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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint az európai monetáris unió kialakítása során túl kevés figyelmet 
szenteltek a gazdasági unió kiépítéséhez szükséges fontos tényezőknek, úgymint a fiskális 
uniónak és az Unió erősebb jogalkotói jogkörének. Véleménye szerint mindez a mostani 
gazdasági válságban megbosszulja magát, és negatív következményekkel jár az EU 
polgárainak jólétére nézve. Állítását néhány konkrét, az adózás, a biztosítási és az építőipari 
ágazat területéről származó osztrák példával támasztja alá. A petíció benyújtója választ 
szeretne kapni arra a kérdésére, hogy milyen gyakorlati előnyökkel jár az óriási európai 
hatalmi apparátus működése, hogyan lehet a hiányosságokat megszüntetni, és minél hamarabb 
egy jól működő, polgárbarát Uniót létrehozni.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. április 26. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. április 20.

A petíció benyújtója helytállóan mutat rá jelentős hiányosságokra a GMU-n belül a gazdasági 
és költségvetési politikák összehangolására szolgáló mechanizmusok és a gazdasági 
felügyelet válság előtti hatékonysága terén. Pontatlanság lenne azonban azt állítani, hogy a 
GMU alapítói egyszerűen figyelmen kívül hagytak alapvető problémákat és kockázatokat. A 
költségvetési szabályok és a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó rendelkezések az EU 
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jogszabályi keretének részei. A meglévő eszközök azonban nem bizonyultak kellően 
erőteljesnek és hatékonynak ahhoz, hogy megoldást adjanak az utóbbi években tapasztalt 
kedvezőtlen fejleményekre, és kordában tartsák azokat. Az eszközök hiányosságai a pénzügyi 
és gazdasági válsággal összefüggésben váltak teljes mértékben nyilvánvalóvá. E 
hiányosságok tükröződtek többek között a gazdasági szempontból kedvező időszakok nem 
kellően nagyra törő költségvetési politikáiban, és abban, hogy a versenyképesség terén nagy 
eltérések és makrogazdasági egyensúlytalanságok alakultak ki, különösen az euróövezetben. 
Jóllehet nem ezek a fejlemények okozták a válságot, mégis jelentősen megnehezítették az 
euróövezet és tagállamai számára annak leküzdését. 
Az Európai Unió levonta a tanulságokat a válság tapasztalatából. A Bizottság például azzal 
reagált, hogy 2009-ben a pénzügyi felügyeletről szóló jogszabályra tett javaslatot1, 2010-ben 
pedig egy jogszabálycsomagot javasolt a gazdaságirányítás megerősítésére (az úgynevezett 
hatos csomag), amely többek között szigorította a Stabilitási és Növekedési Paktumot, és egy 
új eszközt vezetett be a makrogazdasági egyensúlyhiányok módszeres kezelésére2. A 
társjogalkotók – az Európai Parlament és a Tanács – mindkét jogszabálycsomagot 
meglehetősen gyorsan megtárgyalták és elfogadták. A hatos jogszabálycsomag jelentősen 
erősítette a megalapozott gazdaság- és költségvetési politikákra késztető ösztönzőket, szükség 
esetén többek között szankciók vagy bírságok révén is. A csomag 2011 decemberében lépett 
hatályba, és azt az Európai Bizottság azóta szigorúan alkalmazza. A folyamatban lévő 
államadósság-válság megoldásának szükségessége arra késztette a Bizottságot, hogy átfogó 
választ terjesszen elő a stabilitás és a növekedés menetrendjében, amelyet Barroso elnök 
2011. október 12-én nyújtott be az Európai Parlamentnek3. E menetrendnek lényeges része az 
euróövezet irányításában még fennálló azon alapvető problémák kijavításának célkitűzése, 
amelyekre a petíció benyújtója általánosan utal. A Bizottság egyértelművé tette, hogy a 
további integrációnak és a költségvetési unió irányába tett lépéseknek is e válasz részét kell 
képeznie. E célkitűzést követve a Bizottság 2011 novemberében további jogalkotási 
javaslatokat tett a gazdasági és költségvetési felügyelet további erősítésére, amelyek 
tekintetében a társjogalkotók már megkezdték a munkát4. A Bizottság egy zöld könyvet is 
beterjesztett, hogy vitát indítson a stabilitási kötvények megvalósíthatóságáról. Ezzel 
egyidejűleg az euróövezet állam- és kormányfői egy kormányközi megállapodást fogadtak el 
a megerősített gazdasági unióról5. E kormányközi megállapodás rendelkezéseinek mielőbb az 
EU jogi keretének részévé kell válniuk. 
A petíció benyújtója láthatóan utal az életbiztosítás körén kívül eső biztosítási 
tevékenységekről szóló második irányelv (88/357/EGK irányelv6) biztosítási ágazat és az 
illetékes osztrák biztosításfelügyeleti hatóság általi helyes alkalmazásának hiányára is. 
                                               
1 Lásd az ERKT-re és a három ügynökségre (EBH, EBFH és EÉPH) vonatkozó, 2010 decemberében közzétett 

jogalkotási dokumentumok a következő címen érhetőek el: 
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm

2 Lásd a gazdaságirányítás megerősítésére vonatkozó, 2010 szeptemberében közzétett bizottsági jogalkotási 
javaslatokat: http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2010-09-
eu_economic_governance_proposals_en.htm és az ezek alapján elfogadott jogszabályokat: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/898

3 Lásd a Bizottság menetrendről szóló közleményét a következő címen: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0669:FIN:EN:PDF

