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Vetoomus nro 0773/2005, Jürgen Sachansky, Saksan kansalainen, väitteestä, jonka 
mukaan EU:n kansalaisia, jotka eivät ole Slovakian kansalaisia, on joutunut syrjinnän 
kohteeksi Slovakiassa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä toteaa, että ainoastaan Slovakian kansalaisilla on Slovakian 
lainsäädännön nojalla oikeus hakea käyttölupaa maahantuoduille autoille. Vetoomuksen 
esittäjältä, joka on EU:n kansalainen ja asuu vakituisesti Slovakiassa, tuo lupa evätään. 
Slovakian viranomaiset ovat ilmoittaneet hänelle, ettei hänellä ole oikeutta rekisteröidä 
autoaan Slovakiassa, koska hän ei ole Slovakian kansalainen. Lisäksi vetoomuksen esittäjä 
protestoi sitä vastaan, ettei Slovakiassa asuvilla EU:n kansalaisilla, jotka eivät ole Slovakian 
kansalaisia, ole oikeutta äänestää kunnallisvaaleissa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 20. joulukuuta 2005. Komissiota pyydettiin toimittamaan
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 7. toukokuuta 2007

Jürgen Sachansky valittaa Euroopan parlamentille osoittamassaan vetoomuksessa, että muista 
jäsenvaltioista tuotujen autojen rekisteröintioikeus on Slovakian tasavallassa1 varattu 
ainoastaan Slovakian kansalaisille. Muiden jäsenvaltioiden kansalaisilla tätä oikeutta ei ole.

                                               
1 Slovakia-sanan toistaminen molemmilla riveillä tekee tekstistä hyvin raskaan (tähän on jo tehty korjaus 
vetoomuksen esittäjälle lähetetyn ensimmäisen vastauksen yhteydessä)
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Euroopan komissio on tietoinen rekisteröintiongelmasta, joka koskee Slovakian tasavaltaan 
toisista jäsenvaltioista tuotuja autoja. Komission yksiköt tutkivat parhaillaan kyseisen 
kansallisen käytännön yhteensopivuutta yhteisön oikeuden kanssa. Toisista jäsenvaltioista 
tuotujen käytettyjen autojen rekisteröinnissä Slovakian tasavallassa ilmenneistä esteistä on 
tehty useita kanteluja, minkä seurauksena komissio on ottanut useaan otteeseen yhteyttä 
Slovakian hallitukseen varmistaakseen, että kyseisen jäsenvaltion lainsäädäntö ja 
hallinnollinen käytäntö on sopusoinnussa tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteen kanssa. 
Komissio aloitti EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan mukaisen rikkomismenettelyn 
tutkittuaan ensin Slovakian viranomaisten vastauksen. Komissio lähetti 18. lokakuuta 
2006 Slovakian tasavallalle virallisen huomautuksen, koska tämä oli rikkonut EY:n 
perustamissopimuksen 28 artiklaa. Jos komission yksiköiden joulukuussa 2006 saamasta 
vastauksesta viralliseen huomautukseen ilmenee, että rikkomismenettelyä on tarpeen jatkaa, 
komissio jatkaa sitä EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan mukaisesti.

Jürgen Sachansky nostaa samassa vetoomuksessa esiin myös unionin kansalaisten oikeuden 
osallistua kunnallisvaaleihin Slovakiassa. Hän väittää, ettei Slovakiassa asuvilla unionin 
kansalaisilla ole tätä oikeutta.

Direktiivillä 94/80/EY1 unionin kansalaisille taataan oikeus käyttää äänioikeuttaan ja asettua 
ehdokkaaksi kunnallisvaaleissa siinä jäsenvaltiossa, jossa nämä asuvat. Komissio on ottanut 
yhteyttä Slovakian pysyvään edustustoon varmistuakseen edellä mainitun direktiivin 
säännösten tosiasiallisesta soveltamisesta. Komissio selvittää asiaa näiden yhteydenottojen 
perusteella uudessa tiedonannossaan, jonka se antaa Euroopan parlamentille Jürgen
Sachanskyn vetoomuksesta. 

4. Komission lisävastaus, saatu 7. maaliskuuta 2008

Vetoomuksen esittäjä väittää, että Slovakian viranomaisten mukaan hänellä ei ole oikeutta 
rekisteröidä maahantuotua autoa, koska hän ei ole Slovakian kansalainen.

Komissio on tietoinen ongelmista, jotka vetoomuksen esittäjä on tuonut esille 
rikkomismenettelyn N:o 2005/4843 aikana. Komissio on aloittanut Slovakian tasavaltaan 
kohdistuvan rikkomismenettelyn, joka koskee väitettyä tavaroiden vapaan liikkuvuuden 
periaatteen rikkomista käytettyjen autojen rekisteröintiehtojen perusteella. Komissio lähetti 
29. heinäkuuta 2007 perustellun lausunnon Slovakian viranomaisille. Syyskuussa 2007 
Slovakian viranomaiset vastasivat esittämällä uuden lainsäädännön, jolla on tarkoitus korjata 
rikkominen. Tämä lainsäädäntö on parhaillaan asiasta vastaavan yksikön perusteellisen 
tutkimuksen kohteena. Vaikka 16 §:n 11 momentissa säädetty kansalaisuusvaatimus ei 
olekaan tutkittavana tässä rikkomismenettelyssä, on syytä todeta, että kyseinen säännös on 
poistettu Slovakian viranomaisten esittämästä luonnoksesta. Lain nro 725/2004 muutos 
julkaistiin ja tuli voimaan 1. tammikuuta 2008.

                                               
1 Neuvoston direktiivi 94/80/EY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1994, niiden unionin kansalaisten kunnallista 
äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, jotka asuvat jäsenvaltiossa, jonka 
kansalaisia he eivät ole (EYVL L 368, 31.12.1994).
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Vetoomuksen esittäjä vahvisti parlamentin vetoomusvaliokunnalle osoitetussa, 16. heinäkuuta 
2007 päivätyssä kirjeessä, että Slovakiassa ei ole enää kyseistä kansalaisuuteen perustuvaa 
syrjintäongelmaa. Kantelijan samassa kirjeessä esittämien, käytettyjen autojen rekisteröintiä 
koskevien lisäkysymysten osalta on todettava, että näitä kysymyksiä tarkastellaan edellä 
mainitussa rikkomismenettelyssä N:o 2005/4843. Vetoomuksen esittäjä on virallinen kantelija 
tässä rikkomismenettelyssä; tämän vuoksi hänelle on toimitettu ja toimitetaan vastedeskin
tiedot asian käsittelyn kaikista jatkovaiheista. Uusi lainsäädäntö lähetettiin 
rikkomismenettelyn aikana myös vetoomuksen esittäjälle mahdollisten huomautusten 
esittämistä varten.
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