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Относно: Петиция 0412/2006, внесена от Jan Luteran (словашки гражданин), относно 
неговите проблеми с регистрацията в Словакия на автомобил втора 
употреба, който е закупил в Германия.

Вносителят на петицията е закупил автомобил Nissan Micra, модел 1996 г., от търговец 
в Германия. Службата по автомобилен транспорт  в окръг Prešov е изискала сертификат 
за съответствие и вносителят на петицията е подал молба до представителството на 
Nissan в Будапеща за издаване на такъв сертификат. От представителството на Nissan са 
заявили, че разполагат с такива сертификати само за автомобили, произведени през или 
след 1997 г. Вносителят на петицията е поискал технически сертификат, който 
потвърждава, че този вид превозно средство е одобрен за употреба в Словакия и след 
като го получава, подава молба за разрешително за внос от окръжната служба по 
автомобилен транспорт. Но въпреки че колата е преминала технически преглед (за 
който той е трябвало да заплати такса) и техникът е потвърдил, че колата отговаря на 
всички изисквания, окръжната служба по автомобилен транспорт отказва да издаде 
сертификат за техническа изправност. Това решение е било подкрепено от 
регионалната служба по автомобилен транспорт. Вносителят на петицията уведомява 
транспортното министерство за проблемите, пред които се е изправил при 
регистрацията на автомобила си, но без успех. Според него сертификатът за 
съответствие е ненужен и е  просто източник на корупция в Словакия. Той се обръща 
към ЕС за помощ, за да се сложи край на тази практика в Словакия.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 септември 2006 г. Комисията е приканена да предостави 
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сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 февруари 2007 г.

Вносителят на петицията твърди, че словашките органи изискват ненужни документи 
при регистрацията на използвани автомобили, внесени от други държави-членки. 
Според вносителя на петицията подобни изисквания създават пречки за вноса на такива 
стоки. 

Комисията е наясно с проблемите, повдигнати от вносителя на петицията. Комисията е 
образувала производство за установяване на нарушение срещу Словашката република 
по твърдение за нарушение на принципа за свободно движение на стоки и затова на 12 
октомври 2006 г. е изпратила писмо за официално уведомление до словашките органи. 
В писмото Комисията изразява мнението, че словашкото законодателство налага по-
строги условия за регистрация на употребявани автомобили, внесени от други държави-
членки, отколкото спрямо закупени на вътрешния пазар, което създава впечатление за 
нарушение на принципа за свободно движение на стоки. 

Комисията е поискала от словашките органи  да отговорят в срок от два месеца от 
получаването на писмото. В зависимост от анализа на отговора на словашките органи, 
Комисията ще предприеме допълнителни действия, които намери за необходими.

4. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 19 декември 2007 г.

На 29 юни 2007 г. Комисията е изпратила обосновано становище до словашките 
органи. В това становище Комисията изразява мнението, че словашкото 
законодателство налага по-строги условия за регистрацията на употребявани 
автомобили, внесени от други държави-членки, отколкото спрямо закупените на 
вътрешния пазар, което създава впечатление за нарушение на принципа за свободно 
движение на стоки. Словашките органи са отговорили на 6 септември 2007 г., като са 
представили новото законодателство, което следва да коригира нарушението. 
Компетентната служба разглежда подробно въпросното законодателство. Обещано е 
през месец септември в Националния съвет на Република Словакия да бъде внесено 
предложение за изменение на Закон № 725/2004. Според предложението, новите 
правила ще влязат в сила на 1 януари 2008 г. 
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