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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0773/2005, którą złożył Jürgen Sachansky (Niemcy) w sprawie rzekomej 
dyskryminacji obywateli UE nieposiadających pochodzenia słowackiego na 
Słowacji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję został poinformowany przez słowackie władze, że zgodnie z prawem tego 
kraju tylko obywatele słowaccy mają prawo składać wnioski o rejestrację przywożonych 
samochodów. Składający petycję, obywatel UE z prawem stałego pobytu na Słowacji, nie jest 
do tego uprawniony, ponieważ nie jest obywatelem Słowacji. Ponadto zamieszkali na 
Słowacji obywatele UE nieposiadający obywatelstwa słowackiego nie są uprawnieni do 
głosowania w wyborach samorządowych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 grudnia 2005 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 7 maja 2007 r.

"W skierowanej do Parlamentu Europejskiego petycji Jürgen Sachansky skarży się na 
obowiązujące w Republice Słowackiej i przysługujące jedynie obywatelom słowackim prawo 
rejestrowania samochodów importowanych z innych państw; prawa tego odmawia się 
obywatelom innych państw członkowskich. 

Komisja Europejska ma świadomość istnienia problemu rejestrowania pojazdów 
importowanych z innych państw członkowskich do Słowacji. Zgodność kwestionowanego 
środka krajowego z prawem wspólnotowycm jest obecnie przedmiotem analizy przez służby 
Komisji. W następstwie różnych skarg dotyczących przeszkód w rejestrowaniu w Republice 
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Słowackiej samochodów używanych i importowanych z innych państw czlonkowskich 
Komisja nawiązała kontakt z rządem słowackim w celu zweryfikowania zgodności prawa i 
postępowania administracyjnego tego kraju z zasadą swobodnego przepływu towarów. Po 
dokonaniu analizy odpowiedzi władz krajowych Komisja wszczęła postępowanie w sprawie 
naruszenia przewidziane przez art. 226 WE. W dniu 18 października 2006 r. Komisja 
przesłała wezwanie do usunięcia uchybienia dotyczące naruszenia postanowień art. 28 WE 
przez Republikę Słowacką. W przypadku, gdyby analiza odpowiedzi na wezwanie, udzielona 
służbom Komisji w grudniu 2006 r., dowiodła, że jest to konieczne, Komisja kontynuowałaby 
wszczętą procedurę zgodnie z art. 226 WE.  

W tej samej petycji Jürgen Sachansky podnosi również kwestię prawa obywateli Unii 
Europejskiej do uczestniczenia w wyborach lokalnych twierdząc, że Słowacja nie gwarantuje 
obywatelom Unii Europejskiej, zamieszkującym na jej terytorium, prawa do uczestniczenia w 
tych wyborach.

Dyrektywa 94/80/WE1 przyznaje obywatelom Unii Europejskiej prawo do głosowania i 
kandydowania w wyborach lokalnych w państwie członkowskim, w którym zamieszkują.
Komisja nawiązała kontakt ze Stałym Przedstawicielstwem Słowacji w celu upewnienia się w 
kwestii rzeczywistego stosowania postanowień dyrektywy. Po tych konsultacjach Komisja 
przedstawi obraz sytuacji w kolejnym komunikacie dla Parlamentu Europejskiego 
dotyczącym petycji Jürgen Sachansky'ego."

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 7 marca 2008 r.

„Składający petycję twierdzi, że władze Słowacji zabraniają mu rejestracji importowanego 
samochodu, gdyż nie jest obywatelem Słowacji. 

Komisja zaznajomiła się z problemami przedstawionymi przez autora petycji w trakcie 
postępowania w sprawie naruszenia nr 2005/4843. Komisja wszczęła wobec Republiki 
Słowackiej postępowanie dotyczące rzekomego naruszenia zasady swobodnego przepływu 
towarów w oparciu o warunki rejestracji samochodów używanych. W dniu 29 czerwca 2007 
r. Komisja wysłała do władz Słowacji uzasadnioną opinię. We wrześniu 2007 r. władze 
Słowacji udzieliły odpowiedzi, przedstawiając nowe ustawodawstwo, które powinno usunąć 
naruszenie. Właściwe służby szczegółowo rozpatrują przedmiotowe ustawodawstwo.
Pomimo, że wymóg dotyczący narodowości, o którym mowa w art. 16 ust. 11, nie podlega 
kontroli w przedmiotowym postępowaniu, należy zauważyć, że w przedstawionym przez 
władze Słowacji projekcie rzeczony przepis jest uchylony. Poprawka do aktu prawnego nr 
725/2004 została opublikowana i weszła w życie w dniu 1 stycznia 2008 r.
W piśmie z dnia 16.07.2007 r. skierowanym do parlamentarnej Komisji Petycji przez 
składającego petycję informuje on, że problem dyskryminacji w oparciu o narodowość już w 
Słowacji nie istnieje. Jeżeli chodzi o dodatkową kwestię dotyczącą rejestracji używanych 
samochodów, podniesioną przez skarżącego w tym samym piśmie, należy wyjaśnić, że 
                                               
1 Dyrektywa Rady 94/80/WE z dnia 19 grudnia 1994 r. ustanawiająca szczegółowe warunki wykonywania prawa 
głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w 
Państwie Członkowskim, którego nie są obywatelami (Dziennik Urzędowy L 368 z 31.12.1994).
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stanowi ona przedmiot wyżej wymienionego postępowania o naruszenie nr 2005/4843.
Składający petycję jest oficjalnym skarżącym w tym postępowaniu; w związku z tym jest on i 
będzie w przyszłości informowany o postępach w tej sprawie. Nowe przepisy zostały również 
przesłane w trakcie postępowania o naruszenie do składającego petycję celem uzyskania 
komentarzy.”
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