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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0412/2006, mressqa minn Jan Luteran (Slovakk), dwar il-problemi 
tiegħu rigward ir-reġistrazzjoni fis-Slovakkja tal-karozza użata li xtara fil-
Ġermanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant xtara Nissan Micra ta’ l-1996 mingħand negozjant tal-karozzi użati fil-
Ġermanja. L-uffiċċju għat-traffiku fuq it-toroq tad-distrett ta’ Prešov talbu ċertifikat ta’ 
konformità, li il-petizzjonant applika għalih mingħand Nissan Budapest. Nissan infurmawh li 
kellhom dawn iċ-certifikati biss għal karozzi mmontati fl-1997 jew wara. Il-petizzjonant talab 
ċertifikat tekniku li jikkonferma li t-tip tal-vettura tiegħu kien approvat għall-użu fis-
Slovakkja u, wara li kien irċieva dan, applika għall-permess ta’ l-importazzjoni mill-uffiċċju 
għat-traffiku fuq it-toroq tad-distrett. Madankollu, ukoll jekk il-karozza kienet soġġetta għal 
spezzjoni teknika (li għaliha kellu jħallas) u għalkemm it-tekniku kkonferma li l-karozza 
kienet tissodisfa l-kundizzjonijiet kollha mitluba, l-uffiċċju għat-traffiku fuq it-toroq tad-
distrett irrifjuta li joħroġlu ċertifikat tekniku ta’ approvazzjoni. L-uffiċċju reġjonali għat-
traffiku fuq it-toroq kkonferma din id-deċiżjoni. Il-petizzjonant informa lill-ministeru tat-
trasport dwar il-problemi tiegħu biex jirreġistra l-karozza, iżda kien kollu għalxejn. Huwa jqis 
iċ-ċertifikat ta’ konformità bħala bla ħtieġa u jarah sempliċement bħala sors ta’ korruzzjoni fl-
Islovakkja. Huwa jitlob lill-UE biex tgħin ħalli tintemm din il-prattika fis-Slovakkja.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data tat-28 Settembru 2006. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex 
tagħti informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar it-28 ta’ Frar 2007.

Dak li ressaq il-petizzjoni jsostni li l-awtoritajiet Slovakki qed jesiġu dokumenti bla bżonn 
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biex ikunu rreġistrati vetturi użati importati minn Stati Membri oħra. Skond dak li ressaq il-
petizzjoni dawn il-ħtiġijiet qed joħolqu ostakoli għall-importazzjoni ta’ dawn il-prodotti. 

Il-Kummissjoni hija konxja tal-problemi mressqa minn dak li ressaq il-petizzjoni. Il-
Kummissjoni fetħet proċedura ta’ ksur tal-liġi kontra r-Repubblika tas-Slovakkja għall-ksur 
allegat tal-prinċipju tal-moviment ħieles tal-prodotti u dwar dan bagħtet ittra ta’ avviż formali 
lill-awtoritajiet Slovakki fit-12 ta’ Ottubru 2006. F’din l-ittra, il-Kummissjoni fissret il-fehma 
li l-leġiżlazzjoni Slovakka timponi kundizzjonijiet aktar iebsa għar-reġistrazzjoni ta’ vetturi 
użati li jkunu importati minn Stati Membri oħra milli timponi fuq dawk mibjugħa fil-pajjiż, u 
dan huwa suxxettibbli għall-ksur tal-prinċipju tal-moviment ħieles tal-prodotti. 

Il-Kummissjoni tablet lill-awtoritajiet Slovakki biex jirrispondu fi żmien xahrejn minn meta 
tasal l-ittra. Wara l-analiżi tat-tweġiba Slovakka, il-Kummissjoni se tieħu passi oħra li tqis li 
jkunu meħtieġa.

4. Tweġiba addizzjonali tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Diċembru 2007.

Fid-29 ta’ Ġunju 2007, il-Kummissjoni bagħtet Opinjoni Raġunata lill-awtoritajiet Slovakki. 
F’din l-opinjoni, il-Kummissjoni wriet il-fehma li l-leġiżlazzjoni Slovakka timponi 
kondizzjonijiet aktar stretti fuq reġistrazzjoni ta’ vetturi wżati importati minn Stati Membri 
oħra milli fuq vetturi domestiċi, li jwassal sabiex jinkiser il-prinċipju tal-moviment liberu ta’ 
l-oġġetti. L-awtoritajiet Slovakki wieġbu fis-6 ta’ Settembru 2007 fejn ippreżentaw 
leġiżlazzjoni ġdida li tirranġa dan il-ksur. Is-servizz responsabbli qiegħed jara li l-
leġiżlazzjoni tinħareġ fid-dettall. Ġie mwiegħed li titressaq proposta li temenda l-Att Nru 
725/2004 lill-Kunsill Nazzjonali tar-Repubblika Slovakka f’Settembru. Skond din il-proposta, 
fl-1 ta’ Jannar 2008 se jidħlu fis-seħħ regoli ġodda.
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