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Om: Andragende 0035/2011 af Dieter Leuschner, tysk statsborger, om den europæiske 
monetære union

1. Sammendrag

Andrageren mener, at der ved indførelsen af Den Monetære Union i Europa har været for lidt 
opmærksomhed omkring vigtige faktorer for opbygningen af en økonomisk union, som f.eks. 
en fælles offentlig økonomi og en stærkere lovgivende magt i Unionen. Ifølge ham hævner 
dette sig i den nuværende finansielle krise med negative følger for EU-borgernes velfærd. 
Han giver enkelte konkrete eksempler på manglerne, når det gælder beskatning, 
forsikringsvæsen og byggesektoren i Østrig. Andrageren spørger sig selv, hvilke fordele hele 
det umådeligt store europæiske forvaltningsapparat bringer ham i hans daglige liv, og han vil 
gerne vide, hvordan disse mangler kan afhjælpes og der kan skabes en velfungerende, 
borgervenlig Union. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. april 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. april 2012

"Andrageren påpeger helt korrekt, at der har været betydelige svagheder i Den Monetære 
Unions mekanismer til koordinering af økonomi- og finanspolitikkerne og effektiv økonomisk 
overvågning inden krisen. Det vil imidlertid være forkert at hævde, at grundlæggerne af Den 
Monetære Union helt har ignoreret grundlæggende problemer og risici. Finanspolitiske regler 
og bestemmelser for økonomisk koordinering er et led i EU's lovgivningsmæssige ramme. De 
eksisterende instrumenter har imidlertid vist sig ikke at være tilstrækkelig stærke og effektive 
til at tackle og kontrollere den negative udvikling i de seneste år. De svagheder, der er 



PE487.821v01-00 2/4 CM\899826DA.doc

DA

forbundet med instrumenterne, blev tydeligt afsløret under den finansielle og økonomiske 
krise. Svaghederne viste sig bl.a. ved finanspolitikker, der ikke var tilstrækkeligt ambitiøse i 
gode økonomiske perioder, og ved udvikling af store forskelle i konkurrenceevne og 
makroøkonomiske ubalancer, navnlig i euroområdet. Selv om denne udvikling ikke var årsag 
til krisen, betød det, at det blev meget vanskeligere for euroområdet og euroområdets 
medlemsstater at overvinde krisen. 
EU har taget ved lære af krisen. Kommissionen reagerede f.eks. ved at fremsætte et lovforslag 
om finansielt tilsyn i 20091 og en lovgivningspakke til styrkelse af den økonomiske styring i 
2010 (den såkaldte "six pack"), hvorved bl.a. Stabilitets- og Vækstpagten blev styrket, og der 
blev indført et nyt instrument til systematisk tackling af makroøkonomiske ubalancer2. Begge 
lovgivningspakker blev forhandlet og vedtaget ret hurtigt af medlovgiverne, Parlamentet og 
Rådet. Six pack-lovgivningen har styrket incitamenterne for forsvarlige økonomi- og 
finanspolitikker, herunder gennem sanktioner og bøder, hvor det måtte være nødvendigt. 
Lovgivningen trådte i kraft i december 2011 og har herefter været strengt håndhævet af 
Kommissionen. Behovet for at tackle den vedvarende gældskrise har foranlediget 
Kommissionen til at udarbejde den omfattende meddelelse: "En Køreplan for stabilitet og 
vækst", der blev præsenteret af formanden, hr. Barroso, for Parlamentet den 12. oktober 
20113.  En afgørende del af køreplanen er målsætningen om at løse eventuelle tilbageværende 
grundlæggende problemer i styringen af euroområdet, hvortil andrageren henviser generelt.  
Kommissionen har understreget, at større integration og yderligere skridt i retning af en 
finansunion skal indgå i de pågældende tiltag. Med henblik på opfyldelse af målsætningen 
fremsatte Kommissionen i november 2011 yderligere lovforslag for at styrke yderligere 
økonomisk og budgetmæssigt tilsyn, som medlovgiverne allerede arbejder videre på4. 
Kommissionen har endvidere udarbejdet en grønbog for at indlede en drøftelse om 
gennemførligheden af stabilitetsobligationer. Samtidig er euroområdets stats- og 
regeringschefer nået til enighed om en mellemstatslig aftale om en styrket økonomisk union5.  
Bestemmelserne i den mellemstatslige aftale skal indgå i EU's retsgrundlag hurtigst muligt. 

