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Относно: Петиция 0035/2011, внесена от Dieter Leuschner, с германско 
гражданство, относно Европейския валутен съюз

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията счита, че при създаването на валутния съюз в Европа е било 
отделено прекалено малко внимание на важните фактори за изграждането на 
икономически съюз като фискален съюз и една по-силна законодателна власт в Съюза. 
Според него това дава своето отражение в настоящата финансова криза с отрицателни 
последици за благоденствието на гражданите на ЕС. Той привежда няколко конкретни 
примера за недостатъци в областта на данъчното облагане, застрахователното дело и 
строителния сектор в Австрия. Вносителят на петицията си задава въпроса какви 
предимства му предлага огромният европейски административен апарат в ежедневието 
му и иска да знае как тези недостатъци могат да бъдат отстранени и възможно най-
бързо да бъде създаден един добре функциониращ, дружелюбен към гражданите, Съюз.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 април 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 април 2012 г.

Вносителят на петицията има право, посочвайки значителни слабости в механизмите за 
координация на икономическите и фискалните политики и ефективността на 
икономическия надзор в Икономическия и паричен съюз (ИПС) преди кризата. 
Неправилно би било обаче да се предположи, че създателите на ИПС просто са 
пренебрегнали основни проблеми и рискове. Фискалните правила и разпоредби за 
координация на икономическата политика са част от законодателната рамка на ЕС. 
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Съществуващите инструменти се оказаха обаче недостатъчно силни и ефективни, за да 
се справят и удържат неблагоприятното развитие, на което станахме свидетели през 
последните години. Слабостите на инструментите станаха напълно видими в контекста 
на финансовите и икономически кризи. Те намериха отражение, между другото, в 
недостатъчно амбициозните фискални политики по време на благоприятните 
икономически периоди и в натрупването на значителни различия по отношение на 
конкурентоспособността и на макроикономически дисбаланси, по-специално в 
еврозоната. Въпреки че тези развития не бяха причината за кризата, те направиха 
преодоляването ѝ много по-трудно за еврозоната и нейните държави членки. 
Европейският съюз е извлякъл поуки от кризата. Например през 2009 г. Комисията 
отговори със законодателно предложение относно финансовия надзор1, а през 2010 г. 
със законодателен пакет за укрепване на икономическото управление (т. нар. „Пакет 
6“), който, между другото, засили Пакта за стабилност и растеж и въведе нов 
инструмент за системно справяне с макроикономическите дисбаланси2. И двата набора 
от законодателни уредби бяха договорени и приети твърде бързо от съзаконодателите 
— Европейския парламент и Съвета. Законодателният „Пакет 6“ значително засили 
стимулите за стабилни икономически и фискални политики, включително чрез 
налагането на санкции или глоби, когато това е необходимо. Той влезе в сила през 
декември 2011 г. и оттогава се прилага стриктно от Европейската комисия. Нуждата от 
справяне с продължаващата криза с държавния дълг подтикна Комисията да представи 
цялостен отговор в своята „Пътна карта за стабилност и растеж“, представена на 
Европейския парламент от председателя Барозу на 12 октомври 2011 г3. Съществена 
част от тази пътна карта е целта за коригиране на всички оставащи основни проблеми в 
управлението на еврозоната, които вносителят на петицията като цяло споменава. 
Комисията даде да се разбере, че част от този отговор би следвало да бъдат повече 
интеграция и мерки в посока на създаването на фискален съюз. За тази цел през 
ноември 2011 г. Комисията направи допълнителни законодателни предложения за по-
нататъшно укрепване на икономическия и бюджетен надзор, върху които 
съзаконодателите вече започнаха работа4. Комисията предложи също така Зелена книга 
за започване на обсъждане относно приложимостта на въвеждането на 
стабилизационни облигации. В същото време държавните и правителствени 
ръководители на еврозоната постигнаха съгласие относно сключването на 
междуправителствено споразумение за засилен икономически съюз5. Разпоредбите на 

                                               
1 Вж. списъка със законодателни документи относно Европейския съвет за системен риск (ЕССР) и 

трите агенции (Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари), публикуван през декември 
2010 г. на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm

2 Вж. законодателните предложения на Комисията относно засилване на икономическото управление, 
представени през септември 2010 
г.:http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2010-09-
eu_economic_governance_proposals_en.htm и приетото въз основа на тях 
законодателство:http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/898

3 Вж. текста на съобщението на Комисията относно пътната карта на следния интернет адрес: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0669:FIN:EN:PDF

4 Вж. текстовете, образуващи част от пакета, представен от Комисията на 23 ноември 2011 г. на 
следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/president/news/documents/2011/11/20111123_documents_1_en.htm

5 Вж. текста на изявлението на държавните и правителствени ръководители на еврозоната от 9 
декември 2011 г. на следния интернет адрес: 
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това междуправителствено споразумение следва възможно най-бързо да станат част от 
законодателната рамка на ЕС. 

