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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0563/08, ippreżentata minn Andrew Grossman ta’ nazzjonalità 
Żvizzera, dwar impediment tal-użu ħieles tad-drittijiet tiegħu skont it-Trattat biex 
jivvjaġġa għal skopijiet kummerċjali u skopijiet oħra fl-UE u l-Iżvizzera

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa ċittadin Żvizzeru u residenti għal żmien twil fir-Renju Unit u jressaq din 
il-petizzjoni flimkien mat-tifla u l-mara tiegħu li huma ċittadini Brittaniċi.  Huma ħallew il-
karozza tagħhom fl-Iżvizzera u issa jridu jġibuha lura fl-Ingilterra. Il-liċenzja tal-karozza 
skadiet. Din ma tistax tiġi mġedda mingħajr prova tal-assigurazzjoni u mingħajr prova tal-
ispezzjoni tal-MoT li ma jistgħux isiru jekk ma jerġgħux jieħdu l-karozza fil-Brittanja. Iżda 
skont l-awtoritajiet tar-Renju Unit għall-vetturi tal-mutur, ma jistgħux jieħdu l-karozza lura fl-
Ingilterra, apparti bħala merkanzija, peress li mhijiex intaxxata.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-2 ta’ Ottubru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

Il-petizzjonanta għandha karozza tal-passiġġiera rreġistrata fir-Renju Unit fejn hija tgħix. Fil-
ħarifa tal-2007, hija ħalliet il-karozza tagħha l-Iżvizzera taħt il-kustodja ta’ missierha 
minħabba vjaġġ urġenti  mhux mistenni fuq xogħol lejn l-Istati Uniti sa nofs April 2008. 
Sadanittant, iċ-ċertifikat tal-ispezzjoni dwar kemm il-vettura hija tajba għat-triq ("MoT") kif 
ukoll il-liċenzja tal-karozza skadew.

Skont il-liġi tar-Renju Unit, it-taxxa tal-karozza hija marbuta ma' assigurazzjoni eżistenti, li 
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huwa l-każ f’din is-sitwazzjoni, u spezzjoni valida dwar kemm il-vettura hija tajba għat-triq. 
Jekk il-karozza ma jkollhiex ċertifikat li juri kemm il-vettura hija tajba għat-triq u ma tkunx
fir-Renju Unit - malli  tinġieb fir-Renju Unit - tkun tista' tinsaq xorta legalment mill-port sal-
eqreb stazzjon tal-ispezzjoni.

L-użu ta’ vettura bil-mutur privata f’toroq fi traffiku internazzjonali huwa regolat mill-
Konvenzjoni ta' Vjenna tan-NU-KEE tal-1968 dwar it-Traffiku bit-Triq u jirrikjedi 
reġistrazzjoni tal-vettura, simbolu li jiddistingwi l-pajjiż tar-reġistrazzjoni u ċertifikat validu 
dwar kemm il-vettura hija tajba għat-triq kif ukoll assigurazzjoni.

Skont it-Trattat bejn l-Iżvizzera u l-Komunità Ewropea, id-Direttiva tal-Kunsill 96/96 dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mat-testijiet dwar jekk
il-vetturi u l-karrijiet tagħhom humiex tajbin għat-triq (ĠU L 46, 17. 2. 1997, p.1) hija 
applikabbli biss għal vetturi li jintużaw għat-trasport tal-oġġetti u l-passiġġiera.

F’dan il-qasam japplikaw ftehimiet bilaterali, peress li l-Iżvizzera mhijiex membru tal-Unjoni 
Ewropea. Għaldaqstant, il-petizzjonanta għandha tikkuntattja l-organizzazzjoni kompetenti 
fir-Renju Unit, il-VOSA (Vehicle and Operator Service Agency), biex tikseb informazzjoni 
dwar organizzazzjonijiet tal-ispezzjoni fl-Iżvizzera (pereżempju l-Association des Services 
des Automobiles - Lausanne) li qed joħorġu ċertifikati li huma rikonoxxuti mir-Renju Unit, 
jittestjaw il-karozza  u jsegwu r-rekwiżiti amministrattivi meħtieġa stabbiliti mir-Renju Unit. 


