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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Jürgen Sachansky, német állampolgár által benyújtott, 0773/2005. számú petíció a nem 
szlovák származású európai polgárokkal szembeni állítólagos szlovákiai 
megkülönböztetésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója közli, hogy a szlovák jogszabályok értelmében csak a szlovák 
állampolgárok kérhetnek üzemeltetési engedélyt importált gépjármű számára. E jogot tőle, 
mint szlovákiai állandó lakóhellyel rendelkező európai polgártól, megtagadnák. A szlovák 
hatóságok jelezték számára, hogy nem tudja a gépkocsiját Szlovákiában bejegyeztetni, mivel 
nem szlovák állampolgár. Ezen kívül a petíció benyújtója az ellen is tiltakozik, hogy a 
Szlovákiában élő nem szlovák állampolgárságú európai polgárok nem szavazhatnak a 
helyhatósági választásokon.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. december 20. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése alapján nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. május 7-én kapott válasz

Az Európai Parlamentnek küldött petíciójában Jürgen Sachansky azt panaszolja, hogy a más 
államból importált gépkocsik Szlovák Köztársaságban1 történő bejegyzésére vonatkozó jogot 
a szlovák állampolgárok számára tartják fenn, mivel e jogot a többi tagállam állampolgárától 
megtagadják.

Az Európai Bizottságnak tudomása van a más tagállamokból a Szlovák Köztársaságba 
importált gépkocsik bejegyzési problémájáról. A kérdéses nemzeti intézkedés közösségi 
joggal való összeegyeztethetőségét jelenleg elemzik a Bizottság szervei. A más tagállamokból 
                                               
1 A szlovák jelző minden második sorban történő ismétlése jelentősen nehézkessé teszi a szöveget (az első válasz 
során már javították).
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importált használt gépkocsik Szlovák Köztársaságban történő bejegyzésének akadályaira 
vonatkozó számos panasz nyomán a Bizottság felvette a kapcsolatot a szlovák kormánnyal 
annak érdekében, hogy megvizsgálják e tagállam jogának és közigazgatási gyakorlatának az 
áruk szabad mozgása elvével való összeegyeztethetőségét. A szlovák nemzeti hatóságok 
válaszának elemzését követően a Bizottság megindította az EK-Szerződés 226. cikkében 
előírt jogsértési eljárást. A Bizottság 2006. október 18-án felszólító levelet küldött az EK-
Szerződés 28. cikkének a Szlovák Köztársaság általi megsértésével kapcsolatban. Annak 
feltételezésével, hogy a felszólításra adott, a Bizottság szerveihez 2006. decemberben érkezett 
válasz elemzése igazolja, hogy ez szükséges, a Bizottság az EK-Szerződés 226. cikkének 
megfelelően folytatni fogja a megkezdett eljárást.

Jürgen Sachansky ugyanebben a petícióban az Unió polgárainak a helyhatósági választásokon 
való részvételére vonatkozó jog kérdését is felveti, kijelentve, hogy Szlovákia nem biztosítja a 
területén lakó uniós polgárok számára az e választásokon való részvétel jogát.

A 94/80/EK irányelv1 a lakóhelyük szerinti tagállamban aktív és passzív választójogot ad az 
uniós polgároknak.
A Bizottság felvette a kapcsolatot Szlovákia Állandó Képviseletével annak érdekében, hogy 
megbizonyosodjon az irányelv rendelkezéseinek tényleges alkalmazásáról. E konzultációkat 
követően a Bizottság Jürgen Sachansky petíciójára vonatkozóan az Európai Parlamentnek 
küldendő új közleményben fogja mérlegelni a helyzetet.

4. A Bizottság további válasza, beérkezett 2008. március 7-én

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a szlovák hatóságok megtiltják számára, hogy importált 
gépkocsit regisztráljon, mivel nem szlovák állampolgár. 

A Bizottság tudatában van a petíció benyújtója által jelzett problémának (2003/4314. sz. 
jogsértési eljárás). A Bizottság, tekintve a használt gépkocsik regisztrációs feltételeit, az áruk 
szabad mozgása elvének állítólagos megsértése miatt jogsértési eljárást indított a Szlovák 
Köztársasággal szemben. A Bizottság 2007. június 29-én indokolással ellátott véleményt 
küldött a szlovák hatóságoknak. A szlovák hatóságok 2007. szeptemberi válaszukban 
ismertették azt az új jogszabályt, amely a jogsértést hivatott orvosolni. Az illetékes 
szolgálatok jelenleg folytatják a szóban forgó jogszabály részletes vizsgálatát. Bár a 116. cikk 
(11) bekezdésében megállapított állampolgársági követelményt ez a jogsértési eljárás nem 
vizsgálja, rá kell mutatni, hogy a szlovák hatóságok által benyújtott tervezetből a kérdéses 
rendelkezést törölték. A 725/2004. számú törvény 2008. január 1-jén jelent meg és lépett 
hatályba.

A petíció benyújtója a Parlament Petíciós Bizottságának 2007. július 16-án küldött levelében 
maga is megerősítette, hogy az állampolgárságon alapuló megkülönböztetés problémája már 
nem létezik Szlovákiában. A petíció benyújtója által a használt gépkocsik regisztrációja 
tekintetében ugyanebben a levélben feltett további kérdésekkel a fent említett 2005/4843. sz. 

                                               
1 Az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív 
választójogának a helyhatósági választásokon történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályok 
megállapításáról szóló, 1994. december 19-i 94/80/EK tanácsi irányelv [Hivatalos Lap L 368., 1994.12.31.].
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jogsértési eljárás foglalkozik. A petíció benyújtója e jogsértési eljárás hivatalos felperese;
ezért az üggyel kapcsolatban minden fejleményről tájékoztatják. Az új jogszabályt esetleges 
megjegyzések céljából a petíció benyújtójának is megküldték az eljárás során.
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