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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM
 Temats: Lūgumraksts Nr. 0412/2006, ko iesniedza Slovākijas valstspiederīgais Jan 
Luteran, par problēmām ar Vācijā pirkta lietota auto reģistrāciju Slovākijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs no automobiļu pārdevēja Vācijā iegādājies 1996. gada ražojuma auto 
„Nissan Micra”. Prešovas apgabala ceļu satiksmes birojs pieprasīja auto atbilstības 
sertifikātu, lūgumraksta iesniedzējs to lūdza izsniegt „Nissan” pārstāvniecībai Budapeštā. 
„Nissan” norādīja, ka var izsniegt sertifikātus tikai par auto, kas ražoti 1997. gadā vai vēlāk. 
Lūgumraksta iesniedzējs pieprasīja tehnisko sertifikātu, ka šāds automobiļu tips ir apstiprināts 
lietošanai Slovākijā un, līdzko to saņēma, lūdza apgabala ceļu satiksmes birojam importa 
atļauju. Tomēr, kaut arī automašīnai veica maksas tehnisko apskati un speciālisti apstiprināja, 
ka tā atbilst visām prasībām, apgabala ceļu satiksmes birojs tehniskās atbilstības sertifikātu 
neizsniedza. Šo lēmumu atbalsta arī reģionālais ceļu satiksmes birojs. Lūgumraksta 
iesniedzējs par problēmām ar auto reģistrāciju informējis arī Transporta ministriju, taču bez 
panākumiem. Viņš uzskata, ka atbilstības sertifikāts nav nepieciešams, un domā, ka šāda 
prasība tikai rada augsni korupcijai Slovākijā. Viņš aicina ES darīt galu šādai kārtībai 
Slovākijā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2006. gada 28. septembrī. Komisijai tika prasīts sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 28. februārī.

„Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Slovākijas iestādes pieprasa nevajadzīgus dokumentus, 
reģistrējot no citām dalībvalstīm importētus lietotus transportlīdzekļus. Pēc lūgumraksta 
iesniedzēja domām prasība rada šķēršļus šādu preču importam. 

Komisijai ir zināma lūgumraksta iesniedzēja aprakstītā problēma. Komisija sākusi pienākumu 
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neizpildes procedūru pret Slovākijas Republiku par iespējamu brīvas preču aprites principa 
pārkāpumu un 2006. gada 12. oktobrī nosūtīja Slovākijas iestādēm oficiāla paziņojuma 
vēstuli. Šajā paziņojumā Komisija izklāstīja viedokli, ka Slovākijas tiesību akti vietēju lietotu 
auto reģistrācijā izvirza mazāk stingras prasības, nekā no citām dalībvalstīm ievestu lietotu 
auto reģistrācijā, un šāda situācija var sekmēt brīvas preču aprites principa pārkāpumus.

Komisija lūdza Slovākijas iestādēm sniegt atbildi divu mēnešu laikā pēc vēstules saņemšanas.
Pēc Slovākijas atbildes pārbaudes Komisija veiks turpmākos nepieciešamos pasākumus.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2007. gada 19. decembrī.

„Komisija 2007. gada 29. jūnijā nosūtīja Slovākijas iestādēm pamatotu atzinumu. Šajā 
atzinumā Komisija izklāstīja viedokli, ka Slovākijas tiesību akti vietēju lietotu auto 
reģistrācijai izvirza mazāk stingras prasības, nekā no citām dalībvalstīm ievestu lietotu auto 
reģistrācijai, un šāda situācija var sekmēt brīvas preču aprites principa pārkāpumus.
Slovākijas iestādes 2007. gada 6. septembrī sniedza atbildi, iepazīstinot ar jaunajiem tiesību 
aktiem, ar kuriem vajadzētu izbeigt pārkāpumu. Atbildīgais dienests veic minēto tiesību aktu 
rūpīgu pārbaudi. Tika apsolīts, ka septembrī Slovākijas Republikas Valsts padome tiks 
iepazīstināta ar grozījumiem likumā Nr. 725/2004. Saskaņā ar priekšlikumu jaunie noteikumi 
stāsies spēkā no 2008. gada 1. janvāra.”
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