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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0412/2006 af Jan Luteran, slovakisk statsborger, om hans problemer med 
indregistrering i Slovakiet af den brugte bil, som han købte i Tyskland

1. Sammendrag

Andrageren købte en Nissan Micra fra 1996 af en forhandler i Tyskland. Vejkontoret i 
distriktet Prešov krævede en typeattest, som andrageren herefter anmodede Nissan Budapest
om. Nissan erklærede, at de kun havde attester af denne art for biler, der var bygget i 1997 
eller senere. Andrageren anmodede om en teknisk attest med bekræftelse af, at køretøjstypen 
var godkendt til anvendelse i Slovakiet, og da han havde modtaget denne, ansøgte han om en 
importtilladelse fra distriktsvejkontoret. Selv om der var blevet foretaget en teknisk inspektion 
af bilen (som han havde skullet betale et gebyr for at få foretaget), og teknikeren bekræftede, 
at bilen opfyldte alle krav, afviste distriktsvejkontoret at udstede en teknisk 
godkendelsesattest. Denne beslutning blev stadfæstet af det regionale vejkontor. Andrageren 
oplyste transportministeriet om sine problemer med at få indregistreret sin bil, men uden held.
Han anser typeattesten for at være unødvendig og for udelukkende at være en kilde til 
korruption i Slovakiet. Han anmoder EU om at medvirke til at stoppe denne praksis i 
Slovakiet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. september 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2007.

Andrageren hævder, at de slovakiske myndigheder stiller krav om unødvendige dokumenter i 
forbindelse med indregistreringen af brugte køretøjer, der indføres fra andre medlemsstater.
Ifølge andrageren kan sådanne krav skabe hindringer for import af disse varer.

Kommissionen er bekendt med de problemer, som andrageren beskriver. Kommissionen har 
indledt en overtrædelsesprocedure mod Den Slovakiske Republik for påstået overtrædelse af 
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princippet om varernes frie bevægelighed, og tilsendte således de slovakiske myndigheder en 
åbningsskrivelse den 12. oktober 2006. I denne skrivelse gjorde Kommissionen gældende, at 
den slovakiske lovgivning indeholder strengere betingelser for indregistreringen af brugte 
køretøjer, der indføres fra andre medlemsstater, end for brugte køretøjer fra Slovakiet, hvilket 
kan udgøre en krænkelse af princippet om varernes frie bevægelighed.

Kommissionen anmodede de slovakiske myndigheder om at besvare skrivelsen inden for to 
måneder fra modtagelsen af skrivelsen. Afhængig af analysen af det slovakiske svar vil 
Kommissionen iværksætte de yderligere tiltag, der måtte anses for at være nødvendige.


