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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων πιστεύει ότι κατά τη σύσταση της νομισματικής ένωσης στην Ευρώπη δεν 
δόθηκε ιδιαίτερη σημασία σε σημαντικούς παράγοντες για την οικοδόμηση μιας οικονομικής 
ένωσης όπως η φορολογική ένωση και η ενίσχυση της νομοθετικής εξουσίας της Ένωσης. 
Κατά τον αναφέροντα, αυτό αποτυπώνεται στη σημερινή χρηματοπιστωτική κρίση, με 
αρνητικές συνέπειες για την ευμάρεια των πολιτών της ΕΕ. Αναφέρει συγκεκριμένα 
παραδείγματα προβλημάτων στους τομείς της φορολογίας, της ασφάλισης και των 
κατασκευών στην Αυστρία. Ο αναφέρων διερωτάται ποια πλεονεκτήματα για την καθημερινή 
του ζωή απορρέουν από την ύπαρξη του τεράστιου διοικητικού μηχανισμού της ΕΕ και θα 
ήθελε να γνωρίζει πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν τα ανωτέρω προβλήματα και πώς θα 
μπορέσει να διαμορφωθεί το ταχύτερο δυνατόν μια Ένωση που θα λειτουργεί ομαλά και θα 
είναι φιλική προς τους πολίτες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Απριλίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012

Ο αναφέρων ορθώς επισημαίνει σημαντικές αδυναμίες των μηχανισμών συντονισμού των 
οικονομικών και φορολογικών πολιτικών και μειωμένη αποτελεσματικότητα της οικονομικής 
επιτήρησης στην ΟΝΕ πριν την κρίση. Ωστόσο, η εικασία ότι οι ιδρυτές της ΟΝΕ απλώς 
παρέβλεψαν τα βαθύτερα προβλήματα και τους κινδύνους θα ήταν ανυπόστατη. Οι 
φορολογικοί κανόνες και διατάξεις για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής αποτελούν 
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μέρος του νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ. Ωστόσο, τα υπάρχοντα μέσα δεν αποδείχθηκαν 
επαρκώς ισχυρά και αποτελεσματικά ώστε να αντιμετωπίσουν και να αναχαιτίσουν τις 
δυσμενείς εξελίξεις των πρόσφατων ετών. Οι αδυναμίες των μέσων κατέστησαν πλήρως 
εμφανείς στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Αντικατοπτρίστηκαν, 
μεταξύ άλλων, στις ανεπαρκώς φιλόδοξες φορολογικές πολιτικές κατά τη διάρκεια των 
περιόδων οικονομικής ευημερίας, στη δημιουργία σημαντικών αποκλίσεων στον 
ανταγωνισμό και στις μακροοικονομικές ανισορροπίες, ιδιαίτερα στη ζώνη του ευρώ. Παρότι 
οι εξελίξεις αυτές δεν αποτελούν την αιτία της κρίσης, δυσχέραναν τη ζώνη του ευρώ και τα 
κράτη μέλη στην αντιμετώπισή της.  
Η Ευρωπαϊκή Ένωση απέκτησε εμπειρία από την εν λόγω κρίση. Για παράδειγμα, η 
Επιτροπή απάντησε με την υποβολή πρότασης νομοθεσίας σχετικά με τη χρηματοπιστωτική 
εποπτεία το 20091 και ένα σύνολο νομοθετικών μέτρων με στόχο την ενίσχυση της 
οικονομικής διακυβέρνησης το 2010 (τη λεγόμενη «εξάδα» μέτρων) το οποίο, μεταξύ άλλων, 
ενίσχυσε το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης και θέσπισε νέο μέσο για τη συστηματική 
αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών2. Και οι δύο νομοθετικές δέσμες έγιναν 
αντικείμενο διαπραγματεύσεων και εγκρίθηκαν με ταχύ ρυθμό από τους συν-νομοθέτες, 
δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η νομοθεσία της «εξάδας» μέτρων 
ενίσχυσε σε σημαντικό βαθμό τα κίνητρα για υγιείς οικονομικές και φορολογικές πολιτικές, 
ακόμη και μέσω κυρώσεων ή προστίμων, όπου κρίνεται απαραίτητο. Τέθηκε σε ισχύ τον 
Δεκέμβριο 2011 και έκτοτε εφαρμόζεται αυστηρά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανάγκη 
αντιμετώπισης της κρίσης δημοσίου χρέους ώθησε την Επιτροπή να παρουσιάσει 
ολοκληρωμένη απάντηση στον «Οδικό χάρτη για σταθερότητα και ανάπτυξη» που εξέδωσε, 
ο οποίος παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο κ. Barroso στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 
12 Οκτωβρίου 20113. Σημαντικό μέρος του εν λόγω οδικού χάρτη αποτελεί ο στόχος 
αποκατάστασης των θεμελιακών προβλημάτων που εξακολουθούν να υφίστανται στη 
διακυβέρνηση της ζώνης του ευρώ, τα οποία ο αναφέρων θίγει σε γενικές γραμμές. Η 
Επιτροπή διευκρίνισε ότι στην απάντηση που δόθηκε πρέπει να συμπεριληφθούν η ενίσχυση 
της ενοποίησης και περαιτέρω βήματα προς τη φορολογική ένωση. Προς επίτευξη αυτού του 
στόχου η Επιτροπή υπέβαλε τον Νοέμβριο 2011 πρόσθετες προτάσεις για την ενίσχυση της 
οικονομικής και δημοσιονομικής επιτήρησης, ενώ οι εργασίες των συν-νομοθετών για τον 
σκοπό αυτόν έχουν ήδη ξεκινήσει4. Η Επιτροπή υπέβαλε επίσης Πράσινη Βίβλο δίνοντας το 
έναυσμα των συζητήσεων σχετικά με τη σκοπιμότητα των ομολόγων σταθερότητας. 
Παράλληλα, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ σύναψαν 
διακυβερνητική συμφωνία για ενισχυμένη οικονομική ένωση5. Οι διατάξεις της εν λόγω 
                                               