4 A Bizottság által 2011. november 23-án előterjesztett csomag részét alkotó szövegeket lásd a következő címen: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/2011/11/20111123_documents_1_en.htm

5 Az euróövezet állam- és kormányfői által 2011. december 9-én tett nyilatkozat szövegét lásd a következő címen: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/126658.pdf

6 HL L 172., 1988.7.4., 1-14. o.
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Az életbiztosítás körén kívül eső biztosítási tevékenységről szóló első irányelv1 (73/239/EGK) 
– amelyet az életbiztosítás körén kívül eső biztosítási tevékenységről szóló második irányelv 
és az életbiztosítás körén kívül eső biztosítási tevékenységről szóló harmadik irányelv2

(92/49/EGK) módosított, illetve egészített ki – harmonizált jogi keretet biztosít az 
életbiztosítás körén kívül eső biztosítási tevékenységek folytatásához. Az irányelv 
megállapítja, hogy a biztosítási engedély az egész EU-ra érvényes. A biztosítótársaságok 
dönthetnek úgy, hogy a letelepedés vagy a szolgáltatásnyújtás szabadságához való joggal élve 
üzleti tevékenységet végeznek más tagállamokban. Az uniós jog azonban nem teszi 
kötelezővé a biztosítótársaságok számára tevékenységeik más tagállamokban való 
gyakorlását. Eszerint egy osztrák biztosítótársaság nem köteles lefedni azokat a biztosítási
kockázatokat, amelyeknek helye Olaszország. A kereskedelmi biztosítás területén a 
szerződési szabadság általános elve érvényesül. A petíció benyújtójának a „NoVA” osztrák 
gépjárműadó tekintetében tett észrevételeit illetően megjegyzendő, hogy a gépjárművek 
regisztrációs adóját nem harmonizálták uniós szinten. Ilyen intézkedések hiányában a 
tagállamok ilyen adókat kivethetnek, és mértékükről, valamint számítási módjukról 
egyoldalúan dönthetnek. Következésképpen Ausztria szabadon kivethet regisztrációs adót a 
területén első alkalommal nyilvántartásba vett gépjárművekre.
Ezt szem előtt tartva a tagállamok továbbra is szabadon alkalmazhatnak belső adókat a 
gépjárművekre, és nagy számú tagállam valóban ki is vet ilyen adókat. Ráadásul az egyes
tagállamok által alkalmazott regisztrációs adók szerkezete és szintje között is lényeges 
eltérések lehetnek. 
Ennek során azonban a tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 110. cikkét, amely tiltja, hogy a tagállamok magasabb adót 
vessenek ki a más tagállamokból behozott termékekre, mint amelyet a hasonló jellegű vagy 
versenytárs hazai termékekre vetnek ki.
Jelenleg semmi sem utal arra, hogy a gépjárművek adóztatására vonatkozó osztrák 
jogszabályok sértenék az uniós jogot.
A Bizottság tisztában van azzal, hogy nehézséget okoznak a polgároknak a járművekre 
kivetett adók, és annak is tudatában van, hogy a harmonizáció jelenlegi hiánya akadályokat 
jelent. A Bizottság a megoldásra törekedve 2005-ben egy javaslatot terjesztett elő3, amely 
többek között a regisztrációs adók 10 éves időszak során történő megszüntetéséről 
rendelkezett. Ez a javaslat nem kapott elég támogatást a tagállamoktól, mivel adóügyekben 
egyhangúság szükséges.  Noha az adózás területére tartozó uniós jogszabályok elfogadásához 
egyhangúságra van szükség a Tanácsban, a Bizottság továbbra is reméli, hogy a tagállamok 
hajlandónak bizonyulnak majd megszüntetni a belső piacon fennálló adózási akadályokat. A 
Bizottság nemrégiben az uniós polgárok előtt álló, határokon átnyúló adózási akadályok 
megszüntetéséről szóló közleményében4 rámutatott az akadályt jelentő problémára. 
Ami az építőipari termékek osztrák piacával kapcsolatos kérdéseket illeti, a Bizottság 
szolgálatai a 2011. július 25-én kelt levélben már tájékoztatták a petíció benyújtóját arról, 

                                               
1 HL L 228., 1973.8.16., 3–19. o.
2 HL L 228., 1992.8.11., 1-23. o.
3 A személygépkocsikra vonatkozó adókról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslat, COM(2005)261 végleges, 2005. 

július 5.
4 COM(2010)769 végleges, 2010. december 20. A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és az 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak az uniós polgárok előtt álló, határokon átnyúló adózási akadályok 
megszüntetéséről. 
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hogy a belső piaci jogszabályok alapján végzett piacfelügyeleti tevékenységek a tagállamok 
hatáskörébe, nem pedig közvetlenül az Európai Unió hatáskörébe tartoznak. A Bizottság ezért 
arra biztatja a petíció benyújtóját, hogy az osztrák piacfelügyeleti hatóságoknak jelezze 
problémáit. Ajánlja továbbá, hogy esetleges panaszait olyan konkrét példák és 
dokumentumok kíséretében nyújtsa be, amelyek alátámasztják azok érvényességét. 
Az illetékes nemzeti piacfelügyeleti hatóság Ausztria esetében a következő:
Österreichisches Institut für Bautechnik
Schenkenstraße 4
A-1010 Wien
http://www.oib.or.at/
Következtetések
Ami a GMU és az euróövezet irányításának hiányosságait illeti, a Bizottság és a 
társjogalkotók gyorsan léptek ezek kijavítása érdekében, és folyik részükről az erre szolgáló 
igen fontos további intézkedések meghozatala.