Вносителят на петицията изглежда също така се позовава на неправилното прилагане 
на Втората директива относно застрахователната дейност, различна от 
животозастраховането 88/357/ЕИО1 от страна на застрахователната индустрия и 
компетентния австрийски застрахователен надзорен орган. 

Първата директива относно застрахователната дейност, различна от 
животозастраховането 73/239/ЕИО2, във вида, в който впоследствие е изменена и 
допълнена от Втората директива относно застрахователната дейност, различна от 
животозастраховането и Третата директива относно застрахователната дейност, 
различна от животозастраховането 92/49/ЕИО3, осигурява хармонизирана правна рамка 
за упражняването на застрахователна дейност, различна от животозастраховането. 
Директивите установяват, че разрешението за извършване на застрахователна дейност е 
валидно за целия ЕС. Застрахователно дружество може да реши да извършва дейност в
друга държава членка съгласно правото на установяване или на свободното 
предоставяне на услуги. Въпреки това правото на ЕС не задължава застрахователните 
дружества да упражняват дейност в друга държава членка. Това означава, че 
австрийско застрахователно дружество не е длъжно да покрива застрахователни 
рискове в Италия. В областта на търговското застраховане се прилага общият принцип 
на свободата на договаряне. 

Що се отнася до забележките на вносителя на петицията относно австрийския данък 
върху МПС „NoVA“, трябва да се отбележи, че регистрационният данък за МПС не е 
хармонизиран на равнище ЕС. При отсъствието на такива мерки, държавите членки 
могат да налагат такива данъци и едностранно да определят техните ставки и методи на 
изчисляване. Следователно Австрия разполага със свободата да налага регистрационен 
данък върху МПС, регистрирани за първи път на нейна територия.

Като се има предвид това, държавите членки остават свободни да прилагат вътрешни 
данъци по отношение на МПС и голям брой държави членки прилагат такива данъци. 
Освен това, дори сред тези, които прилагат въпросните данъци, съществуват 
значителни разлики, що се отнася до структурата и ставките на данъците. 

При това държавите членки трябва да спазват обаче член 110 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, който забранява на държавите членки да 
налагат данъци върху стоки, внесени от други държави членки, надвишаващи 
наложените върху подобни и конкурентни местни стоки.

Понастоящем не съществуват индикации, че австрийското законодателство относно 
данъчното облагане на МПС е в нарушение на правото на ЕС.

Комисията е запозната с трудностите, причинени на гражданите чрез налаганите върху 
МПС данъци и също така съзнава факта, че настоящата липса на хармонизация създава 
пречки. В търсене на решение през 2005 г. Комисията представи предложение4, което, 
                                                                                                                                                  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/126658.pdf
1 OВ L 172, 4.7.1988 г., стр. 1—14.
2 OВ L 228, 16.8.1973 г., стр. 3—19.
3 OВ L 228, 11.8.1992 г., стр. 1—23.
4 Предложение за директива на Съвета за данъчното облагане на леките автомобили, COM(2005)0261 

окончателен от 5 юли 2005 г.
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между другото, предвижда премахването на регистрационните данъци за период от 10 
години. Това предложение не получи достатъчно подкрепа от държавите членки, тъй 
като при вземането на решения по въпросите на данъчната политика е необходимо 
единодушие. Въпреки че приемането на законодателство на ЕС в областта на 
данъчното облагане изисква единодушие в Съвета, Комисията продължава да се надява, 
че държавите членки ще покажат воля при премахването на данъчните пречки във 
вътрешния пазар. Неотдавна в своето съобщение „Премахване на данъчните пречки 
при трансграничните дейности за гражданите на ЕС“1 Комисията посочи проблема 
като препятствие. 
По отношение на въпросите, свързани с австрийския пазар на строителни продукти, 
службите на Комисията вече са информирали вносителя на петицията с писмо от 25 
юли 2011 г., че дейностите по надзор на пазара, извършвани въз основа на 
законодателството за вътрешния пазар, са в компетенциите на държавите членки, а не 
директно на Европейския съюз. Поради това Комисията би насърчила вносителя на 
петицията да изрази своите опасения пред австрийските органи за надзор на пазара. 
Освен това Комисията препоръчва всички твърдения да бъдат придружени от 
конкретни примери и документация, доказващи тяхната обоснованост. 
Компетентният национален орган за надзор на пазара в Австрия е:
Австрийски институт за строителна техника (Österreichisches Institut für Bautechnik)
Schenkenstraße 4
A-1010 Wien
http://www.oib.or.at/
Заключения
Що се отнася до слабостите в управлението на ИПС и еврозоната, Комисията и 
съзаконодателите осъществиха бързи действия за коригирането им и са в процес на 
предприемане на много важни допълнителни мерки за тази цел.

                                               
1 COM(2010)0769 от 20 декември 2010 г., съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент 

и Европейския икономически и социален комитет относно премахването на данъчните пречки при 
трансграничните дейности за гражданите на ЕС. 


