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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0563/08, adresată de Andrew Grossman, de naţionalitate elveţiană, 
privind un impediment în calea exercitării libere a drepturilor prevăzute de tratat 
de a călători în scopuri comerciale sau diverse între UE şi Elveţia

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul este cetăţean elveţian şi rezident pe termen lung în Regatul Unit şi înaintează 
petiţia împreună cu fiica şi soţia sa, care sunt cetăţeni britanici. Aceştia şi-au lăsat maşina în 
Elveţia şi doresc să o aducă înapoi în Anglia. Rovinieta care atestă plata taxelor a expirat. 
Aceasta nu poate fi reînnoită fără certificatul de asigurare şi cel de inspecţie tehnică (MOT), 
pe care nu o pot efectua decât dacă aduc maşina înapoi în Marea Britanie. Conform 
autorităţilor britanice din sectorul autovehiculelor, maşina nu poate fi însă adusă în Anglia
decât în calitate de marfă, de vreme ce nu este impozitată.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 octombrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizez informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Petiţionarul deţine un autoturism înregistrat în Marea Britanie, unde locuieşte. În toamna lui 
2007, şi-a lăsat maşina în Elveţia în grija tatălui său din cauza unei călătorii de afaceri urgente 
în Statele Unite, până la mijlocul lui aprilie 2008. Între timp, certificatul de inspecţie tehnică 
(MoT), precum şi rovinieta care atestă plata taxelor au expirat.

În conformitate cu legislaţia britanică, taxele maşinii sunt legate de o asigurare, precum este
cazul aici şi de un certificat de inspecţie tehnică valabil. Dacă maşina nu are un certificat de 
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inspecţie tehnică şi nu se află pe teritoriul britanic, odată aflată pe teritoriul britanic poate fi 
condusă în mod legal de la port la prima staţie de inspecţie.

Utilizarea unui autoturism personal în traficul internaţional este reglementată de Convenţia de 
la Viena ONU-CEE din 1968 privind traficul rutier şi prevede înmatricularea autoturismului, 
un semn distinctiv al ţării în care autoturismul este înmatriculat, un certificat de inspecţie 
tehnică valabil, precum şi o asigurare.

În conformitate cu tratatul dintre Elveţia şi Comunitatea Europeană, Directiva 96/96⁄CE a 
Consiliului privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la controlul tehnic al 
autovehiculelor şi al remorcilor acestora (JO L 46, 17.2.1997, p. 1) este aplicabilă doar 
autovehiculelor destinate transportului de bunuri şi persoane.

Întrucât Elveţia nu este membru al UE, în acest domeniu se aplică acordurile bilaterale. Prin 
urmare, petiţionarul trebuie să contacteze organizaţiile competente din Marea Britanie, VOSA 
(Vehicle and Operator Service Agency) pentru a obţine informaţii despre instituţiile de 
inspecţie din Elveţia (exemplu Association des Services des Automobiles - Lausanne), care 
eliberează certificate recunoscute în Marea Britanie, să efectueze controlul tehnic al maşinii şi 
să urmeze cerinţele administrative prevăzute de Marea Britanie.


