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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0773/2005 af Jürgen Sachansky, tysk statsborger, om påstået 
forskelsbehandling i Slovakiet af europæiske borgere, som ikke er slovakiske 
statsborgere

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at kun slovakiske statsborgere i henhold til national lovgivning kan få 
indregistreret et importeret køretøj i Den Slovakiske Republik. Ifølge andrageren er han som 
europæisk borger med permanent bopæl i Slovakiet blevet nægtet denne rettighed. De 
slovakiske myndigheder har meddelt ham, at han ikke kan indregistrere sin bil i Slovakiet, da 
han ikke er slovakisk statsborger. Andrageren klager endvidere over, at europæiske borgere, 
som ikke er slovakiske statsborgere, men som har bopæl i Slovakiet, ikke har stemmeret ved 
kommunale valg.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. december 2005). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 7. maj 2007.

"I sit andragende til Europa-Parlamentet klager Jürgen Sachansky over, at retten til at 
indregistrere køretøjer, som er importeret fra andre lande, i Den Slovakiske Republik1 er 
forbeholdt slovakiske statsborgere, og at statsborgere fra andre medlemsstater ikke har denne 
rettighed. 

Kommissionen har kendskab til problemerne med indregistrering af køretøjer, der er 
importeret fra andre medlemsstater, i Slovakiet og er i øjeblikket ved at undersøge, hvorvidt 
denne nationale bestemmelse er i overensstemmelse med fællesskabsretten. Efter forskellige 
klager over problemer med indregistrering i Den Slovakiske Republik af brugte køretøjer, der 
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er importeret fra andre medlemsstater, har Kommissionen henvendt sig til den slovakiske 
regering med henblik på at undersøge, hvorvidt den pågældende medlemsstats lovgivning og 
administrative praksis er i overensstemmelse med princippet om fri bevægelighed for varer.
På grundlag af analysen af de nationale myndigheders svar har Kommissionen indledt en 
overtrædelsesprocedure i henhold til EF-traktatens artikel 226. Den 18. oktober 2006 
fremsendte Kommissionen en åbningsskrivelse til Den Slovakiske Republik for manglende 
overholdelse af EF-traktatens artikel 28. Hvis analysen af svaret på åbningsskrivelsen, som 
kom Kommissionen i hænde i december 2006, skulle vise, at det er nødvendigt, vil 
Kommissionen videreføre den procedure, der er indledt i overensstemmelse med EF-
traktatens artikel 226.

Jürgen Sachansky rejser i samme andragende ligeledes spørgsmålet om EU-borgeres ret til at 
deltage i kommunale valg, og hævder, at Slovakiet ikke sikrer, at EU-borgere, der har bopæl i 
landet, har denne rettighed.

Direktiv 94/80/EF1 sikrer unionsborgere valgret og valgbarhed ved kommunale valg i den 
medlemsstat, hvor de har bopæl.

Kommissionen har henvendt sig til Slovakiets Faste Repræsentation med henblik på at sikre, 
at bestemmelserne i direktivet anvendes korrekt. Når Kommissionen har modtaget svar herfra, 
vil den udsende en ny meddelelse til Parlamentet vedrørende Jürgen Sachanskys andragende."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 7. marts 2008.

"Andrageren hævder, at de slovakiske myndigheder forhindrer ham i at indregistrere et 
importeret køretøj, da han ikke er slovakisk statsborger.

Kommissionen har kendskab til de problemer, som andrageren fremstiller i forbindelse med 
overtrædelsesproceduren 2005/4843. Kommissionen har indledt en overtrædelsesprocedure 
mod Den Slovakiske Republik for påstået overtrædelse af princippet om fri bevægelighed for 
varer i forbindelse med indregistreringen af brugte biler. Den 29. juni 2007 sendte 
Kommissionen en begrundet udtalelse til de slovakiske myndigheder. De slovakiske 
myndigheder svarede i september 2007, idet de fremlagde ny lovgivning, som bør rette 
overtrædelsen. Den ansvarlige tjenestegren undersøger i øjeblikket den pågældende 
lovgivning i detaljer. Selv om nationalitetskravet, som er fastsat i artikel 16, stk. 11, ikke 
bliver undersøgt i forbindelse med overtrædelsesproceduren, bør det bemærkes, at denne 
bestemmelse er fjernet i det forslag, som er fremsat af de slovakiske myndigheder. Ændringen 
til lov nr. 725/2004 blev offentliggjort og trådte i kraft den 1. januar 2008.

I den opfølgende skrivelse af 16. juli 2007 til Parlamentets Udvalg for Andragender 
bekræftede andrageren selv, at problemet med forskelsbehandling på grund af nationalitet 
ikke længere eksisterer i Slovakiet. Hvad angår de yderligere spørgsmål, som andrageren 
rejste i samme skrivelse vedrørende indregistrering af brugte biler, bør det forklares, at disse 
spørgsmål behandles i ovennævnte overtrædelsesprocedure nr. 2005/4843. Andrageren i 

                                               
1 Rådets direktiv 94/80/EF af 19. december 1994 om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed
ved kommunale valg for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere [EFT L 368 
af 31.12.1994].
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forbindelse med denne overtrædelsesprocedure er tjenestemand, og han bliver derfor 
underrettet om den videre udvikling i sagen. Den nye lovgivning i forbindelse med 
overtrædelsen blev ligeledes fremsendt til andrageren, så han kunne komme med 
kommentarer."
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