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Betreft: Verzoekschrift412/2006, ingediend door Jan Luteran (Slowaakse 
nationaliteit), over zijn problemen met de registratie in Slowakije van de 
tweedehandsauto die hij heeft gekocht in Duitsland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener kocht bij een dealer in Duitsland een Nissan Micra uit 1996. Het bureau voor 
wegverkeer van het district Prešov vroeg om een conformiteitsverklaring, die indiener 
vervolgens aanvroeg bij Nissan Budapest. Nissan verklaarde dergelijke certificaten alleen te 
hebben voor auto’s gebouwd in 1997 of later. Indiener vroeg een technisch certificaat aan 
waaruit bleek dat het voertuigtype was goedgekeurd voor gebruik in Slowakije. Nadat hij dit 
had verkregen vroeg hij een importvergunning aan bij het bureau voor wegverkeer van het 
district. Hoewel de auto was onderworpen aan een technische inspectie (waarvoor hij moest 
betalen) en de monteur bevestigd had dat de auto aan alle eisen voldeed, weigerde het bureau 
voor wegverkeer van het district een certificaat van technische goedkeuring af te geven. Dit 
besluit werd gesteund door het regionale bureau voor wegverkeer. Indiener informeerde het 
ministerie van Transport over de problemen die hij ondervond bij het registreren van zijn 
auto, maar zonder succes. Hij beschouwt het conformiteitscertificaat als onnodig en ziet dit 
eerder als een bron van corruptie in Slowakije. Hij verzoekt de EU te helpen een eind te 
maken aan deze praktijken in Slowakije.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 september 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2007.

Indiener beweert dat de Slowaakse autoriteiten onnodige documenten eisen voor de registratie 
van gebruikte auto’s die zijn geïmporteerd uit andere lidstaten. Volgens indiener belemmeren 
zulke vereisten de import van deze goederen. 

De Commissie is op de hoogte van de problemen van indiener. De Commissie heeft een 
inbreukprocedure gestart tegen de Slowaakse Republiek wegens vermeende schending van 
het beginsel van het vrije verkeer van goederen en heeft de Slowaakse autoriteiten per brief 
van 12 oktober 2006 in gebreke gesteld. In deze brief presenteerde de Commissie de mening 
dat de Slowaakse wetgeving strengere voorwaarden stelt voor de registratie van gebruikte 
auto’s die zijn geïmporteerd uit andere lidstaten dan voor de registratie van binnenlandse 
auto’s, wat zou kunnen leiden tot schending van het beginsel van het vrije verkeer van 
goederen.

De Commissie verzocht de Slowaakse autoriteiten om te antwoorden binnen twee maanden na 
ontvangst van de brief. Afhankelijk van de analyse van het Slowaakse antwoord zal de 
Commissie de nodige vervolgstappen bepalen.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 december 2007.

Op 29 juni 2007 stuurde de Commissie de Slowaakse autoriteiten een met redenen omkleed 
advies. Daarin verwoordt de Commissie haar standpunt dat de Slowaakse wetgeving strengere 
voorwaarden stelt voor de registratie van tweedehandsauto’s die zijn geïmporteerd uit andere 
lidstaten dan voor de registratie van binnenlandse tweedehandsauto’s en dat dit mogelijk een 
schending van het beginsel van het vrije verkeer van goederen is. In hun antwoord van 6 
september 2007 overlegden de Slowaakse autoriteiten nieuwe wetgeving waarmee aan deze 
inbreuk een einde zou moeten worden gemaakt. De verantwoordelijke dienst is bezig met een 
gedetailleerde analyse van deze wetgeving. In september zou bij het Slowaakse parlement een 
voorstel tot wijziging van Wet nr. 725/2004 worden ingediend. Volgens dit voorstel worden 
met ingang van 1 januari 2008 nieuwe voorschriften van kracht. 
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