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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka, izveidojot Eiropā Monetāro savienību, pārāk maz 
uzmanības tika pievērsts svarīgiem ekonomiskās savienības organizācijas faktoriem, 
piemēram, fiskālajai savienībai un spēcīgākai likumdošanas varai Savienībā. Saskaņā ar viņa 
pausto šī situācija ir izraisījusi pašreizējo finanšu krīzi, kas negatīvi ietekmē ES pilsoņu 
labklājību. Viņš min dažus konkrētus trūkumu piemērus nodokļu, apdrošināšanas un 
būvniecības jomā Austrijā. Lūgumraksta iesniedzējs vaicā, kādas priekšrocības ārkārtīgi lielā 
Eiropas administratīvā sistēma viņam piedāvā ikdienas dzīvē, un vēlas zināt, kā šos trūkumus 
var novērst un kā pēc iespējas drīzāk var izveidot pareizi funkcionējošu, pilsoņiem draudzīgu 
Savienību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 26. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 20. aprīlī

Lūgumraksta iesniedzēja norādījumi par būtiskiem trūkumiem, kas pirms krīzes pastāvēja 
saistībā ar ekonomiskās un nodokļu politikas koordinēšanas mehānismiem un ekonomikas 
uzraudzības efektivitāti Eiropas Monetārajā savienībā (EMS), ir pamatoti. Tomēr nebūtu 
pareizi uzskatīt, ka EMS izveidotāji vienkārši ignorēja pastāvošās problēmas un riskus. 
Fiskālie noteikumi un nosacījumi attiecībā uz ekonomikas politikas koordinēšanu ir daļa no 
ES tiesiskā regulējuma. Tomēr spēkā esošie instrumenti izrādījās nepietiekami iedarbīgi un
efektīvi, lai risinātu un ierobežotu pēdējo gadu nelabvēlīgos notikumus. Šo instrumentu 
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trūkumi kļuva acīmredzami finanšu un ekonomikas krīžu kontekstā. Cita starpā tos 
atspoguļoja nepietiekami vērienīgie fiskālās politikas virzieni ekonomiskās izaugsmes laikā 
un lielu konkurētspējas atšķirību un makroekonomiskās nelīdzsvarotības rašanās, jo īpaši eiro 
zonā. Lai gan šie procesi nebija krīzes cēloņi, tie ievērojami apgrūtināja tās pārvarēšanu eiro 
zonā un dalībvalstīs. 
Eiropas Savienība, pamatojoties uz krīzē gūto pieredzi, ir veikusi secinājumus. Piemēram, 
Komisija reaģēja, 2009. gadā ierosinot tiesisko regulējumu par finanšu pārraudzību1 un 
2010. gadā — tiesību aktu kopumu ekonomikas pārvaldības nostiprināšanai (tā dēvēto 
„sešinieku”), ar kuru cita starpā tika uzlabots Stabilitātes un izaugsmes pakts un ieviests jauns 
instruments sistemātiskai makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanai2. Likumdevēji, 
Eiropas Parlaments un Padome, diezgan ātri apsprieda un pieņēma abus tiesību aktu kopumus. 
„Sešinieka” tiesību akti ir ievērojami nostiprinājuši stimulus stabiliem ekonomikas un fiskālās 
politikas virzieniem, tostarp vajadzības gadījumā paredzot sankcijas vai sodu piemērošanu. 
Tie stājās spēkā 2011. gada decembrī, un kopš tā laika Komisija tos konsekventi piemēro. 
Vajadzība novērst pašreizējo valsts parāda krīzi ir pamudinājusi Komisiju tās „Rīcības plānā 
stabilitātei un izaugsmei”3, ar kuru 2011. gada 12. oktobrī priekšsēdētājs J. M. Barroso
iepazīstināja Eiropas Parlamentu, piedāvāt vispusīgu risinājumu.  Būtiska šā rīcības plāna daļa 
ir mērķis labot visas pastāvošās pamatproblēmas eiro zonas pārvaldībā, uz kurām kopumā 
atsaucas lūgumraksta iesniedzējs. Komisija ir skaidri norādījusi, ka risinājumā būtu jāietilpst 
plašākai integrācijai un pasākumiem virzībā uz fiskālo savienību. Cenšoties īstenot šo mērķi, 
Komisija 2011. gada novembrī sagatavoja papildu tiesību aktu ierosinājumus, lai vēl vairāk 
nostiprinātu ekonomikas un budžeta uzraudzību, kuru likumdevēji jau ir sākuši izstrādāt4. 
Komisija arī ir ierosinājusi Zaļo grāmatu, lai sāktu diskusiju par stabilitātes obligāciju 
noderību. Tajā pašā laikā eiro zonas valstu un valdību vadītāji ir vienojušies par starpvaldību 
nolīgumu saistībā ar nostiprinātu ekonomikas savienību5. Šī starpvaldību nolīguma 
noteikumiem pēc iespējas drīzāk ir jākļūst par daļu no ES tiesiskā regulējuma. 
Šķiet, lūgumraksta iesniedzējs atsaucas arī uz to, kas apdrošināšanas nozare un Austrijas 
atbildīgās apdrošināšanas pārraudzības iestādes nepareizi piemēro Otro nedzīvības 
apdrošināšanas Direktīvu 88/357/EEK6. 

