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Temats: Lūgumraksts Nr. 0563/2008, ko iesniedza Šveices valstspiederīgais Andrew 
Grossman, par šķēršļiem brīvi īstenot Līgumā noteiktās tiesības ceļot ES teritorijā 
un Šveicē komerciālos un citos nolūkos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir Šveices pilsonis un ilggadējs Apvienotās Karalistes iedzīvotājs un 
iesniedz savu lūgumrakstu kopā ar savu meitu un sievu, kuras ir Apvienotās Karalistes 
pilsones. Ģimene atstājusi savu automašīnu Šveicē un tagad vēlas to atvest atpakaļ uz Angliju. 
Automašīnas nodevas nomaksas zīmes derīguma termiņš ir beidzies. To nav iespējams 
atjaunot, ja nav apdrošināšanas apliecinājuma un pierādījumu par Satiksmes ministrijas veiktu 
pārbaudi, kuru nav iespējams saņemt, iepriekš nepārvedot automašīnu uz Lielbritāniju. Taču 
automašīnu uz Angliju ģimene var pārvest vienīgi kravas statusā, jo par to nav nomaksāta 
nodeva, kā to paredz Apvienotās Karalistes par autotransportu atbildīgās iestādes.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 2. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

Lūgumraksta iesniedzējam pieder pasažieru automašīna, kas ir reģistrēta Apvienotajā 
Karalistē, kur viņš dzīvo. 2007. gada rudenī viņš atstāja savu mašīnu Šveicē sava tēva 
uzraudzībā līdz 2008. gada aprīļa vidum neparedzēta steidzama darījumu ceļojuma uz ASV 
dēļ. Pa to laiku tehniskās pārbaudes sertifikātam („MoT”), kā arī autotransporta nodevas 
uzlīmei beidzās derīguma termiņš.

Saskaņā ar Apvienotās Karalistes tiesību aktiem autotransporta nodeva ir saistīta ar esošo 
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apdrošināšanu, kā šajā gadījumā, un ar derīgu tehnisko pārbaudi. Ja automašīnai nav tehniskās 
pārbaudes sertifikāta un ja tā neatrodas uz Apvienotās Karalistes zemes, ja reiz tā ir uz 
Apvienotās Karalistes zemes, ar to joprojām legāli var braukt no ostas līdz pārbaudes 
punktam.

Privāta autotransporta izmantošana uz starptautiskās satiksmes ceļiem tiek regulēta ar ANO 
un EEK 1968. gada Vīnes konvenciju par ceļu satiksmi, un tās prasība ir transporta līdzekļa 
reģistrācija, valsts atšķirības reģistrācijas zīme un derīgs tehniskās pārbaudes sertifikāts, kā arī 
apdrošināšana.

Saskaņā ar līgumu starp Šveici un Eiropas Kopienu, Padomes Direktīva 96/96/EK par 
dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu tehniskajām 
apskatēm (OV L 46, 17.2.1997. 1. lpp.) ir piemērojama tikai transportlīdzekļiem, kas tiek 
lietoti preču un pasažieru pārvadāšanai.

Tā kā Šveice nav Eiropas Savienības dalībvalsts, tiek piemēroti šajā jomā noslēgtie divpusējie 
nolīgumi. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējam ir jāsazinās ar kompetento organizāciju 
Apvienotajā Karalistē, Transportlīdzekļu un pārvadātāju pakalpojumu aģentūru (VOSA), lai 
iegūtu informāciju par pārbaudes organizācijām Šveicē, piemēram, Automobiļu pakalpojumu 
asociāciju Lozannā (Association des Services des Automobiles), kas izsniedz sertifikātus, ko 
atzīst Apvienotā Karaliste, jāveic mašīnas apskate un jāizpilda nepieciešamās administratīvās 
prasības, ko ir noteikusi Apvienotā Karaliste.


