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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0563/08, ingiven av Andrew Grossman (schweizisk medborgare), 
om ett hinder för det fria utövandet av hans fördragsenliga rätt att resa i tjänsten 
och för andra syften inom EU och Schweiz

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren är en schweizisk medborgare som sedan länge är bosatt i Storbritannien och han 
inger denna framställning tillsammans med sin dotter och sin hustru som är brittiska 
medborgare. De lämnade sin bil i Schweiz och vill nu få tillbaka den till England. Bilens 
skattemärke har gått ut. Det kan inte förnyas utan försäkringsbevis och utan bevis på att bilen 
har genomgått den årliga fordonsbesiktningen som de inte kan få om inte bilen återförs till 
England. Enligt de brittiska fordonsmyndigheterna kan de emellertid inte återföra bilen till 
England, annat än som fraktgods, eftersom den inte är beskattad.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 2 oktober 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009.

Framställaren har en bil som är registrerad i Storbritannien där hon bor. På grund av en 
oväntad affärsresa till USA lämnade hon hösten 2007 bilen i Schweiz hos sin far fram till 
mitten av april 2008. Under tiden löpte intyget från bilprovningen och fordonsskatten ut.

Enligt brittisk lagstiftning är fordonsskatten kopplad till en försäkring, vilket även är fallet 
här, och till giltigt intyg från bilprovningen. Om bilen inte har intyg från bilprovningen och 
inte finns på brittisk mark kan den fortfarande köras från hamnen till närmaste bilprovning när 
den väl befinner sig på brittisk mark.
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Användningen av privata motorfordon på vägar i internationell trafik regleras genom FN:s 
Wienkonvention från 1968 om vägtrafik och kräver att bilen är registrerad med en skylt som 
tydligt anger i vilket land fordonet är registrerat och att det finns ett giltigt godkännande från 
bilprovningen och en försäkring.

Avtalet mellan Schweiz och EU och rådets direktiv 96/96 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons trafiksäkerhet (EGT L 46, 17. 2. 
1997, s.1) gäller enbart fordon som används för gods- och passagerartransport.

Eftersom Schweiz inte är något medlemsland i EU gäller bilaterala avtal på området. Därför 
bör framställaren kontakta behörig organisation i Storbritannien, det vill säga Vosa (Vehicle 
and Operator Service Agency), för att få information om provningsinstanser i Schweiz (till 
exempel Association des Services des Automobiles i Lausanne) som kan utfärda de intyg som 
erkänns av Storbritannien, få bilen provad och sedan följa de administrativa rutiner som krävs 
i Storbritannien. 


