro, at udvidelsen vil forløbe som de tidligere udvidelser 
og føre til priskonvergens. For de ti lande, der tiltræder til næste år, synes der da også 
allerede at være en begyndende konvergens. Der foreligger i dag kun oplysninger for tre 
år for de kommende medlemsstater28. Det er derfor stadig for tidligt at drage endelige 
konklusioner. Men fra 1999 til 2001 er prisspredningen i EU25 faldet fra 27,2 % til 
25,6 %. I samme tidsrum var prisspredningen stabil i EU15. Udligningen af forskellene 
synes derfor at være resultatet af en konvergensproces, der udgår fra de nye 
medlemsstater. 

                                                 
28 Dataene for 2001 er foreløbige. 
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