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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0563/08, którą złożył Andrew Grossman (Szwajcaria), w sprawie 
utrudnień w swobodnym korzystaniu z jego traktatowego prawa do podróżowania 
w celach handlowych i innych między UE a Szwajcarią

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest obywatelem Szwajcarii posiadającym prawo stałego pobytu 
w Wielkiej Brytanii i składa niniejszą petycję wraz z córką i żoną, które są obywatelkami 
brytyjskimi. Pozostawili oni swój samochód w Szwajcarii i obecnie chcą zabrać go 
z powrotem do Anglii. Upłynął termin ważności tzw. tax disc pojazdu. Nie można wznowić 
go bez dowodu ubezpieczenia oraz badań technicznych, których składający petycję nie są 
w stanie przedstawić bez zabrania pojazdu z powrotem do Wielkiej Brytanii. Pojazdu nie 
można jednak odesłać do Anglii (chyba że w charakterze frachtu), ponieważ według 
brytyjskich władz zajmujących się pojazdami silnikowymi nie jest on opodatkowany.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 października 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Składająca petycję posiada samochód osobowy, który zarejestrowany jest w kraju jej 
zamieszkania, to jest w Wielkiej Brytanii. Na jesieni 2007 r. pozostawiła ona samochód 
w Szwajcarii pod opieką ojca, gdyż pilnie musiała udać się w celach zawodowych do USA, 
gdzie pozostała do połowy kwietnia 2008 r. Do tego czasu upłynął termin ważności badania 
przydatności do ruchu drogowego (MoT), jak również tax disc pojazdu.
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Zgodnie z prawem brytyjskim tax disc wiąże się z ubezpieczeniem pojazdu, tak jak 
w przedmiotowej sprawie, i ważnym badaniem przydatności do ruchu drogowego. Pojazdem 
bez badania przydatności do ruchu drogowego, który przybędzie na terytorium Wielkiej 
Brytanii, zgodnie z prawem można kierować jeszcze od portu do najbliższej stacji kontroli 
pojazdów.

Użytkowanie prywatnych pojazdów silnikowych na drogach w ruchu międzynarodowym 
reguluje konwencja wiedeńska EKG ONZ o ruchu drogowym z 1968 r. i wymaga rejestracji
pojazdu, znaku wyróżniającego państwo rejestracji i ważnego badania przydatności do ruchu 
drogowego, jak również ubezpieczenia.

Zgodnie z umową pomiędzy Szwajcarią a Wspólnotą Europejską dyrektywa Rady 96/96 
w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących badań przydatności 
do ruchu drogowego pojazdów silnikowych (Dz.U. L 46 z 17.2.1997, s. 1) ma zastosowanie 
wyłącznie do pojazdów wykorzystywanych do przewozu towarów i pasażerów.

Szwajcaria nie jest członkiem Unii Europejskiej, w związku z czym w przedmiotowej sprawie 
zastosowanie mają umowy dwustronne. Składająca petycję powinna więc porozumieć się 
z właściwą organizacją w Wielkiej Brytanii – VOSA (Vehicle and Operator Service Agency) 
– by uzyskać informacje o szwajcarskich organizacjach przeprowadzających badania 
przydatności do ruchu drogowego (na przykład Association des Services des Automobiles –
Lozanna) i wydających świadectwa uznawane w Wielkiej Brytanii, poddać samochód badaniu 
przydatności do ruchu drogowego i spełnić niezbędne wymogi administracyjne obowiązujące 
w Wielkiej Brytanii.


