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ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 0412/2006, Jan Luteran, Slovakian kansalainen, Saksassa ostetun 
käytetyn auton rekisteröintiongelmista Slovakiassa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä osti vuonna 1996 Nissan Micra -merkkisen auton autokauppiaalta 
Saksassa. Prešovin piirikunnan tieliikennevirasto vaati vaatimustenmukaisuustodistusta, jota 
vetoomuksen esittäjä haki Nissan Budapestilta. Nissan ilmoitti, että heillä oli kyseisiä 
todistuksia ainoastaan vuonna 1997 tai sen jälkeen valmistettuja autoja varten. Vetoomuksen 
esittäjä pyysi teknistä todistusta, joka vahvistaisi, että autotyyppi oli hyväksytty käytettäväksi 
Slovakiassa. Saatuaan teknisen todistuksen hän haki tuontilupaa piirikunnan 
tieliikennevirastolta. Vaikka auto oli katsastettu (vetoomuksen esittäjä joutui maksamaan 
katsastuksesta) ja vaikka auton teknikko oli vahvistanut, että auto on kaikkien vaatimusten 
mukainen, piirikunnan tieliikennevirasto kieltäytyi myöntämästä teknistä 
hyväksyntätodistusta. Alueellinen tieliikennevirasto tuki päätöstä. Vetoomuksen esittäjä 
ilmoitti rekisteröintiongelmastaan liikenneministeriöön, mutta se ei tuottanut tulosta. Hänen 
mielestään vaatimustenmukaisuustodistus on tarpeeton ja on vain yksi lahjonnan muoto 
Slovakiassa. Hän vetoaa EU:hun, jotta tämä tekisi lopun tästä Slovakiassa vallalla olevasta 
käytännöstä.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 28. syyskuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 28. helmikuuta 2007.

Vetoomuksen esittäjä väittää, että Slovakian viranomaiset vaativat tarpeettomia asiakirjoja 
toisista jäsenvaltioista tuotujen käytettyjen autojen rekisteröimiseksi. Vetoomuksen esittäjän 
mukaan tällaisilla vaatimuksilla luodaan esteitä käytettyjen autojen tuonnille. 

Komissio on tietoinen vetoomuksen esittäjän kertomista ongelmista. Komissio on pannut 
vireille rikkomusmenettelyn Slovakian tasavaltaa vastaan sen vuoksi, että
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Slovakian epäillään rikkoneen tavaroiden vapaan liikkumisen periaatetta. Näin ollen komissio 
lähetti Slovakian viranomaisille 12. lokakuuta 2006 virallisen huomautuksen, jossa se esitti 
näkemyksensä, jonka mukaan Slovakian lainsäädäntö asettaa muista jäsenvaltioista tuotujen 
käytettyjen autojen rekisteröinnille tiukempia ehtoja kuin kotimaisille autoille, minkä voidaan 
tulkita rikkovan tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatetta.

Komissio on pyytänyt Slovakian viranomaisia vastaamaan kahden kuukauden kuluessa 
virallisen huomautuksen vastaanottamisesta. Slovakian vastauksesta riippuen komissio ryhtyy 
tarvittaessa lisätoimiin.
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