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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0773/2005, внесена от Jürgen Sachansky, с германско
гражданство, относно предполагаема дискриминация в Словакия 
срещу граждани на ЕС с произход, различен от словашки

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е бил информиран от словашките органи, че съгласно 
словашкото законодателство само словашките граждани имат право да регистрират 
внесени автомобили, докато той, като гражданин на ЕС с постоянно пребиваване в 
Словакия, няма това право, тъй като не е словашки гражданин. Освен това гражданите 
на ЕС, пребиваващи в Словакия, които не са словашки граждани, нямат право да 
гласуват на местни избори.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 декември 2005 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 7 май 2007 г.

В петицията си до Европейския парламент г-н Jürgen Sachansky възразява, че 
единствено словашки граждани имат право да регистрират внесени автомобили в 
Словашката република – привилегия, която е отказана на граждани на други държави-
членки.

Комисията е запозната с проблема относно регистрирането на превозни средства, 
внесени от други държави-членки в Словашката република, и понастоящем извършва 
обстойна проверка на националното законодателство, за да установи дали е в 
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съответствие с правото на Общността. Вследствие на няколко жалби относно пречки 
при регистрирането в Словашката република на превозни средства втора употреба, 
както и на превозни средства, внесени от други държави-членки, Комисията се свързва 
със словашкото правителство, за да установи дали неговото законодателство и 
административни практики са съвместими с принципа за свободно движение на стоки. 
След внимателно разглеждане на отговора на националните органи Комисията започва 
производство за нарушение съгласно член 226 от Договора за ЕО. На 18 октомври 
2006 г. тя изпраща официално уведомително писмо във връзка с нарушението на член 
28 от Договора за ЕО от страна на Словашката република. Ако при разглеждането на 
отговора, получен през декември 2006 г., се окаже необходимо, Комисията ще 
продължи производството съгласно член 226 от Договора за ЕО.

Г-н Jürgen Sachansky също така повдига и друг въпрос, като посочва, че словашките 
органи не позволяват на постоянно пребиваващи лица от Европейския съюз да участват 
в местни избори.

Съгласно Директива 94/80/ЕО гражданите на Европейския съюз имат право да гласуват 
и да участват като кандидати в местни избори в държавата-членка, в която пребивават1.

Комисията се свързва с Постоянното представителство на Словакия с оглед да се 
гарантира ефективно изпълнение на разпоредбите на директивата. Комисията ще 
информира Европейския парламент относно резултата от разискванията, отнасящи се 
до петицията на г-н Jürgen Sachansky.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 7 март 2008 г.

Вносителят на петицията твърди, че словашките органи му забраняват да регистрира 
внесен лек автомобил, тъй като не е словашки гражданин. 

Комисията е запозната с проблемите, представени от вносителя в хода на процедурата 
за нарушение 2005/4843. Комисията е открила процедура за нарушение за 
предполагаемо неспазване на принципа за свободно движение на стоки въз основа на 
условията за регистрация за автомобилите втора употреба. На 29 юни 2007 г. 
Комисията изпраща мотивирано становище на словашките органи. През септември 
2007 г. словашките органи дават отговор, като представят новото законодателство, 
което следва да поправи нарушението. Отговорната служба проучва подробно 
разглежданото законодателство. Въпреки че изискването за националност, изложено в 
член 16, параграф 11 не е предмет на обстойно разглеждане в тази процедура за 
нарушение, следва да се отбележи, че в проекта, представен от словашките органи, 
оспорваната разпоредба е отменена. Изменението на Закон № 725/2004 е публикувано и 
влиза в сила на 1 януари 2008 г. 

В последното писмо от 16 юли 2007 г., адресирано до комисията по петиции на
Парламента, вносителят потвърждава, че проблемът с дискриминацията въз основа на 
                                               
1 Директива 94/80/ЕО на Съвета от 19 декември 1994 година за определяне на условията и реда за упражняване на 
правото да избират и да бъдат избирани в общински избори от гражданите на Съюза, пребиваващи в държава-
членка, на която не са граждани (OВ L 368, 31.12.1994 г.).
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националността в Словакия вече не съществува. По отношение на допълнителните 
въпроси във връзка с регистрирането на автомобили втора употреба, повдигнати от 
жалбоподателя в същото писмо, трябва да се разясни, че тези въпроси са разгледани в 
хода на процедурата за нарушение № 2005/4843, упомената по-горе. Вносителят е 
официален жалбоподател в тази процедура за нарушение, следователно той е и ще бъде 
информиран относно всяко по-нататъшно развитие по случая. Също така в хода на 
процедурата за нарушение на вносителя е изпратено новото законодателство за 
забележки.
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