Andrageren henviser tilsyneladende også til ukorrekt anvendelse af det andet 
skadesforsikringsdirektiv (direktiv 88/357/EØF6) fra forsikringsindustriens og den østrigske 
kompetente forsikringstilsynsmyndigheds side. 
Det første skadesforsikringsdirektiv 73/239/EØF7, som efterfølgende er ændret og suppleret 

                                               
1 Se listen over lovgivningsdokumenter på ESRB og de tre øvrige agenturer (EBA, EIOPA og ESMA), 
offentliggjort i december 2010 på følgende link:
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm.
2 Se Kommissionens lovforslag om styrkelse af den økonomiske styring, præsenteret i september 2010:
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2010-09-
eu_economic_governance_proposals_en.htm og den lovgivning, der blev vedtaget på dette grundlag:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/898.
3 Se teksten i Kommissionens meddelelse om en køreplan på følgende link: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0669:FIN:EN:PDF.
4 Se teksterne i pakken fremlagt af Kommissionen den 23. november 2011 på følgende link:
http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/president/news/documents/2011/11/20111123_documents_1_en.htm.
5 Se teksten i erklæringen fra euroområdets stats- og regeringschefer af 9. december 2011 på følgende link:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/126658.pdf.
6 EFT L 172 af 4.7.1988, s. 1–14.
7 EFT L 228 af 16.8.1973, s. 3–19.
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ved det andet skadesforsikringsdirektiv og det tredje skadesforsikringsdirektiv 92/49/EØF1, 
indeholder en harmoniseret lovgivningsramme for skadesforsikringsvirksomhed. I henhold til 
direktiverne er en forsikringstilladelse gyldig i hele EU. Et forsikringsselskab kan vælge at 
drive virksomhed i andre medlemsstater, enten i henhold til retten til at etablere sig eller retten 
til at levere tjenesteydelser i alle medlemsstaterne. EU-lovgivningen forpligter imidlertid ikke 
selskaber til at være aktive i andre  medlemsstater. Det betyder, at et østrigsk 
forsikringsselskab ikke er forpligtet til at dække forsikringsrisici i Italien. Det generelle 
princip om aftalefrihed gælder inden for kommerciel forsikring. 

Med hensyn til andragerens observationer om Østrigs bilafgifter "NoVA" skal det bemærkes, 
at bilregistreringsafgifter ikke er harmoniseret på EU-plan. Det betyder, at medlemsstaterne 
på grund af de manglende regler kan pålægge denne form for afgifter og ensidigt fastlægge 
afgifternes størrelse og beregningsmetoder. Derfor har Østrig ret til at pålægge 
registreringsafgift på biler, der er indregistreret for første gang på Østrigs område.
Med dette in mente står det medlemsstaterne frit for at pålægge interne afgifter på 
motorkøretøjer, og et stort antal af medlemsstaterne pålægger faktisk sådanne afgifter. 
Derudover er der - selv blandt de medlemsstater, der pålægger disse afgifter - betydelige 
forskelle, hvad angår afgifternes størrelse og struktur. 
I denne sammenhæng skal medlemsstaterne imidlertid overholde artikel 110 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde, der indeholder krav om, at medlemsstaterne ikke må 
opkræve højere afgifter for produkter fra andre medlemsstater end de afgifter, som pålægges 
lignende og konkurrerende nationale produkter.
Der er på nuværende tidspunkt intet, som tyder på at Østrigs lovgivning om 
bilregistreringsafgifter er i strid med EU-lovgivningen.
Kommissionen er bekendt med de vanskeligheder, som borgerne oplever på grund af 
opkrævning af bilafgifter og er også bevidst om det forhold, at den manglende harmonisering 
på nuværende tidspunkt skaber hindringer. For at finde en løsning forelagde Kommissionen et 
forslag i 20052, som bl.a. omfatter ophævelsen af registreringsafgifter over en periode på 10 
år. Forslaget modtog ikke tilstrækkelig støtte fra medlemsstaterne, da der skal være enighed i 
forbindelse med spørgsmål om afgifter. Selv om vedtagelsen af EU-lovgivningen på 
afgiftsområdet kræver enighed i Rådet, håber Kommissionen fortsat, at medlemsstaterne vil 
medvirke til at fjerne de resterende skattemæssige hindringer i det indre marked. 
Kommissionen har for nylig fremhævet problemet i sin meddelelse om fjernelse af 
grænseoverskridende skattemæssige hindringer for EU-borgerne3..

Når det drejer sig om spørgsmålene i relation til det østrigske marked for byggevarer har 
Kommissionens tjenestegrene allerede informeret andrageren i en skrivelse af 25. juli 2011 
om, at markedsovervågning i henhold til lovgivningen om det indre marked hører under 
medlemsstaternes kompetenceområde og ikke direkte under EU's kompetenceområde. 
Kommissionen opfordrer derfor andrageren til at kontakte de østrigske myndigheder med 
ansvar for markedsovervågning vedrørende denne sag. Derudover anbefaler Kommissionen, 
at eventuelle klager ledsages af specifikke eksempler og dokumentation til påvisning af de 

                                               
1 EFT L 228 af 11.8.1992, s. 1–23.
2 forslag til Rådets direktiv om afgifter på personbiler, KOM(2005)0261 af 5. juli 2005.
3 KOM(2010)0769 af 20. december 2010, meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om fjernelse af grænseoverskridende skattemæssige hindringer for 
EU-borgerne.
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pågældende klagers gyldighed. 
De kompetente nationale myndigheder med ansvar for markedsovervågning i Østrig er:
Österreichisches Institut für Bautechnik
Schenkenstraße 4
A-1010 Wien
http://www.oib.or.at/

Konklusioner

Kommissionen har med hensyn til svaghederne i Den Monetære Unions og euroområdets 
forvaltning reageret hurtigt for at afhjælpe manglerne og er i færd med at træffe meget 
omfattende yderligere foranstaltninger i denne sammenhæng."


