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Temats: Lūgumraksts Nr. 0773/2005, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Jürgen 
Sachansky, par Eiropas Savienības pilsoņu, kas nav Slovākijas pilsoņi, 
varbūtēju diskrimināciju Slovākijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka atbilstoši Slovākijas likumiem vienīgi Slovākijas pilsoņi 
var lūgt licenci importēta transportlīdzekļa izmantošanai. Šīs tiesības viņam ir liegtas, jo viņš 
ir Eiropas Savienības pilsonis ar pastāvīgu dzīvesvietu Slovākijā. Slovākijas atbildīgās 
institūcijas viņam norādīja, ka viņš nevar reģistrēt savu automašīnu Slovākijā, jo viņš nav 
Slovākijas pilsonis. Turklāt lūgumraksta iesniedzējs protestē pret to, ka Eiropas Savienības 
pilsoņiem, kas nav Slovākijas pilsoņi, bet dzīvo Slovākijā, ir liegtas tiesības piedalīties 
pašvaldību vēlēšanās.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2005. gada 20. decembrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 7. maijā.

„Eiropas Parlamentam adresētajā lūgumrakstā Jürgen Sachansky sūdzas par to, ka Slovākijas 
Republikā 1 tiesības reģistrēt automašīnas, kas importētas no citām valstīm, ir vienīgi 
Slovākijas pilsoņiem, bet tās ir liegtas citu dalībvalstu pilsoņiem.

Eiropas Komisija ir informēta par to transporta līdzekļu reģistrācijas problēmu Slovākijas 
Republikā, kas importēti no citām valstīm. Šīs valsts normas atbilstību Kopienu tiesībām 

                                               
1 Īpašības vārda «slovāku» lietošana katrā otrajā rindiņā ievērojami noslogo tekstu (kas jau izlabots pirmajā S. J. 
atbildē).
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šobrīd pārbauda Komisijas dienesti. Pēc vairākām sūdzībām par šķēršļiem reģistrēt Slovākijas 
Republikā lietotas automašīnas, kas ievestas no citām dalībvalstīm, Komisija sazinājās ar 
Slovākijas valdību, lai pārbaudītu šīs dalībvalsts tiesību un administratīvās prakses atbilstību 
brīvas preču aprites principam. Pēc valsts atbildīgo iestāžu atbildes analīzes Komisija uzsāka 
pārkāpuma procedūru, kas paredzēta EKL 226. pantā. 2006. gada 18. oktobrī Komisija 
nosūtīja brīdinājuma vēstuli par Slovākijas Republikās veikto EKL 28. panta pārkāpumu. Ja 
atbildes uz brīdinājumu, kas nosūtīts šiem dienestiem 2006. gada decembrī, analīze to prasīs, 
Komisija turpinās uzsākto procedūru atbilstoši EKL 226. pantam.

Šajā lūgumrakstā Jürgen Sachansky uzdod jautājumu arī par Savienības pilsoņu tiesībām 
piedalīties pašvaldību vēlēšanās, apgalvojot, ka Slovākija nenodrošina Savienības pilsoņiem, 
kas dzīvo tās teritorijā, tiesības piedalīties šajās vēlēšanās.

Direktīva 94/80/EK 1 piešķir Savienības pilsoņiem tiesības balsot un kandidēt
pašvaldību vēlēšanās dalībvalstī, kurā tie dzīvo.
Komisija sazinājās ar Slovākijas Pastāvīgo pārstāvniecību, lai pārliecinātos par direktīvas 
noteikumu efektīvu piemērošanu. Pēc šīm sarunām Komisija sniegs vērtējumu jaunā 
paziņojumā Eiropas Parlamentam par Jürgen Sachansky lūgumrakstu.”

4. Komisijas papildu atbilde, saņemta 2008. gada 7. martā

„Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka Slovākijas atbildīgās institūcijas liedz viņam 
reģistrēt importētu mašīnu, jo viņš nav Slovākijas pilsonis.

Komisija zina par problēmām, kuras minējis lūgumraksta iesniedzējs pienākumu neizpildes 
procedūras Nr. 2005/4843 laikā. Komisija ir uzsākusi pienākumu neizpildes procedūru pret 
Slovākijas Republiku par preču brīvas kustības iespējamo pārkāpumu, pamatojoties uz
otrreizējai izmantošanai paredzēto automašīnu reģistrācijas noteikumiem. 2007. gada 
29. jūnijā Komisija nosūtīja pamatotu atzinumu Slovākijas atbildīgajām iestādēm. 2007. gada 
septembrī Slovākijas atbildīgās iestādes atbildēja, uzrādot jaunus tiesību aktus, kuriem jālabo 
pienākumu neizpilde. Atbildīgie dienesti izskatīja tiesību aktus pēc būtības un detalizēti. Lai
gan 16. panta 11. punktā noteiktā prasība par valstisko piederību nav jāpārbauda saistībā ar šo 
pienākumu neizpildes procedūru, jāatzīmē, ka Slovākijas atbildīgo iestāžu iesniegtajā projektā 
noteikums ir atcelts. Akta Nr. 725/2004 grozījums tika publicēts un stājās spēkā 2008. gada 
1. janvārī.

Beidzamajā, 2007. gada 16. jūlija, vēstulē, kas adresēta Parlamenta Lūgumrakstu komitejai, 
lūgumraksta iesniedzējs apgalvoja, ka diskriminācija attiecībā uz valsts piederību Slovākijā 
vairs neeksistē. Attiecībā uz papildu jautājumiem, kuri attiecas uz otrreizējai izmantošanai 
paredzēto automašīnu reģistrāciju un kurus sūdzības iesniedzējs uzdevis tajā pašā vēstulē, 
jāpaskaidro, ka šie jautājumi tiek skaidroti pienākumu neizpildes procedūrā Nr. 2005/4843, 
kas minēta iepriekš. Lūgumraksta iesniedzējs ir oficiāls sūdzības iesniedzējs šajā procedūrā, 

                                               
1 Padomes 1994. gada 19. decembra Direktīva 94/80/EK, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā 
tiesības balsot un kandidēt pašvaldību vēlēšanās izmanto Savienības pilsoņi, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi 
tie nav (31.12.1994. Oficiālais Vēstnesis L 368).
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tādēļ viņš ir un tiks informēts par šīs lietas attīstības gaitu. Jaunie tiesību akti arī tika nosūtīti 
lūgumraksta iesniedzējam pienākumu neizpildes procedūras gaitā komentāru izteikšanai.”
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