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Przedmiot: Petycja 0035/2011, którą złożył Dieter Leuschner (Niemcy), w sprawie 
europejskiej unii walutowej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uważa, że przy tworzeniu unii walutowej w Europie zbyt mało uwagi 
poświęcono istotnym czynnikom dla organizacji unii gospodarczej, takim jak unia fiskalna i 
wzmocnienie władzy ustawodawczej w Unii. Według niego sytuacja ta stała się przyczyną 
obecnego kryzysu finansowego, który negatywnie wpływa na dobrobyt obywateli UE. Podaje 
kilka konkretnych przykładów nieprawidłowości w zakresie podatków, ubezpieczeń i sektora 
budowlanego w Austrii. Składający petycję zastanawia się, jakie korzyści ogromny europejski 
system administracyjny oferuje mu w codziennym życiu i chce wiedzieć, w jaki sposób te 
niedociągnięcia można naprawić i jak w możliwie szybkim czasie można ustanowić 
prawidłowo funkcjonującą, przyjazną obywatelom Unię.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 kwietnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.

Składający petycję słusznie wskazuje na istotne niedociągnięcia w mechanizmach 
koordynacji gospodarczych i fiskalnych strategii politycznych i skuteczności gospodarczego 
nadzoru w UGW przed kryzysem. Jednak twierdzenie, że twórcy UGW po prostu zignorowali 
zasadnicze problemy i zagrożenia, byłoby nadużyciem. Zasady budżetowe oraz przepisy 
dotyczące koordynacji polityki gospodarczej są częścią ram prawodawczych UE. Niemniej 
jednak istniejące instrumenty okazały się niewystarczająco skuteczne, aby zahamować 
negatywne zmiany, które nastąpiły w ostatnich latach. Niedociągnięcia tych instrumentów w 
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pełni ujawniły się w trakcie kryzysu finansowego i gospodarczego. Znalazły one 
odzwierciedlenie między innymi w niedostatecznie ambitnych politykach fiskalnych w 
czasach koniunktury gospodarczej oraz nagromadzeniu się znacznych rozbieżności w 
konkurencyjności i makroekonomicznych nierówności w szczególności w strefie euro. 
Chociaż zmiany te nie spowodowały kryzysu, sprawiły, że państwa strefy euro i państwa 
członkowskie miały znacznie większe trudności z jego pokonaniem. 
Unia Europejska wyciągnęła wnioski z kryzysu. Przykładowo Komisja zareagowała poprzez 
zaproponowanie w 2009 r. prawodawstwa dotyczącego nadzoru finansowego1oraz w 2010 r. 
pakietu aktów ustawodawczych mających na celu wzmocnienie zarządzania gospodarczego 
(tzw. „sześciopaku”), w ramach którego zaostrzono między innymi warunki paktu stabilności 
i wzrostu oraz wprowadzono nowy instrument w celu systematycznego ograniczania 
nierówności makroekonomicznych2. Negocjacje oraz procedura przyjęcia obu pakietów 
zostały stosunkowo szybko przeprowadzone przez współprawodawców, tj. Parlament 
Europejski i Radę. „Sześciopak” znacznie zwiększył zachęty do prowadzenia rozsądnej 
polityki gospodarczej i fiskalnej poprzez m.in. sankcje i kary w odpowiednich przypadkach. 
Pakiet ten wszedł w życie w grudniu 2011 r. i od tego czasu jest rygorystycznie stosowany 
przez Komisję Europejską. Konieczność rozwiązania problemu trwającego kryzysu 
zadłużeniowego skłoniła Komisję do przedstawienia kompleksowego rozwiązania w planie 
działania na rzecz stabilności i wzrostu, który został przedstawiony przez przewodniczącego 
José Manuela Barroso na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego w dniu 12 października 2011 
r.3. Kluczową częścią tego planu działania jest założenie, że należy rozwiązać wszelkie 
pozostałe zasadnicze problemy w zakresie zarządzania w strefie euro, do których ogółem 
odnosi się składający petycję. Komisja jasno stwierdziła, że częścią tego rozwiązania byłyby 
większa integracja i dążenie do unii fiskalnej. Aby osiągnąć ten cel, w listopadzie 2011 r. 
Komisja przedstawiła dodatkowy wniosek ustawodawczy w celu dalszego wzmocnienia 
nadzoru gospodarczego i budżetowego. Współprawodawcy już rozpoczęli pracę nad tym 
wnioskiem4. Komisja przedłożyła także zieloną księgę, aby rozpocząć dyskusję dotyczącą 
możliwości wprowadzenia obligacji stabilności. W tym samym czasie szefowie państw lub 
rządów strefy euro uzgodnili zawarcie międzyrządowego porozumienia w sprawie 
pogłębionej unii gospodarczej5. Postanowienia tego międzyrządowego porozumienia mają 
stać się częścią ram prawnych UE tak szybko jak to tylko możliwe. 