1 Βλ. τον κατάλογο των νομοθετικών εγγράφων για την ΕΕΣΚ (Ευρωπαϊκή επιτροπή συστημικών κινδύνων) 

και τις τρεις αρχές (ΕΑΤ, ΕΑΑΕΣ και ΕΑΚΑ), που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2010 στον ακόλουθο 
σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm

2 Bλ. τις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης όπως 
παρουσιάστηκαν τον Σεπτέμβριο του 2010: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2010-09-
eu_economic_governance_proposals_en.htm και τη νομοθεσία που εγκρίθηκε στη βάση αυτή: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/898

3 Βλ. την εν λόγω ανακοίνωση της Επιτροπής στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0669:FIN:EL:PDF

4 Βλ. τα κείμενα που αποτελούν μέρος της δέσμης μέτρων που παρουσίασε η Επιτροπή στις 23 Νοεμβρίου 2011 στον 
ακόλουθο σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/president/news/documents/2011/11/20111123_documents_1_en.htm

5 Βλ. το κείμενο της δήλωσης των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ της 9ης Δεκεμβρίου 2011 στον 
ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/126658.pdf
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διακυβερνητικής συμφωνίας θα αποτελέσουν μέρος του νομικού πλαισίου της ΕΕ το 
συντομότερο δυνατόν. 

Ο αναφέρων επίσης επισημαίνει την αποτυχία ορθής εφαρμογής της δεύτερης οδηγίας 
88/357/ΕΟΚ για την πρωτασφάλιση εκτός της ασφάλειας ζωής1 από τον κλάδο των 
ασφαλίσεων και την αρμόδια εποπτική αρχή ασφαλίσεων της Αυστρίας. 
Η πρώτη οδηγία 73/239/ΕΟΚ για την πρωτασφάλιση εκτός της ασφάλειας ζωής2, η οποία 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τη δεύτερη οδηγία για την πρωτασφάλιση εκτός της 
ασφάλειας ζωής (88/357/ΕΟΚ) και από την τρίτη οδηγία για την πρωτασφάλιση εκτός της 
ασφάλειας ζωής 92/49/EΟΚ3, προβλέπει εναρμονισμένο νομικό πλαίσιο για την άσκηση της 
ασφαλιστικής δραστηριότητας εκτός της ασφάλειας ζωής. Οι οδηγίες ορίζουν ότι η 
αδειοδότηση ασφάλισης ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ. Μια ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να 
αποφασίσει να ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες σε άλλα κράτη μέλη είτε υπό καθεστώς 
εγκατάστασης είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Ωστόσο, το δίκαιο της ΕΕ 
δεν υποχρεώνει τις ασφαλιστικές εταιρείες να είναι ενεργές σε άλλη κράτη μέλη.  Αυτό 
σημαίνει ότι η ασφαλιστική εταιρεία της Αυστρίας δεν υποχρεούται να καλύπτει 
ασφαλιστικούς κινδύνους στην Ιταλία. Η γενική αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων 
εφαρμόζεται στον τομέα της ασφάλισης από εμπορικό οργανισμό. 
Όσον αφορά τις παρατηρήσεις του αναφέροντα σχετικά με τον αυστριακό φόρο οχημάτων 
«NoVA», πρέπει να σημειωθεί ότι το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτου δεν είναι 
εναρμονισμένο σε επίπεδο ΕΕ. Ελλείψει μέτρων εναρμόνισης, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιβάλλουν τα εν λόγω τέλη και να αποφασίζουν μονομερώς για το ύψος και τις μεθόδους 
υπολογισμού τους. Συνεπώς, η Αυστρία είναι ελεύθερη να επιβάλει τέλος ταξινόμησης σε 
αυτοκίνητα που ταξινομούνται για πρώτη φορά στο έδαφός της.
Έχοντας τούτο υπόψη, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να επιβάλλουν εσωτερικούς φόρους στα 
επιβατικά αυτοκίνητα, και πολλά κράτη μέλη εφαρμόζουν τέτοιους φόρους.  Επιπλέον, 
ακόμη και μεταξύ όσων εφαρμόζουν τους εν λόγω φόρους, υφίστανται σημαντικές διαφορές 
όσον αφορά τις δομές και τα επίπεδά τους. 
Κατά την πρακτική αυτή, ωστόσο, τα κράτη μέλη οφείλουν να τηρούν το άρθρο 110 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το οποίο απαγορεύεται στα κράτη 
μέλη να επιβάλλουν υψηλότερους φόρους σε προϊόντα που εισάγονται από άλλα κράτη μέλη 
από αυτούς που επιβάλλονται σε ομοειδή ή ανταγωνιστικά εγχώρια προϊόντα.
Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η νομοθεσία της Αυστρίας σχετικά με τη 
φορολόγηση αυτοκινήτων παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ.
Η Επιτροπή γνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες λόγω των φόρων που
επιβάλλονται στα οχήματα και έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η υπάρχουσα έλλειψη 
εναρμόνισης δημιουργεί εμπόδια. Προκειμένου να επιτευχθεί λύση, η Επιτροπή υπέβαλε 
πρόταση το 20054 η οποία μεταξύ άλλων προέβλεπε την εξάλειψη των φόρων ταξινόμησης 
σε διάστημα 10 ετών. Η εν λόγω πρόταση δεν έλαβε επαρκή στήριξη από τα κράτη μέλη, 
δεδομένου ότι απαιτείται ομοφωνία σε φορολογικά θέματα.  Παρότι η έγκριση νομοθεσίας 
της ΕΕ στο πεδίο της φορολογίας απαιτεί ομοφωνία στο Συμβούλιο, η Επιτροπή εξακολουθεί 
                                               
