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Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0685/2009, внесена от Berthold Kalbe, с германско гражданство, 
относно равностойни права за собствениците на къмпинг каравани в Европа

1. Резюме на петицията

Вносителят, който е собственик на къмпинг каравана, възразява срещу факта, че в 
някои европейски страни не е позволено да се пренощува в каравана в зони за паркинг.
Той твърди, че испанската полиция, например, извършва проверки за паркирани през 
нощта каравани, докато на шофьорите на тирове им е позволено да нощуват в 
камионите си. Вносителят твърди, че това е дискриминиращо и се застъпва за 
равностойни права на собствениците на каравани във всички държави-членки на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 септември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

„Вносителят се оплаква от предполагаем полицейски тормоз спрямо притежателите на 
къмпинг каравани, по-специално когато те паркират, за да пренощуват в караваните си 
в Испания.

Така както Комисията вече посочи в отговор на молба от Парламента да предостави 
сведения във връзка с предходна петиция (N° 1227/2003) по същата тема, прилагането 
на националните правилници за движение по пътищата и на националното 
законодателство за движението по пътищата, поради очевидни причини, свързани със 
субсидиарността, се управлява на равнище държава. Комисията счита, че комисията по 
петиции с право е приключила  разглеждането на подобна петиция на собственик на 
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каравана (№ 622/2009), като е насочила вносителя във въпросния случай към отговора, 
предоставен от парламентарния въпрос с искане за писмен отговор №3960/2005, който 
е в подкрепа на този факт. 

Вярно е, че нарастването на обема на пътния трафик в Европа създава проблем във 
връзка със свободните места в зоните за паркинг като цяло и по-специално що се 
отнася до възможността шофьорите на тирове да съблюдават времето за  управление.   
Поради тази причина Комисията дълго време насърчаваше обмена на добри практики 
относно предоставянето на подходящи съоръжения във връзка с транспортната мрежа –  
както самият вносител изтъква това, недостатъчното им предлагане води неизбежно до 
трудности. В илюстрация на това, Комисията насочва членовете на комисията по 
петиции към ръководство по въпроса, което е публикувано на 26 май 2010 г., в 
сътрудничество с различни заинтересовани страни. Ръководството може да бъде видяно 
на следния интернет адрес: 
http://ec.europa.eu/transport/road/parking/parking_en.htm

Комисията също така отбелязва, че повечето от пътуващите с цел ваканция в Испания 
избягват проблемите, свързани със свободните места, като използват интернет 
приложения с доста голям обхват като www.eurocampings.eu  и други, с оглед 
предварително планиране.

Въпреки че вносителят на петицията пряко засяга въпрос, който е уместен за някои 
части от Европа и по отношение на който Комисията предприема мерки в рамките на 
възможното, настоящото оплакване за тормоз спрямо собствениците на каравани не 
влиза в приложното поле на законодателството на ЕС.“


