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nationaliteit), over de vermeende discriminatie van EU-burgers van niet-
Slowaakse afkomst in Slowakije

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft van de Slowaakse autoriteiten te horen gekregen dat volgens de Slowaakse wet 
alleen Slowaakse onderdanen een registratieaanvraag voor geïmporteerde auto's mogen 
indienen. Hij is een EU-burger die in Slowakije zijn vaste woonplaats heeft, maar hij mag dit 
dus niet doen aangezien hij geen Slowaakse onderdaan is. Verder hebben niet-Slowaakse EU-
burgers die in Slowakije wonen, geen stemrecht bij gemeenteraadsverkiezingen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 december 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 mei 2007.

In zijn verzoekschrift aan het Europees Parlement beklaagt Jürgen Sachansky zich erover dat 
in de Republiek Slowakije1 het recht om uit andere lidstaten geïmporteerde voertuigen te 
registreren alleen aan Slowaakse onderdanen is voorbehouden. Dit recht wordt onderdanen uit 
andere lidstaten ontzegd. 

De Europese Commissie is op de hoogte van het probleem omtrent de registratie van 
voertuigen die vanuit andere lidstaten in de Republiek Slowakije worden geïmporteerd. 

                                               
1 De herhaling van het bijvoeglijk naamwoord "Slowaaks" om de twee regels zorgt voor een zeer stroef lopende 
tekst (dit is reeds bij het 1ste antwoord gecorrigeerd SJ)
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Momenteel wordt door de diensten van de Commissie de verenigbaarheid onderzocht van de 
betreffende nationale maatregel met het Gemeenschapsrecht. De Commissie heeft naar 
aanleiding van verschillende klachten over de problemen in de Republiek Slowakije bij de 
registratie van uit andere lidstaten geïmporteerde tweedehands auto's, contact opgenomen met 
de Slowaakse overheid om na te gaan of het recht en de administratieve praktijk van deze 
lidstaat verenigbaar zijn met het beginsel van vrij verkeer van goederen. Na analyse van het 
antwoord van de nationale autoriteiten heeft de Commissie een procedure wegens niet-
nakoming gestart zoals voorzien in artikel 226 EG. De Commissie heeft op 18 oktober 2006 
een ingebrekestelling gestuurd wegens schending van artikel 28 EG door de Republiek 
Slowakije. Mocht het na analyse van het antwoord op de ingebrekestelling dat de diensten in 
december 2006 hebben ontvangen, noodzakelijk blijken te zijn, dan zal de Commissie de 
aangevangen procedure overeenkomstig artikel 226 EG voortzetten. 

Jürgen Sachansky brengt in hetzelfde verzoekschrift tevens de kwestie aan de orde van het 
recht op deelname van burgers van de Unie aan de gemeenteraadsverkiezingen. Hij stelt dat 
Slowakije de burgers van de Unie die op zijn grondgebied verblijven niet het recht verleent 
om aan de verkiezingen deel te nemen.

Richtlijn 94/80/EG1 geeft burgers van de Unie het recht te stemmen en zich kandidaat te 
stellen bij de gemeenteraadsverkiezingen in de lidstaat van verblijf.
De Commissie heeft contact opgenomen met de Permanente Vertegenwoordiging van 
Slowakije om er zeker van te zijn dat de bepalingen van de richtlijn effectief worden 
toegepast. In het vervolg op dit overleg zal de Commissie de balans opmaken in een nieuwe 
mededeling aan het Europees Parlement betreffende het verzoekschrift van Jürgen Sachansky.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 maart 2008.

Indiener stelt dat de Slowaakse autoriteiten hem verbieden een geïmporteerde auto te 
registeren omdat hij geen Slowaaks staatsburger is. 

De Commissie is op de hoogte van de problemen die indiener heeft toegelicht in de loop van 
inbreukprocedure 2005/4843. De Commissie heeft een inbreukprocedure tegen de Republiek 
Slowakije geopend wegens vermoedelijke inbreuk op het beginsel van vrij verkeer van 
goederen op basis van de voorwaarden voor de registratie van tweedehands auto's. Op 29 juni 
2007 heeft de Commissie een met redenen omkleed advies aan de Slowaakse autoriteiten 
gezonden. In reactie hierop heeft de Slowaakse overheid in september 2007 de nieuwe 
wetgeving bekendgemaakt die een einde moet maken aan de inbreuk op het 
Gemeenschapsrecht. De verantwoordelijke dienst bestudeert de onderhavige wetgeving thans 
nauwkeurig. Hoewel de nationaliteitseis, zoals geformuleerd in artikel 16, lid 11, tijdens de 
inbreukprocedure niet ter discussie staat, dient te worden opgemerkt dat in het door Slowakije 
gepresenteerde wetsontwerp de betreffende bepaling is geschrapt. Het amendement op wet 
nummer 725/2004 is gepubliceerd en in werking getreden op 1 januari 2008. 

In een vervolgbrief van 16 juli 2007 aan de Commissie verzoekschriften van het Europees 
Parlement bevestigt indiener zelf dat het probleem van discriminatie op grond van 
nationaliteit in Slowakije niet meer bestaat. De aanvullende vragen ten aanzien van de 
registratie van tweedehands auto's, die indiener in dezelfde brief stelt, komen aan de orde in 
                                               
1 Richtlijn 94/80/EG van de Raad van 19 december 1994 tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het 
actieve en passieve kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen ten behoeve van de burgers van de Unie die 
verblijven in een lidstaat waarvan zij de nationaliteit niet bezitten [Publicatieblad L 368 van 31.12.1994].
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voornoemde inbreukprocedure 2005/4843. Indiener is de officiële klager in deze 
inbreukprocedure; hij is en wordt op de hoogte gehouden van alle verdere ontwikkelingen in 
de zaak. Ook de nieuwe wetgeving is in de loop van de inbreukprocedure aan indiener 
toegezonden om hem in de gelegenheid te stellen commentaar te leveren.
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