
CM\777586FI.doc PE423.648v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Vetoomusvaliokunta

20.3.2009

ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 0563/2008, Andrew Grossman, Sveitsin kansalainen, hänelle 
perustamissopimuksen nojalla kuuluvasta oikeudesta matkustaa kaupankäynnin ja 
muiden asioiden vuoksi EU:n alueella ja Sveitsissä sekä tämän oikeuden vapaan 
harjoittamisen esteestä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on Sveitsin kansalainen ja on oleskellut pitkään Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa. Hän esittää kyseisen vetoomuksen yhdessä tyttärensä ja vaimonsa kanssa, 
jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisia. He jättivät autonsa Sveitsiin ja haluavat 
sen nyt Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Auton veromerkki on vanhentunut. Sitä ei voi uusia 
ilman vakuutustodistusta ja katsastustodistusta, joita he eivät voi saada ennen kuin auto on 
tuotu Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Yhdistyneen kuningaskunnan ajoneuvoviranomaisten 
mukaan vetoomuksen esittäjät eivät voi tuoda autoa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan kuin 
rahtina, koska sen käyttömaksu on maksamatta.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 2. lokakuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Vetoomuksen esittäjä omistaa henkilöauton, joka on rekisteröity hänen asuinmaassaan 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Syksyllä 2007 vetoomuksen esittäjä jätti autonsa Sveitsiin 
isänsä huostaan, koska hän lähti äkillisesti työmatkalle Yhdysvaltoihin, jossa viipyi 
huhtikuun 2008 puoliväliin asti. Tällä välin auton katsastustodistus ja veromerkki 
vanhentuivat.
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Yhdistyneen kuningaskunnan lain mukaan autovero on yhteydessä olemassa olevaan 
vakuutukseen, kuten tässä tapauksessa, ja voimassa olevaan katsastustodistukseen. Jos autoa 
ei ole katsastettu ja se ei ole Yhdistyneen kuningaskunnan alueella, se voidaan Yhdistyneen 
kuningaskunnan alueelle tuonnin jälkeen ajaa laillisesti satamasta seuraavalle 
katsastusasemalle.

Yksityisten moottoriajoneuvojen käytöstä kansainvälisessä tieliikenteessä säädetään YK:n 
Euroopan talouskomission vuonna 1968 tekemässä Wienin tieliikennesopimuksessa. Siinä 
edellytetään ajoneuvon rekisteröimistä, rekisteröintivaltion tunnuksen käyttämistä sekä 
voimassa olevaa katsastustodistusta ja vakuutusta.

Sveitsin ja Euroopan yhteisön välisen sopimuksen mukaan neuvoston direktiiviä 96/96 
moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastusta koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 46, 17.2.1997, s.1) sovelletaan ainoastaan 
ajoneuvoihin, joita käytetään tavaroiden ja matkustajien kuljetukseen.

Koska Sveitsi ei ole Euroopan unionin jäsenvaltio, kahdenvälinen sopimus pätee tässä asiassa. 
Siksi vetoomuksen esittäjän tulee ottaa yhteyttä Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaiseen 
elimeen, VOSAan (Vehicle and Operator Service Agency), saadakseen tietoa Sveitsin 
katsastuslaitoksista, kuten Lausannen Association des Services des Automobilesista, jotka 
myöntävät Yhdistyneen kuningaskunnan tunnustamia todistuksia. Hänen tulee myös katsastaa 
auto ja noudattaa Yhdistyneen kuningaskunnan asettamia hallinnollisia vaatimuksia.  


