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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant is van mening dat er bij de oprichting van de monetaire unie in Europa te weinig 
aandacht is besteed aan belangrijke factoren voor de opbouw van een economische unie, zoals 
een fiscale unie en een krachtigere wetgevende macht in de Unie. Volgens hem wreekt zich 
dit in de huidige financiële crisis, met negatieve gevolgen voor de welvaart van de EU-
burgers. Hij geeft enkele concrete voorbeelden van tekortkomingen op het gebied van 
belastingen, het verzekeringswezen en de bouwsector in Oostenrijk. Rekwestrant vraagt zich 
af welke voordelen het immense Europese beheersapparaat hem in zijn dagelijks leven biedt 
en hij wil weten hoe deze tekortkomingen kunnen worden verholpen en er zo snel mogelijk 
een goed functionerende burgervriendelijke Unie kan worden opgezet.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 april 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 april 2012

Rekwestrant wijst terecht op belangrijke tekortkomingen in de mechanismen voor de 
coördinatie van het economisch beleid en het begrotingsbeleid en de beperkte effectiviteit van 
het economisch toezicht in de EMU vóór de crisis. Het zou echter onjuist zijn om te stellen 
dat de oprichters van de EMU onderliggende problemen en risico’s simpelweg hebben 
genegeerd. Het wettelijk kader van de EU omvat begrotingsregels en bepalingen voor de 
coördinatie van het economisch beleid. De bestaande instrumenten bleken echter onvoldoende 
krachtig en doelmatig om een afdoende antwoord op de negatieve ontwikkelingen van de 
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afgelopen jaren te geven en deze ontwikkelingen binnen de perken te houden. De 
tekortkomingen van de instrumenten zijn in de financiële en economische crisis ten volle aan 
het licht gekomen. Deze tekortkomingen kwamen onder meer tot uiting in onvoldoende 
ambitieus begrotingsbeleid in economisch goede tijden en in het ontstaan van grote 
verschillen in het concurrentievermogen en van macro-economische onevenwichtigheden 
tussen met name de lidstaten van de eurozone. Hoewel deze ontwikkelingen niet de oorzaak 
van de crisis waren, maakten ze het voor de eurozone en haar lidstaten veel moeilijker om een 
uitweg uit de crisis te vinden.
De Europese Unie heeft lessen getrokken uit de in de crisis opgedane ervaringen. Zo heeft de 
Commissie gereageerd door in 2009 te komen met wetgeving inzake financieel toezicht1 en in 
2010 met een wetgevingspakket om het economische bestuur te versterken (het zogenoemde 
"sixpack"), dat onder meer het Stabiliteits- en groeipact aanscherpt en een nieuw instrument 
invoert om macro-economische onevenwichtigheden systematisch aan te pakken2. Beide 
wetgevingen zijn relatief snel overeengekomen en aangenomen door de medewetgevers, het 
Europees Parlement en de Raad. Het "sixpack" heeft de prikkels om een gezond economisch 
en begrotingsbeleid te voeren aanzienlijk versterkt, onder meer door, indien nodig, sancties of 
geldboetes op te leggen. Dit wetgevingspakket is in december 2011 van kracht geworden en 
wordt sindsdien strikt toegepast door de Europese Commissie. De noodzaak om de 
aanhoudende staatsschuldencrisis aan te pakken heeft de Commissie ertoe aangezet om een 
alomvattend antwoord te formuleren in haar "routekaart voor stabiliteit en groei", die 
voorzitter Barroso op voorgesteld.3. Een essentieel onderdeel van de routekaart is de 
doelstelling om oplossingen te vinden voor alle resterende fundamentele tekortkomingen in 
het bestuur van de eurozone, waarop door rekwestrant in algemene zin wordt gewezen. De 
Commissie heeft duidelijk gemaakt dat verdere integratie en stappen in de richting van een 
begrotingsunie onderdeel van dat antwoord moeten zijn. In het kader van de verwezenlijking 
van deze doelstelling heeft de Commissie in november 2011 aanvullende 
wetgevingsvoorstellen voorgesteld om het economisch en begrotingstoezicht verder te 
versterken, welke voorstellen reeds worden behandeld door de medewetgevers4. Ook heeft de 
Commissie een groenboek voorgesteld om een discussie over de haalbaarheid van 
stabiliteitsobligaties te starten. Tegelijkertijd hebben de staatshoofden en regeringsleiders van 
de eurozone overeenstemming bereikt over een intergouvernementele overeenkomst inzake 
een versterkte economische unie5. Het is de bedoeling dat de bepalingen van deze 
intergouvernementele overeenkomst zo spoedig mogelijk deel gaan uitmaken van het 
wettelijk kader van de EU.
                                               
1 Zie de lijst van wetgevingsdocumenten inzake het ESRB en de drie agentschappen (de EBA, de EAVB en de 

EAEM), die in december 2010 is gepubliceerd en via de volgende link kan worden geraadpleegd:
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm

2 Zie de wetgevingsvoorstellen voor de versterking van het economisch bestuur die de Commissie in 
september 2010 heeft 
gepresenteerd:http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2010-09-
eu_economic_governance_proposals_en.htm , en de wetgeving die op basis hiervan is 
aangenomen:http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/898.

3 De tekst van de mededeling van de Commissie over de routekaart is te vinden op de volgende link: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0669:FIN:NL:PDF.

