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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: ndrew Grossman, svájci állampolgár által benyújtott 0563/08. számú petíció az 
EU-ban és Svájcban a kereskedelmi és egyéb célú utazással kapcsolatban a 
Szerződés szerint fennálló jogai szabad gyakorlásának megakadályozásáról

1. A petíció összefoglalása

 A petíció benyújtója svájci állampolgár és tartósan az Egyesült Királyságban él. Ezt a petíciót 
brit állampolgárságú lánya és felesége petíciójával együtt nyújtja be. Gépkocsijukat Svájcban 
hagyták, és most Angliába szeretnék azt visszavinni. A gépkocsira befizetett adót igazoló 
korong lejárt, azt pedig nem lehet megújítani a biztosítás és a műszaki vizsga igazolása 
nélkül, amit nem szerezhetnek meg anélkül, hogy a gépkocsit Nagy-Britanniába vinnék. A 
gépkocsit azonban nem tudják Angliába visszavinni, csak teheráruként, mivel arra az Egyesült 
Királyság gépjárműügyi hatóságai szerint nem fizetnek adót.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. október 2. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

A petíció benyújtójának tulajdonában van egy személygépkocsi, amely lakóhelyén, az 
Egyesült Királyságban került nyilvántartásba. A petíció benyújtója 2007 augusztusában a
gépkocsit édesapja gondjaira bízva Svájcban hagyta, mivel üzleti ügyben váratlanul sürgősen 
el kellett utaznia az Egyesült Államokba, ahol 2008. április közepéig tartózkodott. Időközben 
a műszaki vizsga igazolása („MoT”) és a gépkocsira befizetett adót igazoló korong lejárt.
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Az Egyesült Királyság jogszabályai értelmében a gépkocsiadóhoz meglévő biztosításra – ez a 
feltétel ez esetben fennáll – és érvényes műszaki vizsgára is szükség van. Amennyiben a 
gépkocsinak nincsen igazolása a műszaki vizsgáról, és nem az Egyesült Királyság területén 
tartózkodik, az Egyesült Királyság területére történő belépéskor még jogszerűen használható a 
kikötőtől a legközelebbi vizsgaállomásig.

A magángépjárművek nemzetközi forgalomban, közúton történő használatát az ENSZ-EGB
1968. évi közúti közlekedésről szóló bécsi egyezménye szabályozza, amely megköveteli a 
jármű nyilvántartásba vételét, a nyilvántartás szerinti ország megkülönböztető jelzésének 
feltüntetését, valamint a műszaki vizsga érvényes igazolását és a biztosítás meglétét.

A Svájc és az Európai Közösség között létrejött szerződés szerint a gépjárművek és 
pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról szóló tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 
96/96/EK tanácsi rendelet (HL L 46., 1997.2.17. 1. o.) csupán az áruk és utasok szállítására 
használt járművekre alkalmazandó.

Mivel Svájc nem tagja az Európai Uniónak, e kérdésre a szóban forgó területet érintő 
kétoldalú megállapodások vonatkoznak. A petíció benyújtójának ezért az Egyesült Királyság 
illetékes szervezetével, a VOSA-val (járművekkel és fuvarozókkal foglalkozó szolgáltatói
ügynökség) kell felvennie a kapcsolatot annak érdekében, hogy információt szerezzen olyan 
svájci felügyeleti szervezetekről (pl. Association des Services des Automobiles - Lausanne), 
amelyek az Egyesült Királyságban is elfogadott bizonyítványt állítanak ki, továbbá 
ellenőriztetnie kell a gépjárművet és eleget kell tennie az Egyesült Királyság által 
meghatározott adminisztrációs követelményeknek.


