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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycja 0412/2006 złożona przez Jana Luterana (Słowacja), w sprawie 
problemów z zarejestrowaniem na Słowacji używanego samochodu 
kupionego w Niemczech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję nabył od dealera samochodów w Niemczech Nissana Micrę z 1996 r. 
Urząd komunikacji w Preszowie zwrócił się o certyfikat zgodności, o który składający petycję 
wystąpił następnie do budapeszteńskiego oddziału firmy Nissan. Nissan stwierdził, że posiada 
takie certyfikaty tylko dla samochodów produkowanych od 1997 r. Składający petycję 
zażądał certyfikatu technicznego, potwierdzającego, że ten typ pojazdu został dopuszczony do 
użytku na Słowacji, a po otrzymaniu go złożył do lokalnego urzędu komunikacji wniosek 
o wydanie zezwolenia na przywóz. Jednak pomimo że samochód został poddany przeglądowi 
technicznemu (za który składający petycję wniósł opłatę), a technik potwierdził, że pojazd 
spełnia wszystkie wymogi, lokalny urząd komunikacji odmówił wydania certyfikatu 
zatwierdzenia technicznego. Regionalny urząd komunikacji utrzymał decyzję w mocy. 
Składający petycję bez powodzenia informował Ministerstwo Transportu o problemach 
z rejestracją samochodu. Uważa on, że certyfikat zgodności nie jest konieczny i postrzega go 
jedynie jako źródło korupcji na Słowacji. Zwraca się do UE o pomoc, aby położyć kres takim 
praktykom na Słowacji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 września 2006 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 28 lutego 2007 r.

Składający petycję twierdzi, że podczas rejestracji używanych samochodów przywożonych 
z innych państw członkowskich władze Słowacji wymagają zbędnych dokumentów. Jego 
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zdaniem takie wymogi stanowią przeszkodę w przywozie tego rodzaju towarów. 

Komisji znane są problemy przedstawione przez składającego petycję. Wszczęła ona 
postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko 
Republice Słowacji w związku z domniemaniem naruszenia zasady swobodnego przepływu 
towarów i w dniu 12 października 2006 r. wystosowała do władz słowackich wezwanie do 
usunięcia uchybienia. W wezwaniu tym Komisja wyraziła pogląd, że zgodnie 
z ustawodawstwem słowackim warunki rejestracji używanych samochodów przywożonych 
z innych państw członkowskich są bardziej rygorystyczne niż w przypadku samochodów 
zakupionych na Słowacji, co może prowadzić do naruszenia zasady swobodnego przepływu 
towarów.

Komisja zwróciła się do władz słowackich o udzielenie odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy 
od otrzymania wezwania. W oparciu o analizę odpowiedzi władz słowackich Komisja 
podejmie dalsze kroki, które uzna za konieczne.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 grudnia 2007 r.

Dnia 29 czerwca 2007 r. Komisja skierowała do słowackich władz uzasadnioną opinię. 
W opinii tej Komisja wyraziła pogląd, że zgodnie z ustawodawstwem słowackim warunki 
rejestracji używanych samochodów przywożonych z innych państw członkowskich są 
bardziej rygorystyczne niż w przypadku samochodów zakupionych na Słowacji, co może 
prowadzić do naruszenia zasady swobodnego przepływu towarów. Dnia 6 września 2007 r. 
Komisja otrzymała odpowiedź słowackich władz, w której przedstawiono nowe przepisy 
ustawodawcze, które powinny naprawić to naruszenie prawa. Właściwy wydział szczegółowo 
bada przepisy dotyczące omawianej sprawy. Zapewniono, że projekt poprawki do ustawy 
nr 725/2004 zostanie we wrześniu przedłożony Radzie Narodowej Republiki Słowacji. 
Zgodnie z projektem nowe przepisy powinny wejść w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
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