
CM\713604RO.doc PE388.654/rev
Traducere externă

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru petiţii

7.3.2008

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0773/2005, adresată de Jürgen Sachansky, de naţionalitate germană, 
privind presupusa discriminare în Slovacia a cetăţenilor europeni de altă naţionalitate

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul menţionează că, în temeiul legislaţiei slovace, exclusiv cetăţenii slovaci au 
dreptul să solicite acordarea unei licenţe de exploatare pentru un vehicul importat. Acest drept 
i-a fost refuzat ca urmare a calităţii acestuia de cetăţean european cu domiciliul permanent în 
Slovacia. Autorităţile slovace i-au indicat faptul că nu îşi poate înmatricula autoturismul în 
Slovacia deoarece nu deţine cetăţenia slovacă. În plus, petiţionarul reclamă faptul că cetăţenii 
europeni de altă naţionalitate, domiciliaţi în Slovacia, nu au dreptul să voteze cu ocazia 
alegerilor municipale.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 decembrie 2005. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii în 
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 mai 2007.

În petiţia adresată Parlamentului European, domnul Jürgen Sachansky reclamă faptul că 
dreptul de înmatriculare în Republica Slovacia1 a autoturismelor importate din alte state este 
rezervat cetăţenilor slovaci, acest drept fiind interzis cetăţenilor altor state membre. 

Comisia Europeană cunoaşte problema privind înmatricularea autoturismelor importate în 
Republica Slovacia din alte state membre. Compatibilitatea măsurii naţionale în discuţie cu 
legislaţia comunitară este în prezent analizată de serviciile Comisiei. În urma a diferite 

                                               
1 Repetarea adjectivului „slovac” la fiecare două rânduri îngreunează în mod semnificativ textul (deja corectat cu 
ocazia primului răspuns)
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plângeri referitoare la obstacolele privind înmatricularea în Republica Slovacia a 
autoturismelor uzate şi importate din alte state membre, Comisia a contactat guvernul slovac 
în scopul verificării compatibilităţii dintre dreptul şi practica administrativă ale acestui stat 
membru cu principiul liberei circulaţii a mărfurilor. În urma analizării răspunsului autorităţilor 
naţionale, Comisia a deschis procedura privind încălcarea prevăzută la articolul 226 din TCE. 
La 18 octombrie 2006, Comisia a trimis o scrisoare de notificare privind încălcarea articolului 
28 din TCE de către Republica Slovacia. În cazul în care analizarea răspunsului la notificare 
primit de servicii în decembrie 2006 va demonstra că acest fapt este necesar, Comisia va urma 
procedura iniţiată în conformitate cu articolul 226 din TCE.  

Jürgen Sachansky, în aceeaşi petiţie, aduce, de asemenea, în discuţie dreptul de participare a 
cetăţenilor Uniunii la alegerile municipale, afirmând că Slovacia nu le acordă cetăţenilor 
Uniunii care domiciliază pe teritoriul său dreptul de a participa la aceste alegeri.

Directiva 94/80/CE1 acordă cetăţenilor Uniunii dreptul de a vota şi de a candida la alegerile 
municipale în statul membru de reşedinţă.
Comisia a contactat Reprezentantul Permanent al Slovaciei pentru a se asigura de aplicarea 
efectivă a dispoziţiilor directivei. În urma acestor consultări, Comisia îşi va exprima opinia 
prin intermediul unei noi comunicări către Parlamentul European privind petiţia Jürgen 
Sachansky.

4. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la data de 7 martie 2008

Petiţionarul susţine că autorităţile slovace îi interzic să înregistreze un automobil importat 
deoarece nu este cetăţean slovac. 

Comisia cunoaşte problemele prezentate de petiţionar în cursul procedurii de încălcare 
2005/4843. Comisia a deschis o procedură de încălcare împotriva Republicii Slovace pentru o 
presupusă încălcare a principiului liberei circulaţii a mărfurilor, în baza condiţiilor de 
înregistrare a maşinilor la mână a doua. 

La 29 iunie 2007, Comisia a trimis un aviz argumentat către autorităţile slovace. În 
septembrie 2007, autorităţile slovace au răspuns prin prezentarea noii legislaţii care ar trebui 
să rectifice încălcarea. Serviciul responsabil în acest sens examinează amănunţit legislaţia 
respectivă. Chiar dacă cerinţa privind naţionalitatea expusă în articolul 16 (11) nu este 
cercetată în cadrul acestei proceduri de încălcare, ar trebui menţionat faptul că, în proiectul de 
lege prezentat de către autorităţile slovace, prevederea respectivă este anulată. Amendamentul 
Actului nr. 725/2004 a fost publicat şi a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2008. 

În scrisoarea cu informaţii actualizate din 16.7.2007 adresată Comisiei pentru petiţii a 
Parlamentului, petiţionarul a confirmat el însuşi faptul că problema discriminării pe principii 
de naţionalitate nu mai există în Slovacia. Cât despre întrebările suplimentare privind 
                                               
1 Directiva 94/80/CE a Consiliului din 19 decembrie 1994 de stabilire a normelor de exercitare a dreptului de a 
alege şi de a fi ales la alegerile locale pentru cetăţenii Uniunii care au reşedinţa într-un stat membru a cărui 
cetăţenie nu o deţin [Jurnalul Oficial L 368 din 31.12.1994].
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înregistrarea automobilelor la mână a doua ridicate de reclamant în aceeaşi scrisoare, trebuie 
explicat faptul că acestea sunt adresate în procedura de încălcare nr. 2005/4843 menţionată 
anterior. Petiţionarul este un reclamant oficial în cadrul acestei proceduri de încălcare; prin 
urmare, acesta este şi va fi ţinut la curent cu privire la orice evoluţie a acestui caz. Noua 
legislaţie a fost, de asemenea, trimisă petiţionarului în cursul procedurii de încălcare, în 
vederea unor eventuale observaţii. 
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