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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas mano, kad steigiant Europos pinigų sąjungą per mažai dėmesio skirta 
svarbiems ekonominės sąjungos kūrimo veiksniams, pvz., mokesčių sąjungai ir didesnei 
Europos Sąjungos teisės aktų leidžiamajai galiai. Anot jo, tai lėmė dabartinę finansų krizę, 
darančią neigiamą poveikį ES piliečių gerovei. Jis pateikia keletą konkrečių Austrijos 
mokesčių srities, draudimo ir statybų sektorių trūkumų. Peticijos pateikėjas teiraujasi, kokią 
naudą jo kasdieniam gyvenimui duoda milžiniškas ES valdymo aparatas, kaip galima ištaisyti 
jo aprašytus trūkumus ir kaip greitai galima sukurti gerai veikiančią ir piliečiams priimtiną 
Europos Sąjungą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. balandžio 26 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. balandžio 20 d.

„Peticijos pateikėjas yra teisus, pažymėdamas didelius ekonominės ir fiskalinės politikos 
koordinavimo mechanizmų trūkumus ir atkreipdamas dėmesį į veiksmingą ekonominę 
Europos pinigų sąjungos (EPS) priežiūrą iki krizės. Tačiau būtų netikslu teigti, kad EPS 
steigėjai tiesiog ignoravo pagrindines problemas ir galimą pavojų. Ekonominės politikos 
koordinavimo fiskalinės taisyklės ir nuostatos yra ES teisės aktų sistemos dalis. Tačiau, kaip 
paaiškėjo, taikomos priemonės yra nepakankamai tvirtos ir veiksmingos, kad jomis būtų 
galima atitinkamai reaguoti į pastaraisiais metais įvykusius neigiamus pokyčius ir neleisti 
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jiems plisti. Priemonių trūkumai buvo visiškai akivaizdūs įvykus finansų ir ekonomikos 
krizei. Jie susiję su, inter alia, ekonomikos pakilimo laikotarpiu vykdyta nepakankamai 
plataus užmojo fiskaline politika ir atsiradusiais dideliais konkurencingumo tendencijų 
skirtumais bei makroekonominiu disbalansu, pirmiausia visoje euro zonoje. Nors šie pokyčiai 
ir nelėmė krizės, dėl jų euro zonai ir jos valstybės narėms buvo daug sunkiau ją įveikti.
Kovodama su krize Europos Sąjunga įgijo patirties. Pavyzdžiui, atsižvelgdama į esančią 
padėtį 2009 m. Komisija pateikė pasiūlymą dėl teisės akto dėl finansinės priežiūros1, o 
2010 m. – teisės aktų, kuriais siekiama stiprinti ekonomikos valdyseną, rinkinį (vadinamąjį 
Šešių dalių rinkinį), kuriuo, inter alia, sustiprintas Stabilumo ir augimo paktas ir nustatyta 
nauja priemonė, kuria siekiama sistemingai šalinti makroekonominį disbalansą2. Buvo 
deramasi dėl abiejų teisės aktų rinkinių ir teisės aktų leidėjai, Europos Parlamentas ir Taryba, 
gana greitai juos priėmė. Priėmus Šešių dalių rinkinį gerokai padidintos paskatos taikyti 
pagrįstą ekonominę ir fiskalinę politiką, prireikus, be kita ko, taikant sankcijas ar baudas. Jis 
įsigaliojo 2011 m. gruodžio mėn. ir nuo tada Europos Komisija griežtai jį taiko. Būtinybė 
išspręsti valstybių skolos krizę paskatino Komisiją pateikti išsamų atsakymą savo komunikate 
„Stabilumo ir ekonomikos augimo gairės“, kurį 2011 m. spalio 12 d. Europos Parlamentui 
pateikė Pirmininkas J. M. Barroso3. Pagrindinė šių gairių dalis – nustatytas tikslas išspręsti 
visas likusias esmines euro zonos valdymo problemas, kurias peticijos pateikėjas abstrakčiai 
paminėjo. Komisija aiškiai nurodė, kad svarbi šio atsako dalis turėtų būti didesnė integracija ir 
pastangos sukurti fiskalinę sąjungą. Siekdama šio tikslo 2011 m. lapkričio mėn. Komisija 
pateikė papildomų pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kuriais siekiama toliau 
griežtinti ekonominę ir biudžeto priežiūrą ir tęsti šioje srityje teisės aktų leidėjų pradėtus 
veiksmus4. Siekdama pradėti diskusiją dėl galimybių leisti stabilumo obligacijas, Komisija 
taip pat pateikė žaliąją knygą. Tuo pat metu euro zonos valstybių ir vyriausybių vadovai 
susitarė dėl tarpvyriausybinio susitarimo dėl ekonominės sąjungos stiprinimo5. Šio 
tarpvyriausybinio susitarimo nuostatos turėtų būti kuo greičiau įtrauktos į ES teisinę sistemą.
Taip pat atrodo, kad peticijos pateikėjas pažymi, jog draudimo sektorius ir Austrijos 
kompetentingos draudimo priežiūros institucijos netinkamai taiko Antrąją ne gyvybės 
draudimo direktyvą 88/357/EEB6.

Pirmojoje ne gyvybės draudimo direktyvoje 73/239/EEB7, vėliau iš dalies pakeistoje ir 
papildytoje Antrąja ne gyvybės draudimo direktyva 88/357/EEB bei Trečiąja ne gyvybės 

                                               
1 ˇr. 2010 m. gruod˛io mėn. paskelbtų teisėkūros procedūra priimtų dokumentų dėl Europos sisteminės rizikos 

valdybos ir trijų agentūrų (Europos bankininkystės institucijos (EBI), Europos draudimo ir profesinių pensijų 
institucijos (EDPPI) ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) sąrašą:
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm.

