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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0563/2008, του Andrew Grossman, ελβετικής ιθαγένειας, σχετικά με 
παρεμπόδιση της ελεύθερης άσκησης των δικαιωμάτων του που απορρέουν από 
τη Συνθήκη όσον αφορά τη μετακίνηση για εμπορικούς και άλλους σκοπούς 
εντός της ΕΕ και της Ελβετίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι ελβετός υπήκοος και επί μακρόν διαμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο και 
υποβάλλει τη συγκεκριμένη αναφορά από κοινού με την κόρη και τη σύζυγό του που είναι 
υπήκοοι της Βρετανίας. Άφησαν το αυτοκίνητό τους στην Ελβετία και τώρα επιθυμούν να το 
φέρουν πίσω στην Αγγλία. Η ισχύς του σήματος τελών κυκλοφορίας του αυτοκινήτου έχει 
λήξει. Δεν μπορεί να ανανεωθεί χωρίς αποδεικτικό ασφάλισης και χωρίς αποδεικτικό ότι το 
αυτοκίνητο έχει περάσει από έλεγχο του Υπουργείου Μεταφορών, τα οποία δεν μπορούν να 
ληφθούν χωρίς να επιστρέψει το αυτοκίνητο στη Βρετανία. Όμως δεν μπορούν να φέρουν το 
αυτοκίνητο πίσω στην Αγγλία, παρά μόνο ως φορτίο, καθώς δεν υπόκειται σε φορολογία, 
σύμφωνα με τις αρχές μηχανοκίνητων οχημάτων του Ηνωμένου Βασιλείου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Οκτωβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Η αναφέρουσα έχει στην κατοχή της ένα επιβατικό αυτοκίνητο ταξινομημένο στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, όπου διαμένει Το φθινόπωρο του 2007 άφησε το αυτοκίνητό της στην Ελβετία, υπό 
την επίβλεψη του πατέρα της, εξαιτίας ενός απρόοπτου επαγγελματικού ταξιδίου στις 
Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τα μέσα Απριλίου του 2008. Στο μεταξύ έληξε η ισχύς του 
πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου («MoT») καθώς και του σήματος τελών κυκλοφορίας.
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Σύμφωνα με το δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου, το σήμα τελών κυκλοφορίας συνδέεται με 
ένα υπάρχον ασφαλιστήριο, κάτι που ισχύει στην προκειμένη περίπτωση, και με έναν έγκυρο 
τεχνικό έλεγχο. Εάν το αυτοκίνητο δεν διαθέτει πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου και δεν 
βρίσκεται σε έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου, μόλις βρεθεί σε αυτό και πάλι μπορεί να 
κυκλοφορήσει νομίμως από το λιμάνι μέχρι το επόμενο κέντρο τεχνικού ελέγχου οχημάτων.

Η χρήση ιδιωτικού μηχανοκίνητου οχήματος σε δρόμους διεθνούς κυκλοφορίας ρυθμίζεται
από τη Σύμβαση της Βιέννης UN-ECE του 1968 για την οδική κυκλοφορία και απαιτεί 
ταξινόμηση του οχήματος, διακριτικό σήμα της χώρας ταξινόμησης, έγκυρο πιστοποιητικό 
τεχνικού ελέγχου, καθώς και ένα ασφαλιστήριο.

Σύμφωνα με τη συνθήκη μεταξύ Ελβετίας και Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οδηγία 96/96 του 
Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τον τεχνικό 
έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων (ΕΕ L 46 της 17.2.1997, σ. 1) ισχύει μόνο για οχήματα 
που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών.

Καθώς η Ελβετία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε αυτό το πεδίο ισχύουν οι 
διμερείς συμφωνίες. Ως εκ τούτου, ο αναφέρων θα πρέπει να επικοινωνήσει με την αρμόδια
στο Ηνωμένο Βασίλειο Υπηρεσία Οχημάτων και Ιδιοκτητών Οχημάτων (VOSA), για να 
λάβει πληροφορίες σχετικά με τους οργανισμούς ελέγχου στην Ελβετία (π.χ. Ένωση 
Υπηρεσιών Οχημάτων - Λωζάννη) που εκδίδουν πιστοποιητικά που αναγνωρίζονται στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, να δώσει το όχημα για έλεγχο και να ακολουθήσει τις απαραίτητες 
διοικητικές διαδικασίες που έχουν οριστεί από το Ηνωμένο Βασίλειο.