Pirmā nedzīvības apdrošināšanas Direktīva 73/239/EEK 7, kurā vēlāk tika veikti grozījumi un 
papildinājumi ar Otro nedzīvības apdrošināšanas direktīvu un Trešo nedzīvības 
apdrošināšanas Direktīvu 92/49/EEK 8, nodrošina saskaņotu tiesisko regulējumu 
                                               
1 Skatīt normatīvos dokumentus par Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju (ESRK) un trim aģentūrām (Eiropas 

Banku iestādi (EBA), Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi (EIOPA) un Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestādi (ESMA)), kas 2010. gada decembrī tika publicēti šajā saitē: 
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm

2 Skatīt Komisijas 2010. gada septembrī iesniegtos tiesību aktu priekšlikumus par ekonomikas pārvaldības 
nostiprināšanu http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2010-09-
eu_economic_governance_proposals_en.htm un uz to pamata pieņemtos tiesību aktus 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/898

3 Skatīt Komisijas paziņojuma par rīcības plānu tekstu šajā saitē: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0669:FIN:EN:PDF

4 Skatīt Komisijas 2011. gada 23. novembrī iesniegtā tiesību aktu kopuma tekstus šajā saitē: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/2011/11/20111123_documents_1_en.htm

5 Skatīt eiro zonas valstu un valdību vadītāju 2011. gada 9. decembra paziņojumu šajā saitē: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/126658.pdf

6 OV L 172, 4.7.1988., 1.–14. lpp.
7 OV L 228, 16.8.1973., 3.–19. lpp.
8 OV L 228, 11.8.1992., 1.–23. lpp.
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uzņēmējdarbības veikšanai nedzīvības apdrošināšanas jomā. Direktīvās ir noteikts, ka 
apdrošināšanas atļauja ir derīga visā ES. Apdrošināšanas uzņēmums var pieņemt lēmumu 
veikt uzņēmējdarbību citās dalībvalstīs atbilstīgi tiesībām veikt uzņēmējdarbību vai atbilstīgi 
pakalpojumu sniegšanas brīvībai. Tomēr ES tiesību akti apdrošināšanas uzņēmumiem 
nenosaka pienākumu darboties arī citās dalībvalstīs. Tas nozīmē, ka Austrijas apdrošināšanas 
uzņēmumam nav pienākuma segt apdrošināšanas riskus Itālijā. Komerciālās apdrošināšanas 
jomā ir piemērojams vispārējais līgumiskās brīvības princips. 
Saistībā ar lūgumraksta iesniedzēja norādījumiem par Austrijas automašīnu nodokli „NoVA” 
ir jānorāda, ka automašīnu reģistrācijas nodoklis ES līmenī nav saskaņots. Tā kā šādi 
pasākumi nav paredzēti, dalībvalstis var piemērot šādus nodokļus un vienpusēji pieņemt 
lēmumu par to līmeņiem un aprēķina metodēm. Attiecīgi Austrijai ir tiesības piemērot 
reģistrācijas nodokli automašīnām, kas pirmo reizi tiek reģistrētās tās teritorijā.