2 Žr. 2010 m. rugsėjo mėn. Komisijos pateiktus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl 
ekonominės valdysenos stiprinimo: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2010-09-
eu_economic_governance_proposals_en.htm ir jais remiantis priimtus teisės aktus: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/898.

3 Žr. Komisijos komunikato dėl gairių tekstą šiuo adresu: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0669:FIN:EN:PDF.

4 Žr. dokumentus, kurie sudaro 2011 m. lapkričio 23 d. Komisijos pateiktą teisės aktų rinkinį, šiuo adresu:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/2011/11/20111123_documents_1_en.htm.

5 Žr. 2011 m. gruodžio 9 d. euro zonos valstybių ir vyriausybių vadovų pareiškimo tekstą šiuo adresu:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/126658.pdf.

6 OL L 172, 1988 7 4, p. 1–14.
7 OL L 228, 1973 8 16, p. 3–19.
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draudimo direktyva 92/49/EEB1, pateikiamas suderintas teisinis pagrindas, reglamentuojantis 
ne gyvybės draudimo verslą. Direktyvose nustatyta, kad draudimo leidimas galioja visoje ES.
Draudimo bendrovė, pasinaudodama arba įsisteigimo laisve, arba laisve teikti paslaugas, gali 
nuspręsti vykdyti veiklą kitoje valstybėje narėje. Tačiau ES teisėje draudimo bendrovės 
neįpareigojamos veiklą vykdyti kitose valstybėse narėse.  Tai reiškia, kad Austrijos draudimo 
bendrovė draudimo rizikos neprivalo dengti Italijoje. Prekybos draudimo srityje taikomas 
bendrasis laisvės sudaryti sutartis principas.
Atsižvelgiant į peticijos pateikėjo pastabas dėl Austrijos automobilių mokesčio „NoVA“, 
pažymėtina, kad automobilių registracijos mokestis ES lygmeniu nesuderintas. Kadangi tokių 
priemonių nėra, valstybės narės gali apmokestinti automobilius tokiais mokesčiais ir 
vienašališkai spręsti dėl jų dydžio ir apskaičiavimo metodikos. Todėl Austrija pirmą kartą 
registruojamiems automobiliams savo teritorijoje gali laisvai taikyti automobilių registracijos 
mokestį.
Turėdamos tai omenyje, valstybės narės savo teritorijoje gali laisvai apmokestinti 
automobilius, ir daugelis valstybių narių tokius mokesčius taiko. Be to, net ir juos taikančiose 
valstybėse labai skiriasi jų struktūra ir dydis.

Tačiau tai darydamos valstybės narės turi laikytis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
110 straipsnio, kuriame draudžiama valstybėms narėms iš kitų valstybių narių 
importuojamiems gaminiams taikyti didesnius mokesčius už tuos, kurie taikomi panašiems 
konkurenciniams vietos gaminiams.

Šiuo metu nėra jokių požymių, kad Austrijos teisės aktais dėl automobilių apmokestinimo 
būtų pažeidžiama ES teisė.

Komisija supranta, kokių sunkumų patiria piliečiai dėl transporto priemonių mokesčių, ir taip 
pat žino, kad esama teisės aktų derinimo kliūčių. Ieškodama sprendimo 2005 m. Komisija 
pateikė pasiūlymą2, kuriame, inter alia, teigė, kad registracijos mokesčiai per 10 metų 
laikotarpį turėtų būti panaikinti. Šiam pasiūlymui pritarė ne visos valstybės narės, o mokesčių 
klausimai sprendžiami vieningai. Nors dėl priimamų ES teisės aktų mokesčių srityje Taryba 
sprendžia vieningai, Komisija vis dar tikisi, kad valstybės narės norės pašalinti vidaus rinkos 
mokesčių kliūtis. Neseniai priimtame komunikate „ES piliečiams kylančių tarpvalstybinių 
mokestinių kliūčių šalinimas“3 Komisija pažymėjo, kad ši problema yra kliūtis.
Kalbant apie klausimus, susijusius su Austrijos statybos produktų rinka, pažymėtina, kad 
Komisijos tarnybos 2011 m. liepos 25 d. raštu jau informavo peticijos pateikėją, kad rinkos 
priežiūros veikla, vykdoma atsižvelgiant į vidaus rinkos teisės aktus, priklauso valstybių narių 
kompetencijai ir Europos Sąjunga nėra tiesiogiai už ją atsakinga. Todėl Komisija norėtų 
paraginti peticijos pateikėją pateikti jam rūpimus klausimus Austrijos rinkos priežiūros 
institucijoms. Ji taip pat rekomenduoja reiškiant nusiskundimus pateikti konkrečių pavyzdžių 
ir dokumentų, kuriais jie būtų pagrindžiami.
Kompetentingos Austrijos nacionalinės rinkos priežiūros institucijos adresas:
Österreichisches Institut für Bautechnik

                                               
1 OL L 228, 1992 8 11, p. 1–23.
2 2005 m. liepos 5 d. pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl lengviesiems automobiliams taikomų mokesčių, 

COM(2005) 261 galutinis.
3 2010 m. gruodžio 20 d. Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui bei Europos ekonomikos ir socialinių 

reikalų komitetui dėl ES piliečiams kylančių tarpvalstybinių mokestinių kliūčių šalinimo, COM(2010) 769.
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Interneto svetainė http://www.oib.or.at/
Išvados
Kalbant apie EPS ir euro zonos valdymo trūkumus, pabrėžtina, kad Komisija ir teisės aktų 
leidėjai greitai ėmėsi veiksmų siekdami juos ištaisyti ir šiuo metu priima su šiuo klausimu 
susijusias labai svarbias papildomas priemones.“


