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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0412/2006, του Jan Luteran, σλοβακικής ιθαγένειας, σχετικά με τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει με την ταξινόμηση στη Σλοβακία του μεταχειρισμένου 
αυτοκινήτου που αγόρασε στη Γερμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αγόρασε ένα Nissan Micra του 1996 από αντιπρόσωπο στη Γερμανία. Η 
υπηρεσία τροχαίας της περιοχής Prešov ζήτησε ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης, το οποίο 
στη συνέχεια ο αναφέρων ζήτησε με αίτηση στη Nissan της Βουδαπέστης. Η εταιρεία Nissan 
δήλωσε ότι διέθετε τέτοιου είδους πιστοποιητικά μόνο για αυτοκίνητα που είχαν 
κατασκευαστεί από το 1997 και μετά. Ο αναφέρων ζήτησε τεχνικό πιστοποιητικό το οποίο θα 
βεβαίωνε ότι ο συγκεκριμένος τύπος οχήματος είναι εγκεκριμένος για χρήση στη Σλοβακία 
και, αφού το έλαβε, υπέβαλε αίτηση για άδεια εισαγωγής από την τοπική υπηρεσία τροχαίας. 
Ωστόσο, αν και το αυτοκίνητο είχε περάσει από τεχνικό έλεγχο (για τον οποίο ο ίδιος 
κατέβαλε χρηματικό ποσό) και ο τεχνικός βεβαίωσε ότι το αυτοκίνητο πληροί όλες τις 
προϋποθέσεις, η υπηρεσία τροχαίας της περιοχής αρνήθηκε την έκδοση πιστοποιητικού 
τεχνικής έγκρισης. Την απόφαση αυτή υποστήριξε η περιφερειακή υπηρεσία τροχαίας. Ο 
αναφέρων ενημέρωσε το υπουργείο Μεταφορών σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετώπιζε 
για την ταξινόμηση του αυτοκινήτου του, αλλά ανεπιτυχώς. Θεωρεί ότι το πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης δεν είναι απαραίτητο και δεν αποτελεί παρά πηγή διαφθοράς στη Σλοβακία. 
Ζητεί από την ΕΕ να βοηθήσει να τεθεί ένα τέλος στην εν λόγω πρακτική στη Σλοβακία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Σεπτεμβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2007.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι αρχές της Σλοβακίας ζητούν περιττά έγγραφα κατά την 
ταξινόμηση των μεταχειρισμένων οχημάτων που εισάγονται από άλλα κράτη μέλη. Σύμφωνα 
με τον αναφέροντα, τέτοιες απαιτήσεις δημιουργούν εμπόδια στην εισαγωγή των εν λόγω 
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εμπορευμάτων. 

Η Επιτροπή γνωρίζει  τα προβλήματα που παρουσιάζει ο αναφέρων. Η Επιτροπή έχει κινήσει 
διαδικασία επί παραβάσει κατά της Σλοβακικής Δημοκρατίας για την εικαζόμενη παραβίαση 
της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και απέστειλε σχετικά 
προειδοποιητική επιστολή στις αρχές της Σλοβακίας με ημερομηνία 12 Οκτωβρίου 2006. 
Σύμφωνα με τη θέση που παρουσιάζει η Επιτροπή στην εν λόγω επιστολή, οι προϋποθέσεις 
που επιβάλλει η νομοθεσία της Σλοβακίας για την ταξινόμηση των μεταχειρισμένων 
οχημάτων που εισάγονται από άλλα κράτη μέλη είναι πιο αυστηρές σε σχέση με αυτές που 
ισχύουν για τα εγχώρια οχήματα, γεγονός που ενδέχεται να συνιστά παραβίαση της αρχής της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων.

Η Επιτροπή ζήτησε από τις αρχές της Σλοβακίας να απαντήσουν εντός δύο μηνών από τη 
λήψη της επιστολής. Ανάλογα με την απάντησή τους, η Επιτροπή θα λάβει όποια περαιτέρω 
μέτρα κρίνονται απαραίτητα.
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