4 De teksten die onderdeel vormen van het op 23 november 2011 door de Commissie voorgestelde pakket zijn te vinden op 
de volgende link: http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/president/news/documents/2011/11/20111123_documents_1_en.htm

5 De tekst van de verklaring van de staatshoofden en regeringsleiders van de eurozone van 9 december 2011 is te vinden op 
de volgende link: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/126658.pdf
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Rekwestrant lijkt ook te refereren aan het verzuim door de verzekeringsbranche en de 
Oostenrijkse bevoegde toezichthouder op het verzekeringswezen om de tweede richtlijn 
schadeverzekering (88/357/EEG)1 correct toe te passen.
De eerste richtlijn schadeverzekering (73/239/EEG)2, zoals later gewijzigd en aangevuld door 
de tweede richtlijn schadeverzekering en de derde richtlijn schadeverzekering (92/49/EEG)3, 
voorziet in een geharmoniseerd wettelijk k a d e r  voor de uitoefening van het 
schadeverzekeringsbedrijf. De richtlijn bepaalt dat een vergunning voor het verrichten van 
verzekeringsdiensten geldig is in de hele EU. Een verzekeringsmaatschappij mag op grond 
van het recht van vestiging of het beginsel van het vrij verrichten van diensten besluiten om in 
andere lidstaten bedrijfswerkzaamheden uit te oefenen. EU-wetgeving verplicht 
verzekeringsmaatschappijen echter niet om in andere lidstaten diensten te verrichten. Dit 
betekent dat een Oostenrijkse verzekeringsmaatschappij niet verplicht is om 
verzekeringsrisico's in Italië te dekken. Op het gebied van commerciële verzekeringen is het 
algemene beginsel van contractuele vrijheid van toepassing.

Met betrekking tot de opmerkingen van rekwestrant over de Oostenrijkse 
motorvoertuigenbelasting "NoVA" moet worden opgemerkt dat de 
motorvoertuigregistratiebelasting niet is geharmoniseerd op EU-niveau. Bij ontstentenis van 
dergelijke maatregelen kunnen lidstaten eenzijdig registratiebelastingen opleggen en beslissen 
over de hoogte en de manier van berekening van deze belastingen. Dientengevolge staat het 
Oostenrijk vrij om een registratiebelasting te heffen op motorvoertuigen die voor het eerst op 
zijn grondgebied worden geregistreerd.
Dit indachtig blijft het de lidstaten vrij staan om een binnenlandse belasting op 
motorvoertuigen toe te passen, en een groot aantal lidstaten doet dat ook. Bovendien zijn er 
grote verschillen in de opzet en de hoogte van de belasting tussen de lidstaten die deze 
belasting heffen.
Bij het heffen van deze belasting moeten lidstaten echter artikel 110 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie respecteren, dat de lidstaten verbiedt om 
belastingen te heffen op uit andere lidstaten ingevoerde producten die hoger zijn dan die 
welke op gelijksoortige en concurrerende nationale producten worden geheven.
Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat de wetgeving van Oostenrijk inzake de 
motorvoertuigregistratiebelasting in strijd is met het EU-recht.
De Commissie is zich bewust van de problemen die belastingen op voertuigen voor burgers 
veroorzaken en tevens van het feit dat het huidige ontbreken van harmonisatie obstakels 
opwerpt. Op zoek naar een oplossing heeft de Commissie in 2005 een voorstel4 gepresenteerd 
waarin onder meer werd voorzien in de afschaffing van registratiebelastingen in een periode 
van tien jaar. Dat voorstel kreeg niet genoeg steun van de lidstaten, aangezien in 
belastingaangelegenheden unanimiteit vereist is. Hoewel de aanneming van EU-wetgeving op 
het gebied van belastingen unanimiteit in de Raad vereist, blijft de Commissie hoopvol dat de 
lidstaten zich bereid zullen tonen om fiscale obstakels binnen de interne markt weg te nemen.
Dit probleem is recentelijk door de Commissie in haar mededeling "Wegwerken van 

                                               
1 PB L 172 van 4.7.1988, blz. 1-14.
2 PB L 228 van 16.8.1973, blz. 3-19.
3 PB L 228 van 11.8.1992, blz. 1-23.
4 Voorstel voor een richtlijn van de Commissie betreffende de belasting van personenauto's, COM(2005)261 definitief van 

5 juli 2005.
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grensoverschrijdende fiscale obstakels voor EU-burgers"1 aangemerkt als een obstakel.
Wat betreft de aan de Oostenrijkse markt voor bouwproducten gerelateerde kwesties waar 
rekwestrant op wijst, hebben de diensten van de Commissie rekwestrant reeds meegedeeld, bij 
brief van 25 juli 2011, dat het verrichten van toezichthoudende activiteiten op basis van de 
wetgeving inzake de interne markt een bevoegdheid van de lidstaten is en niet direct van de 
Europese Unie. De Commissie spoort rekwestrant daarom aan om zijn zorgen kenbaar te 
maken bij de Oostenrijkse markttoezichthouders. Voorts wordt rekwestrant aanbevolen om 
zijn beweringen vergezeld te doen gaan van specifieke voorbeelden en documenten die de 
geldigheid ervan staven.
De bevoegde nationale toezichthouder in Oostenrijk is:
Österreichisches Institut für Bautechnik
Schenkenstraße 4
A-1010 Wien
http://www.oib.or.at/
Conclusies
Met betrekking tot de tekortkomingen in het bestuur van de EMU en de eurozone hebben de 
Commissie en de medewetgevers snel actie ondernomen om deze te corrigeren en werken zij 
in dit verband aan zeer significante aanvullende maatregelen.

                                               
1

COM(2010)769 van 20 december 2010, mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees 
Economisch en Sociaal Comité betreffende het wegwerken van grensoverschrijdende fiscale obstakels voor EU-burgers.