1 EE L 172 της 4.7.1988, σ. 1-14.
2 EE L 228 της 16.8.1973, σ. 3-19.
3 EE L 228 της 11.8.1992, σ. 1–23.
4 Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2005, σχετικά με τη φορολογία των επιβατικών αυτοκινήτων, 

COM(2005)261 τελικό.
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να ελπίζει ότι τα κράτη μέλη θα επιδείξουν προθυμία στην εξάλειψη των φορολογικών 
εμποδίων στην εσωτερική αγορά. Πρόσφατα η Επιτροπή επισήμανε το πρόβλημα στην 
ανακοίνωσή της σχετικά με την «Κατάργηση των διασυνοριακών φορολογικών εμποδίων για 
τους πολίτες της ΕΕ»1 χαρακτηρίζοντάς το ως εμπόδιο. 
Όσον αφορά τα θέματα που έχουν σχέση με την αυστριακή αγορά προϊόντων στον τομέα των 
δομικών κατασκευών, οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν ήδη ενημερώσει τον αναφέροντα, σε 
επιστολή τους τής 25ης Ιουλίου 2011, ότι για τις δραστηριότητες επιτήρησης της αγοράς που 
διεξάγονται με βάση τη νομοθεσία εσωτερικής αγοράς είναι αρμόδια τα κράτη μέλη, και όχι 
απευθείας η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτρέπει τον αναφέροντα να 
εκφράσει τις ανησυχίες του στις εποπτικές αρχές αγοράς της Αυστρίας. Επιπλέον, προτείνει 
να συνοδεύονται οι καταγγελίες από συγκεκριμένα παραδείγματα και έγγραφα που θα 
αποδεικνύουν την εγκυρότητά τους. 
Η αρμόδια εθνική εποπτική αρχή αγοράς στην Αυστρία είναι:
Österreichisches Institut für Bautechnik (Αυστριακό Ίδρυμα Οικοδομικής Τεχνολογίας)
Schenkenstraße 4
A-1010 Βιέννη
http://www.oib.or.at/
Συμπεράσματα
Όσον αφορά τις αδυναμίες στη διακυβέρνηση της ΟΝΕ και της ζώνης του ευρώ, η Επιτροπή 
και οι συν-νομοθέτες κινήθηκαν με ταχύτητα για την αποκατάστασή τους, ενώ βρίσκονται σε 
διαδικασία λήψης σημαντικών επιπρόσθετων μέτρων για τον σκοπό αυτόν.

                                               
1 COM(2010)769 της 20ής Δεκεμβρίου 2010, ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή – Κατάργηση των διασυνοριακών φορολογικών εμποδίων για 
τους πολίτες της ΕΕ.


