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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0563/2008, внесена от Andrew Grossman, с швейцарско 
гражданство, относно пречки при упражняване на предоставените му от 
Договорите права за пътуване с търговски и други цели в рамките на ЕС и 
Швейцария

1. Резюме на петицията

Вносителят е гражданин на Швейцария, дългосрочно пребиваващ в Обединеното 
кралство. Той подава настоящата петиция съвместно с дъщеря си и съпругата си, които 
са британски гражданки. Те оставили колата си в Швейцария и сега искат да я докарат 
обратно в Англия. Удостоверението за пътен данък на колата е с изтекъл срок. То не 
може да бъде подновено, без да се представи доказателство за сключена застраховка и 
без доказателство за технически преглед, които те не могат да получат, без да върнат 
колата във Великобритания. Колата обаче не може да бъде върната във 
Великобритания, освен като товар, тъй като не е обложена с данък според британските 
органи по контрол върху автомобилния транспорт.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 2 октомври 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Вносителят притежава лек автомобил, регистриран във Великобритания, където той
живее. През есента на 2007 г. той оставя колата си в Швейцария на съхранение при 
баща си, поради необходимостта да замине неочаквано на спешна командировка в 
САЩ, до средата на април 2008 г. Междувременно е изтекъл срокът на валидност на 
удостоверението за технически преглед („MoT“), както и на удостоверението за пътен 
данък.
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Съгласно правото на Великобритания, пътният данък е обвързан със съществуваща 
застраховка, какъвто е и настоящият случай, както и с валиден технически преглед. Ако 
колата няма удостоверение за технически преглед и не е на територията на 
Великобритания, след като бъде върната на територията на Великобритания, тя може 
все още да бъде законно управлявана от пристанището до най-близкия пункт за 
технически прегледи.

Използването на моторно превозно средство при международен превоз е регулирано от 
Виенската конвенция за движение по пътищата от 1968 г., подписана под егидата на 
Икономическата комисия за Европа към ООН, и съгласно нейните разпоредби за тази 
цел се изискват регистрация на превозното средство, отличителен знак на страната по 
регистрация и валидно удостоверение за технически преглед, както и застраховка.

Съгласно договора между Швейцария и Европейската общност, Директива 96/96 на 
Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно прегледите 
за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства (OВ L 46, 
17.2.1997 г., стр. 1) е приложима само за превоза на стоки и пътници.

Тъй като Швейцария не е член на Европейския съюз, в тази област се прилагат 
двустранни споразумения. Поради това, вносителят следва да се свърже с 
компетентната организация във Великобритания, Агенцията за обслужване на превозни 
средства и превозвачи (VOSA), за да получи информация за организациите, 
компетентни по отношение на техническите прегледи в Швейцария (напр. Association 
des Services des Automobiles — Lausanne), които издават удостоверения, признавани от 
Великобритания, да направи технически преглед на колата и да изпълни необходимите 
административни изисквания, установени от Великобритания.