Ņemot to vērā, dalībvalstīm ir tiesības automašīnām piemērot iekšējus nodokļus, un daudzas 
dalībvalstis to dara. Turklāt pat to valstu vidū, kuras piemēro šādus nodokļus, attiecībā uz to 
struktūru un līmeni pastāv ievērojamas atšķirības. 
Tomēr, piemērojot šos nodokļus, dalībvalstīm ir jāievēro Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 110. pants, kurā dalībvalstīm ir noteikts aizliegums citu dalībvalstu ražojumiem uzlikt 
iekšējos nodokļus, kas ir lielāki par tiem, kuri uzlikti līdzīgiem vietējiem produktiem.

Pašlaik nav liecību par to, ka Austrijas tiesību akti par automašīnu nodokļiem pārkāptu ES 
tiesisko regulējumu.

Komisija ir informēta par grūtībām, ko iedzīvotājiem rada transportlīdzekļiem piemērotie 
nodokļi, un apzinās arī faktu, ka pašreizējais saskaņotības trūkumus rada šķēršļus. Cenšoties 
rast risinājumu, Komisija 2005. gadā iesniedza priekšlikumu1, kurā cita starpā bija paredzēta 
reģistrācijas nodokļu atcelšana uz 10 gadiem. Šis priekšlikums neguva pietiekamu dalībvalstu 
atbalstu, bet nodokļu jautājumos ir vajadzīga vienprātība. Lai gan ES tiesību aktu pieņemšanai 
nodokļu jomā ir vajadzīga vienprātība Padomē, Komisija cer, ka dalībvalstis apliecinās 
gatavību novērst ar nodokļiem saistītos šķēršļus iekšējā tirgū. Nesen Komisija paziņojumā 
„Pārrobežu nodokļu šķēršļu novēršana ES pilsoņiem”2 norādīja, ka šī problēma ir šķērslis. 
Attiecībā uz jautājumiem saistībā ar Austrijas būvizstrādājumu tirgu Komisijas dienesti 
2011. gada 25. jūlija vēstulē jau ir informējuši lūgumraksta iesniedzēju, ka tirgus uzraudzības 
pasākumi, ko veic saskaņā ar iekšējā tirgus tiesisko regulējumu, ir dalībvalstu, nevis tiešā 
Eiropas Savienības kompetencē. Tāpēc Komisija vēlētos mudināt lūgumraksta iesniedzēju 
paust savas bažas Austrijas tirgus uzraudzības iestādēm. Turklāt tā iesaka visas sūdzības 
papildināt ar konkrētiem piemēriem un dokumentiem, kas apliecina to pamatotību. 
Atbildīgā tirgus uzraudzības iestāde Austrijā ir:
Österreichisches Institut für Bautechnik
Schenkenstraße 4
A-1010 Wien
http://www.oib.or.at/
Secinājumi

                                               
1 Priekšlikums Padomes direktīvai par nodokļiem, ar kuriem apliek vieglos automobiļus, 2005. gada 5. jūlija 

COM(2005) 261 galīgā redakcija.
2 Komisijas 2010. gada 20. decembra paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 

komitejai „Pārrobežu nodokļu šķēršļu novēršana ES pilsoņiem”, COM(2010) 769. 
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Attiecībā uz EMS un eiro zonas pārvaldības trūkumiem Komisija un likumdevēji ir bez 
kavēšanās rīkojušies, lai tos novērstu, un šajā nolūkā izstrādā ļoti būtiskus papildu pasākumus.


