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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0563/08 af Andrew Grossman, schweizisk statsborger, om en 
hindring for den fri udøvelse af hans traktatmæssige ret til at foretage 
erhvervsrejser og rejser med andre formål i EU og Schweiz

1. Sammendrag

Andrageren er schweizisk statsborger og fastboende udlænding i Det Forenede Kongerige og 
indgiver dette andragende sammen med sin datter og hustru, som er britiske statsborgere. De 
efterlod deres bil i Schweiz, og nu vil de have den tilbage til England. Bilens afgiftsvignet er 
udløbet. Den kan ikke fornyes uden forsikringsbevis og uden bevis for kontrol fra 
transportministeriet, hvilket de ikke kan få uden at få bilen tilbage til Storbritannien. Men 
ifølge de britiske myndigheder for motorkøretøjer kan de kun få bilen tilbage til 
Storbritannien som fragt, da der ikke er betalt afgift.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2. oktober 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Andrageren ejer en personbil, som er indregistreret i Det Forenede Kongerige, hvor hun bor. 
I efteråret 2007 efterlod hun sin bil i sin fars varetægt i Schweiz på grund af en uventet, 
hastende forretningsrejse til USA frem til midten af april 2008. I mellemtiden var 
kontrolcertifikatet og afgiftsvignetten udløbet.

I overensstemmelse med lovgivningen i Det Forenede Kongerige er bilafgiften knyttet til en 
eksisterende forsikring, hvilket er tilfældet her, og en gyldig teknisk kontrol. Hvis bilen ikke 
har et kontrolcertifikat og ikke befinder sig på Det Forenede Kongeriges område, må den, når 
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først den er på Det Forenede Kongeriges område, stadig lovligt køres fra havnen til den 
nærmeste tilsynshal.

Brugen af private motorkøretøjer på veje i international trafik er reguleret i FN-/ECE's 
Wienerkonvention om vejtrafik fra 1968 og kræver indregistrering af køretøjet, landemærke 
for registreringslandet og et gyldigt tilsynscertifikat samt en forsikring.

I henhold til traktaten mellem Schweiz og Det Europæiske Fællesskab gælder Rådets direktiv 
96/96/EF af 20. december 1996 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om 
teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT L 46, 17.2.1997, s. 1) 
kun for køretøjer, der anvendes til transport af gods og passagerer."


