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Θέμα: Αναφορά 0773/2005, του Jürgen Sachansky, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με εικαζόμενη διάκριση σε βάρος πολιτών της ΕΕ μη σλοβακικής καταγωγής 
στη Σλοβακία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη σλοβακική νομοθεσία, μόνον οι σλοβάκοι 
πολίτες δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση ταξινόμησης των εισαγόμενων οχημάτων, κάτι 
που δεν ισχύει για τον ίδιο, ο οποίος είναι κοινοτικός πολίτης και μόνιμος κάτοικος 
Σλοβακίας. Οι σλοβακικές αρχές τον ενημέρωσαν ότι δεν δικαιούται να ταξινομήσει το 
αυτοκίνητό του στη Σλοβακία εφόσον δεν διαθέτει σλοβακική ιθαγένεια. Επιπλέον, ο 
αναφέρων διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι οι μη σλοβακικής καταγωγής πολίτες της ΕΕ, οι 
οποίοι διαμένουν μόνιμα στη Σλοβακία, δεν δικαιούνται να ψηφίζουν στις δημοτικές εκλογές.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Δεκεμβρίου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Μαΐου 2007.

Στην αναφορά που απηύθυνε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο κ. Jürgen Sachansky
διαμαρτύρεται ότι το δικαίωμα ταξινόμησης στη Σλοβακική Δημοκρατία1 των εισαγόμενων 
από άλλα κράτη αυτοκινήτων παρέχεται μόνον στους σλοβάκους πολίτες, σε αντίθεση με 
πολίτες άλλων κρατών μελών.

                                               
1 Η επανάληψη του επιθέτου «σλοβακικός» σε κάθε δύο γραμμές επιβαρύνει σημαντικά το κείμενο (ήδη 
διορθωμένο κατά την πρώτη απάντηση SJ).
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει το πρόβλημα ταξινόμησης των αυτοκινήτων που εισάγονται 
από άλλα κράτη μέλη στη Σλοβακική Δημοκρατία. Η συμβατότητα του συγκεκριμένου 
εθνικού μέτρου με το κοινοτικό δίκαιο αναλύεται επί του παρόντος από τις υπηρεσίες της 
Επιτροπής. Σε συνέχεια των διαφόρων καταγγελιών σχετικά με τα εμπόδια ως προς την 
ταξινόμηση στη Σλοβακική Δημοκρατία των εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από 
άλλα κράτη μέλη, η Επιτροπή επικοινώνησε με τη σλοβακική κυβέρνηση προκειμένου να 
εξακριβώσει τη συμβατότητα του δικαίου και της διοικητικής πρακτικής του εν λόγω 
κράτους μέλους με την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων. Κατόπιν της 
ανάλυσης της απάντησης των εθνικών αρχών, η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία επί 
παραβάσει που προβλέπεται από το άρθρο 226 ΕΚ. Στις 18 Οκτωβρίου 2006, η Επιτροπή 
απέστειλε προειδοποιητική επιστολή σχετικά με την παράβαση του άρθρου 28 ΕΚ από τη 
Σλοβακική Δημοκρατία. Εάν κριθεί αναγκαίο, βάσει της ανάλυσης της απάντησης στην 
προειδοποιητική επιστολή, η οποία παραδόθηκε στις υπηρεσίες της τον Δεκέμβριο του 2006, 
η Επιτροπή θα συνεχίσει τη διαδικασία που έχει κινήσει, σύμφωνα με το άρθρο 226 ΕΚ.

Στην ίδια αναφορά, ο κ. Jürgen Sachansky εγείρει επίσης το ζήτημα του δικαιώματος 
συμμετοχής των πολιτών της Ένωσης στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, δηλώνοντας ότι 
η Σλοβακία δεν διασφαλίζει στους πολίτες της Ένωσης που διαμένουν στο έδαφός της το 
δικαίωμα συμμετοχής στις δημοτικές εκλογές.

Η οδηγία 94/80/ΕΚ1 παρέχει στους πολίτες της Ένωσης το δικαίωμα του εκλέγειν και του 
εκλέγεσθαι στις δημοτικές εκλογές του κράτους μέλους όπου διαμένουν.

Η Επιτροπή επικοινώνησε με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Σλοβακίας προκειμένου να 
διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας. Σε συνέχεια αυτών 
των διαβουλεύσεων, η Επιτροπή θα αναφερθεί στο ζήτημα αυτό σε νέα ανακοίνωση προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την αναφορά του κ. Jürgen Sachansky.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Μαρτίου 2008.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι σλοβακικές αρχές του απαγορεύουν να ταξινομήσει ένα
αυτοκίνητο που εισήγαγε στην χώρα, επειδή δεν είναι σλοβάκος υπήκοος.

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για τα προβλήματα που παρουσίασε ο αναφέρων στο πλαίσιο της 
διαδικασίας επί παραβάσει 2005/4843. Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά
της Σλοβακικής Δημοκρατίας για εικαζόμενη παραβίαση της αρχής της ελεύθερης
κυκλοφορίας των εμπορευμάτων ως αποτέλεσμα των όρων που ισχύουν για την ταξινόμηση 
των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Στις 29 Ιουνίου 2007, η Επιτροπή απέστειλε
αιτιολογημένη γνώμη στις σλοβακικές αρχές. Τον Σεπτέμβριο του 2007, οι σλοβακικές αρχές
απάντησαν παρουσιάζοντας τη νέα νομοθεσία που πρέπει να αποκαθιστά την παραβίαση. Η
αρμόδια υπηρεσία εξετάζει λεπτομερώς την εν λόγω νομοθεσία. Παρόλο που η προϋπόθεση
της ιθαγένειας που περιέχεται στο άρθρο 16, παράγραφος 11 δεν ελέγχεται στο πλαίσιο αυτής
                                               
1 Οδηγία 94/80/ΕΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1994 περί των λεπτομερών κανόνων άσκησης του 
δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές από τους πολίτες της 
Ένωσης που κατοικούν σε κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι [Επίσημη Εφημερίδα L 368 της 
31.12.1994].
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της διαδικασίας επί παραβάσει, πρέπει να σημειωθεί ότι στο σχέδιο που παρουσίασαν οι 
σλοβακικές αρχές η εν λόγω διάταξη καταργείται. Η τροποποίηση του νόμου
υπ’ αριθ. 725/2004 δημοσιεύθηκε και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2008.
Στην επιστολή ενημέρωσης τής 16/07/2007 που απέστειλε στην Επιτροπή Αναφορών του
Κοινοβουλίου, ο αναφέρων επιβεβαίωσε και ο ίδιος ότι το πρόβλημα των διακρίσεων λόγω 
ιθαγένειας στη Σλοβακία δεν υφίσταται πλέον. Όσον αφορά τα πρόσθετα ερωτήματα σχετικά
με την ταξινόμηση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που θέτει ο αναφέρων στην ίδια
επιστολή, πρέπει να καταστεί σαφές ότι τα ζητήματα αυτά εξετάζονται στο πλαίσιο της 
προαναφερθείσας διαδικασίας επί παραβάσει αριθ. 2005/4843. Ο αναφέρων είναι επίσημος
καταγγέλλων στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας επί παραβάσει. Επομένως, θα τηρείται
ενήμερος για όλες τις εξελίξεις. Η νέα νομοθεσία εστάλη επίσης στον αναφέροντα στο
πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει, για να υποβάλει τυχόν παρατηρήσεις του.
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