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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0412/2006, ktorú predkladá Ján Luterán (občan SR), o problémoch 
s registráciou ojazdeného motorového vozidla, ktoré bolo zakúpené 
v Nemecku, v Slovenskej republike

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície zakúpil od obchodníka v Nemecku motorové vozidlo Nissan Micra 
vyrobené v roku 1996. Okresný dopravný inšpektorát v Prešove si vyžiadal osvedčenie 
o zhode. O jeho vydanie predkladateľ petície následne požiadal pobočku Nissanu v Budapešti. 
Nissan mu oznámil, že takéto osvedčenia majú iba v prípade vozidiel vyrobených od roku 
1997. Prekladateľ petície požiadal o technické osvedčenie, ktoré by potvrdilo, že tento typ 
vozidla je schválený na používanie v Slovenskej republike. Po získaní tohto osvedčenia 
požiadal okresný dopravný inšpektorát o vydanie povolenia na dovoz vozidla. Hoci bolo 
vozidlo podrobené technickej kontrole (za ktorú predkladateľ petície zaplatil poplatok) a
technik potvrdil, že vozidlo spĺňa všetky požiadavky, okresný dopravný inšpektorát zamietol 
vydať osvedčenie o technickej spôsobilosti typu vozidla. Toto rozhodnutie potvrdil krajský 
dopravný inšpektorát. Prekladateľ petície informoval ministerstvo dopravy o problémoch, 
ktoré má s registráciou svojho vozidla, avšak bez akéhokoľvek úspechu. Osvedčenie o zhode 
považuje za zbytočné a vidí v ňom iba zdroj korupcie na Slovensku. Vyzýva EÚ, aby 
zamedzila tejto praxi na Slovensku.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 28. septembra 2006. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 192 ods. 4 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 28. februára 2007.

Predkladateľ petície tvrdí, že slovenské orgány požadujú pri registrácii ojazdených vozidiel 



PE386.456REV 2/2 CM\702325SK.doc

SK

dovezených z iných členských štátov nepotrebnú dokumentáciu. Podľa predkladateľa petície 
takéto požiadavky predstavujú prekážku dovozu tohto tovaru.

Komisia si je vedomá problémov, na ktoré poukázal predkladateľ petície. Proti Slovenskej 
republike Komisia začala konanie o porušení predpisov vo veci údajného porušenia zásady 
voľného pohybu tovaru a v tomto zmysle poslala slovenským orgánom formálnu nótu formou 
listu dňa 12. októbra 2006. V tomto liste Komisie uviedla, že slovenské právne predpisy 
ukladajú na registráciu ojazdených vozidiel dovezených z iných členských štátov prísnejšie 
podmienky ako v prípade tuzemských vozidiel, čo môže byť porušením zásady voľného 
pohybu tovaru.

Komisia požiadala slovenské orgány, aby odpovedali na list do dvoch mesiacov po jeho 
doručení. V závislosti od analýzy odpovede slovenských orgánov Komisia prijme ďalšie 
opatrenia, ktoré bude považovať za potrebné.

4. Doplňujúca odpoveď Komisie, doručená 19. decembra 2007.

Dňa 29. júna 2007 Komisia poslala slovenským orgánom odôvodnené stanovisko. V tomto 
stanovisku Komisia uviedla, že slovenské právne predpisy ukladajú na registráciu ojazdených 
vozidiel dovezených z iných členských štátov prísnejšie podmienky ako v prípade 
tuzemských vozidiel, čo môže byť porušením zásady voľného pohybu tovaru. Slovenské 
orgány odpovedali 6. septembra 2007 a predstavili nové právne predpisy, ktoré by mali toto 
porušenie odstrániť. Príslušné oddelenie podrobne skúma dané právne predpisy. Bolo 
prisľúbené, že v septembri sa Národnej rade Slovenskej republiky predloží návrh na zmenu 
a doplnenie zákona č. 725/2004. Podľa tohto návrhu nové pravidlá nadobudnú účinnosť 
1. januára 2008.
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