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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Jan Luteran, szlovák állampolgár által benyújtott 0412/2006 számú petíció 
a Németországban vásárolt használt autójának szlovákiai regisztrálásával 
kapcsolatos problémákról.

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egy németországi kereskedőtől egy 1996-os évjáratú Nissan Micrát 
vásárolt. A prešovi területi közúti közlekedési hivatal megfelelőségi igazolást követelt, 
amelyet a petíció benyújtója azután a Nissan Budapesttől kért. A Nissan azt állította, hogy 
ilyen igazolásokat csak az 1997-es vagy annál fiatalabb autók esetében adnak ki. A petíció 
benyújtója egy azt megerősítő műszaki igazolást kért, hogy a járműtípus szlovákiai 
felhasználásra jóváhagyással rendelkezik, majd ennek kézhezvétele után behozatali engedélyt 
kért a területi közúti közlekedési hivataltól. Annak ellenére azonban, hogy az autót műszaki 
vizsgálatnak vetették alá (amiért díjat kellett fizetnie), és a technikus megerősítette, hogy az 
autó megfelel valamennyi követelménynek, a területi közúti közlekedési hivatal megtagadta a 
műszaki engedély igazolás kiállítását. Ezt a határozatot a regionális közúti közlekedési hivatal 
is fenntartotta. A petíció benyújtója tájékoztatta a Közlekedési Minisztériumot arról, hogy 
autója regisztrációjával kapcsolatban problémákkal szembesül, de nem járt sikerrel. A 
megfelelőségi igazolást szükségtelennek tekinti, és azt pusztán a szlovákiai korrupció egyik 
forrásaként látja. Kéri az EU-t, hogy segítsen véget venni ennek a szlovákiai gyakorlatnak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. szeptember 28. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól 2007. február 28-án kapott válasz.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a szlovák hivatalok szükségtelen dokumentumokat 
igényelnek a más tagállamokból behozott használt autók regisztrációja esetén. A petíció 
benyújtója szerint e követelmények akadályozzák ezen árucikkek behozatalát.

A Bizottság tudatában van a petíció benyújtója által előadott problémáknak. A Bizottság az 
áruk szabad mozgása elvének állítólagos megsértése miatt jogsértési eljárást kezdeményezett 
a Szlovák Köztársaság ellen, így 2006. október 12-én hivatalos értesítő levelet küldött a 
szlovák hatóságoknak. Ebben a levélben a Bizottság felvázolta, hogy a szlovák törvénykezés 
szigorúbb feltételeket szab a más tagállamokból behozott használt autók regisztrálása 
vonatkozásában, mint a hazai autók esetén, ami felveti az áruk szabad mozgásáról rendelkező 
elv megsértésének gyanúját.

A Bizottság megkérte a szlovák hatóságokat, hogy a levél kézhezvételétől számított két 
hónapon belül válaszoljanak. A szlovák válasz elemzésének függvényében a Bizottság meg 
fogja tenni a további szükséges lépéseket.

4. A Bizottság további válasza, beérkezett 2007. december 19-én

A Bizottság 2007. június 29-én indokolással alátámasztott véleményt küldött a szlovák 
hatóságoknak. A véleményben a Bizottság kifejtette, hogy a szlovák törvénykezés szigorúbb 
feltételeket szab a más tagállamokból behozott használt autók regisztrálásához, mint a hazai 
autók esetén, ami felveti az áruk szabad mozgását biztosító elv megsértésének gyanúját. 2007. 
szeptember 6-i válaszukban a szlovák hatóságok ismertették azt az új jogszabályt, amely az 
elv megsértését hivatott orvosolni. Jelenleg az illetékes szolgálatok a szóban forgó jogszabály 
részletes vizsgálatával foglalkoznak. A szlovák hatóságok ígérete szerint a 725/2004 sz. 
törvényt módosító javaslat szeptemberben kerül előterjesztésre a Szlovák Köztársaság 
Nemzeti Tanácsa elé. A javaslat értelmében 2008. január 1-jén az új rendelkezések életbe 
lépnek.
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