Wydaje się, że składający petycję odnosi się również do niewłaściwego stosowania przepisów 
drugiej dyrektywy w sprawie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie 

                                               
1 Patrz wykaz dokumentów ustawodawczych dotyczących ERRS (EUNB, EUNUiPPE i EUNGiPW) 

opublikowany w grudniu 2010 r. i dostępny na poniższej stronie: 
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm.

2 Patrz wniosek ustawodawczy Komisji dotyczący wzmocnienia zarządzania gospodarczego przedstawiony we 
wrześniu 2010 r.:http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2010-09-
eu_economic_governance_proposals_en.htm i prawodawstwo przyjęte na tej 
podstawie:http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/898.

3Patrz komunikat Komisji dotyczący planu działania, który jest dostępny na poniższej stronie internetowej: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0669:FIN:PL:PDF

4Patrz dokumenty, które stanowią część pakietu przedstawionego przez Komisję w dniu 23 listopada 2011 r., dostępne na 
poniższej stronie internetowej: http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/president/news/documents/2011/11/20111123_documents_1_en.htm.

5Patrz oświadczenie szefów państw lub rządów strefy euro z dnia 9 grudnia 2011 r., które jest dostępne na poniższej stronie 
internetowej: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/126658.pdf.
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88/357/EWG1przez sektor ubezpieczeń i właściwy austriacki urząd ds. nadzoru ubezpieczeń. 
Pierwsza dyrektywa 73/239/EWG w sprawie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie2, 
zmieniona następnie i uzupełniona drugą dyrektywą w sprawie ubezpieczeń innych niż 
ubezpieczenia na życie i trzecią dyrektywą 92/49/EWG w sprawie ubezpieczeń innych niż 
ubezpieczenia na życie3 zawiera zharmonizowane ramy prawne odnoszące się do działalności 
ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie. Zgodnie z 
dyrektywą zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej jest ważne w całej UE. 
Towarzystwo ubezpieczeniowe może podjąć decyzję o prowadzeniu działalności w innym 
państwie członkowskim zgodnie z prawem przedsiębiorczości i swobodą świadczenia usług. 
Prawo UE nie obliguje jednak towarzystw ubezpieczeniowych do prowadzenia działalności w 
innych państwach członkowskich. Oznacza to, że austriackie towarzystwo ubezpieczeniowe 
nie ma obowiązku pokrycia ryzyka ubezpieczeniowego we Włoszech. Ogólna zasada 
swobody zawierania umów ma zastosowanie w obszarze ubezpieczeń komercyjnych. 
W odniesieniu do uwag składającego petycję dotyczących austriackiego podatku 
samochodowego „NoVA” należy zauważyć, że podatki rejestracyjne od samochodów nie są 
zharmonizowane na szczeblu UE. Wobec braku tego typu środków państwa członkowskie 
mogą nakładać takie podatki oraz jednostronnie decydować o ich wysokości i sposobie ich 
obliczania. W związku z tym Austria jest uprawniona do nakładania podatku rejestracyjnego 
od samochodów rejestrowanych po raz pierwszy na jej terytorium.
Mając to na uwadze, państwa członkowskie mają swobodę w zakresie wewnętrznego 
