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Utskottet för framställningar

7.3.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0773/2005, ingiven av Jürgen Sachansky (tysk medborgare), om 
påstådd diskriminering av EU-medborgare av icke-slovakiskt ursprung i 
Slovakien

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren har av de slovakiska myndigheterna informerats om att endast slovakiska 
medborgare enligt slovakisk lag har rätt att ansöka om att registrera importerade bilar och att 
han, som är EU-medborgare med permanent uppehållstillstånd i Slovakien, inte har rätt att 
göra detta eftersom han inte är slovakisk medborgare. Dessutom har inte icke-slovakiska 
EU-medborgare bosatta i Slovakien rätt att rösta i kommunala val.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 20 december 2005. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 7 maj 2007

I sin framställning till Europaparlamentet påtalar Jürgen Sachansky att endast slovakiska 
medborgare har rätt att registrera importerade bilar i Slovakien och att medborgare i andra 
medlemsstater inte har samma rätt.

Kommissionen är medveten om problemet med registrering av fordon som har importerats 
från andra medlemsstater till Slovakien och granskar för närvarande landets nationella 
lagstiftning för att fastställa om den är förenlig med gemenskapsrätten. Efter att ha mottagit 
flera klagomål om hinder för registrering i Slovakien av begagnade fordon och fordon som 
har importerats från andra medlemsstater, kontaktade kommissionen den slovakiska 
regeringen för att fastställa om landets lagstiftning och administrativa förfaranden är förenliga 
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med principen om fri rörlighet för varor. Kommissionen granskade svaret från de nationella 
myndigheterna noga och inledde sedan ett överträdelseförfarande enligt artikel 226 i 
EG-fördraget. Den 18 oktober 2006 översände kommissionen en formell underrättelse om 
överträdelse av artikel 28 i EG-fördraget från Slovakiens sida. Kommissionen kommer att gå 
vidare med förfarandet enligt artikel 226 i EG-fördraget om svaret på denna skrivelse, som 
mottogs i december 2006, visar att detta är nödvändigt.

Jürgen Sachansky tog också upp en annan fråga, nämligen att de slovakiska myndigheterna 
inte tillät invånare från Europeiska unionen att delta i kommunala val.

Enligt direktiv 94/80/EG har medborgare i Europeiska unionen rätt att rösta och kandidera i 
kommunala val i den medlemsstat där de bor1.

Kommissionen har kontaktat den slovakiska ständiga representationen i syfte att se till att 
bestämmelserna i direktivet tillämpas. Kommissionen kommer att informera 
Europaparlamentet om resultatet av dessa överläggningar med anledning av 
Jürgen Sachanskys framställning.

4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 7 mars 2008

Framställaren hävdar att de slovakiska myndigheterna förbjuder honom att registrera en 
importerad bil om han inte är slovakisk medborgare. 

Kommissionen är medveten om de problem som framställaren har beskrivit inom ramen för 
överträdelseförfarande 2005/4843. Kommissionen har inlett ett överträdelseförfarande mot 
Slovakien om påstått brott mot principen om fri rörlighet för varor på grundval av 
bestämmelserna om registrering av begagnade bilar. Den 29 juni 2007 översände 
kommissionen ett motiverat yttrande till de slovakiska myndigheterna. I september 2007 
svarade de slovakiska myndigheterna och redogjorde för den nya lagstiftning som skulle 
innebära att överträdelsen åtgärdades. Den ansvariga avdelningen håller på att granska 
lagstiftningen i detalj. Även om nationalitetskravet i artikel 16.11 inte är föremål för 
granskning i detta överträdelseförfarande bör man notera att bestämmelsen i fråga har tagits 
bort i det förslag som de slovakiska myndigheterna har lagt fram. Ändringen av lag 725/2004 
offentliggjordes och trädde i kraft den 1 januari 2008.

I en uppdaterad skrivelse av den 16 juli 2007 till parlamentets utskott för framställningar 
bekräftade framställaren själv att problemet med diskriminering på grundval av nationalitet i 
Slovakien inte längre finns. När det gäller de övriga frågorna om registrering av begagnade 
bilar som den klagande tagit upp i samma skrivelse måste det förklaras att dessa tas upp i det 
ovannämnda överträdelseförfarandet 2005/4843. Framställaren är en officiell klagande i detta 
överträdelseförfarande och uppdateras därför om all utveckling i detta ärende. Den nya 
lagstiftningen har också i samband med överträdelseförfarandet översänts till framställaren för 
synpunkter.

                                               
1 Rådets direktiv 94/80/EG av den 19 december 1994 om närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid 
kommunala val för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare (EGT L 368, 
31.12.1994).
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