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1. Rezumatul petiției

Petiționarul consideră că, la înființarea Uniunii Monetare Europene s-a acordat prea puțină 
atenție factorilor importanți pentru construirea unei uniuni economice, de exemplu o uniune 
fiscală și competențe legislative mai mari acordate Uniunii. După părerea acestuia, situația a 
devenit și mai pregnantă în urma crizei financiare din prezent, cu urmări negative pentru 
prosperitatea cetățenilor din Uniunea Europeană. El dă câteva exemple concrete de neajunsuri 
în materie de impozitare, de asigurări și alte aspecte din sectorul construcțiilor din Austria. 
Petiționarul își pune întrebarea care sunt avantajele imensului aparat administrativ european în 
viața sa de zi cu zi și dorește să știe cum pot fi remediate aceste neajunsuri și cum se poate 
ajunge cât mai repede la o Uniune funcțională și „prietenoasă” pentru cetățeni.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 aprilie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 aprilie 2012

Petiționarul subliniază în mod corect carențele semnificative ale mecanismelor de coordonare 
a politicilor economice și fiscale și ale eficacității supravegherii economice în UEM, existente 
înainte de criză. Cu toate acestea, ar fi incorect să se sugereze că fondatorii UEM au ignorat 
pur și simplu problemele și riscurile aferente. Normele fiscale și dispozițiile privind 
coordonarea politicilor economice fac parte din cadrul legislativ al UE. Totuși, instrumentele 
existente nu s-au dovedit a fi suficient de solide și eficiente pentru a aborda și a pune capăt 
evoluțiilor negative observate în ultimii ani. Carențele instrumentelor au fost pe deplin 
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evidențiate în contextul crizei financiare și economice. Acestea s-au reflectat, printre altele, în 
politicile fiscale insuficient de ambițioase în perioadele economice prospere și în crearea unor 
diferențe mari în materie de competitivitate și a unor dezechilibre macroeconomice în special 
în zona euro. Deși aceste evoluții nu au stat la baza crizei, acestea au făcut mult mai dificilă 
depășirea crizei de către zona euro și statele sale membre. 
Uniunea Europeană a desprins învățăminte din experiența crizei. De exemplu, Comisia a 
răspuns, în 2009, prin propunerea unor acte legislative privind supravegherea financiară1 și, 
în 2010, prin propunerea unui pachet legislativ de consolidare a guvernanței economice (așa-
numitul „pachet de șase propuneri”) care, printre altele, au sporit gradul de strictețe a Pactului 
de stabilitate și creștere și au introdus un nou instrument pentru a aborda în mod sistematic 
dezechilibrele macroeconomice2. Ambele serii de acte legislative au fost negociate și adoptate 
destul de rapid de către colegiuitori, Parlamentul European și Consiliu. Pachetul legislativ de 
șase propuneri a îmbunătățit în mod semnificativ stimulentele pentru politici economice și 
fiscale solide, inclusiv prin sancțiuni sau amenzi, după caz. Acesta a intrat în vigoare în luna 
decembrie 2011 și de atunci este aplicat în mod riguros de către Comisia Europeană. Nevoia 
de a aborda criza actuală a datoriilor suverane a determinat Comisia să prezinte un răspuns 
cuprinzător în Foaia sa de parcurs către stabilitate și creștere, care a fost prezentată de 
președintele Barosso Parlamentului European la 12 octombrie 20113. O parte esențială a 
acestei foi de parcurs este obiectivul corectării problemelor fundamentale restante în ceea ce 
privește guvernanța în zona euro, la care petiționarul face referire în general. Comisia a 
clarificat faptul că o integrare mai bună și acțiuni mai numeroase în direcția uniunii fiscale ar 
trebui să facă parte din acest răspuns. În vederea atingerii acestui obiectiv, Comisia a elaborat, 
în luna noiembrie 2011, propuneri legislative suplimentare pentru consolidarea în continuare a 
supravegherii economice și bugetare în privința căreia activitatea colegiuitorilor a început 
deja4. De asemenea, Comisia a prezentat o carte verde pentru lansarea unei dezbateri pe tema 
fezabilității introducerii obligațiunilor de stabilitate. În același timp, șefii de stat și de guvern 
din zona euro au încheiat un acord interguvernamental privind o uniune economică 
consolidată5. Dispozițiile acestui acord interguvernamental ar trebui să facă parte din cadrul 
juridic al UE cât mai curând posibil. 

De asemenea, se pare că petiționarul face referire la aplicarea incorectă a celei de a doua 
Directive privind asigurarea generală (88/357/CEE)6 de către industria asigurărilor și de 
autoritatea austriacă competentă în materie de supraveghere a asigurărilor. 
Prima Directivă privind asigurarea generală (73/239/CEE)7, modificată și completată ulterior 
de a doua Directivă privind asigurarea generală și de a treia Directivă privind asigurarea 
                                               
1 A se vedea lista documentelor legislative privind CERS și cele trei agenții (ABE, AEAPO și AEVMP) 

publicată în luna decembrie 2010, la următoarea adresă de internet: 
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm

2 A se vedea propunerile legislative ale Comisiei privind consolidarea guvernanței economice prezentate în 
luna septembrie 2010: http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2010-09-
eu_economic_governance_proposals_en.htm și legislația adoptată pe această bază: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/898

