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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia 0412/2006 prezentată de către Jan Luteran (de naţionalitate slovacă) 
privind problemele sale cu înmatricularea în Slovacia a maşinii achiziţionate 
la mâna a doua din Germania

1. Rezumatul petiţiei

 Petiţionarul a achiziţionat de la un comerciant din Germania un Nissan Micra fabricat în anul 
1996. Oficiul districtual de trafic rutier din Prešov a solicitat un certificat de conformitate, pe 
care petiţionarul l-a cerut ulterior de la reprezentantul Nissan din Budapesta. Nissan a precizat 
că deţine astfel de certificate doar pentru maşinile produse în anul 1997 şi după acest an. 
Petiţionarul a cerut un certificat tehnic care să ateste că tipul respectiv de vehicul are 
aprobarea de a fi utilizat în Slovacia şi, după ce a primit acest certificat, a solicitat emiterea 
unei autorizaţii de import de la oficiul districtual de trafic rutier. Cu toate că maşina a fost 
supusă unei inspecţii tehnice (pentru care el a trebuit să achite o taxă) şi tehnicianul a 
confirmat faptul că îndeplineşte toate cerinţele, oficiul districtual de trafic rutier a refuzat să-i 
elibereze certificatul de aviz tehnic. Oficiul districtual de trafic rutier şi-a menţinut decizia. 
Petiţionarul a informat ministerul transporturilor cu privire la problemele avute cu 
înmatricularea maşinii, dar nu a avut nici un succes. El consideră că acest certificat de 
conformitate nu este necesar şi îl vede mai mult ca pe o sursă de corupţie în Slovacia. Acesta 
solicită ajutorul UE pentru a pune capăt acestei practici în Slovacia.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă pe 28 septembrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit pe 28 februarie 2007.
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Petiţionarul pretinde că în momentul înmatriculării vehiculelor folosite importate din alte state 
membre, autorităţile slovace solicită documente care nu sunt necesare. În viziunea 
petiţionarului, aceste cerinţe creează obstacole pentru importul bunurilor respective. 

Comisia cunoaşte problemele prezentate de către petiţionar. Comisia a iniţiat o procedură 
privind încălcarea dreptului comunitar împotriva Republicii Slovace pentru o presupusă 
încălcare a principiului liberei circulaţii a mărfurilor şi, în acest scop, a trimis autorităţilor 
slovace, pe data de 12 octombrie 2006, o scrisoare de înştiinţare oficială. În această scrisoare, 
Comisia şi-a expus opinia că legislaţia slovacă impune condiţii mai severe pentru 
înmatricularea vehiculelor folosite, importate din alte state membre, decât pentru cele interne, 
fapt ce este susceptibil de încălcare a principiul liberei circulaţii a mărfurilor. 

Comisia a solicitat un răspuns de la autorităţile slovace într-un termen de două luni de la 
primirea scrisorii. După ce va analiza răspunsul autorităţilor slovace, Comisia va lua toate 
măsurile pe care le va considera necesare.

4. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 19 decembrie 2007.

La 29 iunie 2007, Comisia a trimis un aviz motivat autorităţilor slovace. În acest aviz, 
Comisia şi-a expus opinia că legislaţia slovacă impune condiţii mai severe pentru 
înmatricularea vehiculelor folosite, importate din alte state membre decât pentru cele interne, 
fapt ce este susceptibil de încălcare a principiului liberei circulaţii a mărfurilor. La 6 
septembrie 2007, autorităţile slovace au răspuns, prezentând noua legislaţie care ar trebui să 
rectifice încălcarea. Serviciul responsabil analizează în detaliu legislaţia  în cauză. S-a promis 
prezentarea, în luna septembrie, a unei propuneri de modificare a Actului nr. 725/2004 în faţa 
Consiliului Naţional al Republicii Slovace. Conform propunerii, noi reguli vor intra în vigoare
la 1 ianuarie 2008. 
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