opodatkowania pojazdów silnikowych i wiele państw członkowskich korzysta z tej 
możliwości. Ponadto nawet wśród państw, które wprowadziły takie podatki, istnieją znaczne 
różnice w zakresie ich struktury i poziomów. 
Jednak przy nakładaniu tego typu podatków państwa członkowskie muszą przestrzegać art. 
110 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w którym zakazuje się nakładania 
wyższych podatków na produkty przywożone z innych państw członkowskich niż te 
nakładane na podobne i konkurencyjne produkty krajowe.
Obecnie nic nie wskazuje na to, aby ustawodawstwo Austrii dotyczące podatków od 
samochodów było niezgodne z prawem UE.
Komisja zdaje sobie sprawę z trudności, jakie napotykają obywatele, w związku z podatkami 
od pojazdów, a także ma świadomość tego, że obecny brak harmonizacji powoduje trudności. 
W celu znalezienia rozwiązania Komisja przedstawiła w 2005 r. wniosek4który obejmował 
między innymi zniesienie podatku rejestracyjnego w ciągu 10 lat. Wniosek ten nie uzyskał 
wystarczającego poparcia ze strony państw członkowskich, mając na uwadze to, że wnioski 
dotyczące podatków wymagają jednomyślności. Chociaż przyjęcie prawodawstwa 
dotyczącego podatków na szczeblu UE wymaga jednomyślności w Radzie, Komisja ma 
nadzieję, że państwa członkowskie wykażą chęć wyeliminowania przeszkód podatkowych na 
rynku wewnętrznym. Komisja odniosła się ostatnio do tego problemu w swoim komunikacie 
w sprawie eliminowania transgranicznych przeszkód podatkowych dla obywateli Unii5z 
                                               
1 Dz.U. L 172 z 4.7.1988, s. 1–14.
2 Dz.U. L 228 z 16.8.1973, s. 3–19.
3 Dz.U. L 228 z 11.8.1992, s. 1–23.
4 Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie podatków związanych z samochodami osobowymi, COM(2005)261 

wersja ostateczna z dnia 5 lipca 2005 r.
5 COM(2010)769 z dnia 20 grudnia 2010 r., komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie eliminowania transgranicznych przeszkód podatkowych dla obywateli 
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uwagi na jego szkodliwość. 
W odniesieniu do kwestii związanych z austriackim rynkiem produktów budowlanych służby 
Komisji poinformowały już składającego petycję, w piśmie z dnia 25 lipca 2011 r., że nadzór 
rynku przeprowadzany na podstawie prawodawstwa dotyczącego rynku wewnętrznego leży w 
kompetencjach państw członkowskich, a nie bezpośrednio w kompetencjach Unii 
Europejskiej. Dlatego Komisja zachęca składającego petycję do przedstawienia swoich 
wątpliwości austriackiemu organowi ds. nadzoru rynku. Ponadto Komisja zaleca, aby 
wszelkie stwierdzenia były poparte konkretnymi przykładami i dokumentacją w celu 
wykazania ich prawdziwości. 
Właściwym krajowym organem ds. nadzoru rynku w Austrii jest:
Österreichisches Institut für Bautechnik
Schenkenstraße 4
A-1010 Wien
http://www.oib.or.at/ 
Wnioski
W odniesieniu do niedociągnięć w zarządzaniu UGW i strefą euro Komisja i 
współprawodawcy prężnie działają w celu ich usunięcia i obecnie są w trakcie podejmowania 
istotnych dodatkowych działań w tym zakresie.

                                                                                                                                                  
Unii. 