3 A se vedea textul comunicării Comisiei la următoare adresă de internet: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0669:FIN:RO:PDF

4 A se vedea textele care fac parte din pachetul legislativ prezentat de Comisie la 23 noiembrie 2011, la următoarea adresă de 
internet: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/2011/11/20111123_documents_1_en.htm

5 A se vedea textul declarației șefilor de stat și de guvern din zona euro din 9 decembrie 2011, la următoarea adresă de 
internet: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/126658.pdf 

6 JO L 172, 4.7.1988, p. 1-14.
7 JO L 228, 16.8.1973, p. 3-19.
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generală (92/49/CEE)1, prevede un cadru juridic armonizat pentru desfășurarea de activități în 
domeniul asigurărilor generale. Directivele stabilesc faptul că o autorizație de asigurare este 
valabilă pe întreg teritoriul UE. O societate de asigurări poate decide să exercite o activitate 
într-un alt stat membru, fie în temeiul dreptului de stabilire, fie în cel al libertății de a presta 
servicii. Cu toate acestea, dreptul UE nu obligă societățile de asigurări să fie active în alte 
state membre. Acest lucru înseamnă că o societate de asigurări austriacă nu este obligată să 
acopere riscurile de asigurare în Italia. Principiul general al libertății contractuale se aplică în 
domeniul asigurărilor comerciale. 

În ceea ce privește observațiile petiționarului privind taxa austriacă „NoVA” de înmatriculare 
a autoturismelor, trebuie să se ia act de faptul că taxa de înmatriculare a autoturismelor nu este 
armonizată la nivelul UE. În lipsa unor astfel de măsuri, statele membre pot impune astfel de 
taxe și pot decide în mod unilateral în ceea ce privește nivelul și metodele de calculare a 
acestora. În consecință, Austria are dreptul să perceapă o taxă pentru autoturismele 
înmatriculate pentru prima dată pe teritoriul său.

Ținând seama de acest lucru, statele membre au libertatea de a aplica taxe interne 
autoturismelor și un număr mare de state membre aplică astfel de taxe. În plus, chiar și în 
rândul statelor care aplică aceste taxe, există diferențe semnificative cu privire la structura și 
nivelurile acestora. 

Totuși, aplicând aceste taxe, statele membre trebuie să respecte articolul 110 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene care interzice ca statele membre să aplice produselor 
importate din alte state membre impozite mai mari decât cele care se aplică produselor 
naționale similare concurente.

În prezent, nu există indicii potrivit cărora legislația Austriei privind impozitarea 
autoturismelor încalcă legislația UE.

Comisia este conștientă de dificultățile cu care se confruntă cetățenii din cauza taxelor 
percepute pentru autovehicule, precum și de faptul că lipsa actuală a unei armonizări 
reprezintă un obstacol. În vederea găsirii unei soluții, Comisia a prezentat în anul 2005 o 
propunere2 care prevedea, printre altele, eliminarea taxelor de înmatriculare pe o perioadă de 
10 ani. Propunerea respectivă nu a beneficiat de sprijin suficient din partea statelor membre, 
întrucât este nevoie de unanimitate în ceea ce privește aspectele fiscale. Deși adoptarea 
legislației UE în domeniul impozitării necesită unanimitate în cadrul Consiliului, Comisia 
speră în continuare că statele membre vor manifesta bunăvoință în ceea ce privește eliminarea 
obstacolelor fiscale de pe piața internă. Recent, Comisia a subliniat în Comunicarea sa 
intitulată „Îndepărtarea obstacolelor fiscale transnaționale din calea cetățenilor UE”3 că 
această chestiune este un obstacol. 
În ceea ce privește aspectele legate de piața austriacă a materialelor de construcție, serviciile 
Comisiei au informat deja petiționarul, printr-o scrisoare din 25 iulie 2011, că activitățile de 
supraveghere a pieței desfășurate pe baza legislației privind piața internă țin de competența 
statelor membre, și nu direct de competența Uniunii Europene. Prin urmare, Comisia 
încurajează petiționarul să își exprime preocupările în fața autorităților austriece de 
supraveghere a pieței. În plus, se recomandă ca plângerile să fie însoțite de exemple concrete 

                                               
1 JO L 228, 11.8.1992, p. 1-23.
2 Propunere de Directivă a Consiliului privind taxele pe autoturisme, COM(2005)261 final din 5 iulie 2005.
3 COM(2010)769 din 20 decembrie 2010, Comunicarea Comisiei către Consiliu, către Parlamentul European și către 

Comitetul Economic și Social European privind îndepărtarea obstacolelor fiscale transnaționale din calea cetățenilor UE. 
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și de documente care să le demonstreze validitatea. 
Autoritatea națională a Austriei, competentă în materie de supravegherea pieței este:
Österreichisches Institut für Bautechnik
Schenkenstraße 4
A-1010 Wien
http://www.oib.or.at/
Concluzii
În ceea ce privește carențele în materie de guvernanță ale UEM și ale zonei euro, Comisia și 
colegiuitorii au acționat rapid pentru a le corecta și, în prezent, iau măsuri suplimentare foarte 
importante în acest sens.


