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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0685/2009 af Berthold Kalbe, tysk statsborger, om lige rettigheder 
for ejere af autocampere i Europa

1. Sammendrag

Andrageren, som er indehaver af en autocamper, klager over, at han i visse europæiske lande 
ikke har lov til at overnatte i sin autocamper på parkeringspladser. Han fastholder, at bl.a.
spansk politi patruljerer for at holde øje med parkerede autocampere om natten, mens 
lastbilchauffører for lov til uforstyrret at blive i deres lastbiler. Andrageren hævder, at en 
sådan praksis er diskriminerende, og anmoder om lige rettigheder for indehavere af 
autocampere i alle EU-medlemsstater.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. september 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010.

"Andrageren klager over politichikane mod ejere af autocampere, navnlig når de holder ind 
for at sove om natten i Spanien.

Som Kommissionen allerede påpegede i sit svar på Parlamentets anmodning om oplysninger i 
forbindelse med et tidligere andragende om samme emne (1227/2003), skal anvendelsen og 
håndhævelsen af nationale færdselslove forvaltes lokalt i henhold til nærhedsprincippet. Efter 
Kommissionens opfattelse gjorde Udvalget for Andragender ret i at lukke et tilsvarende 
andragende om autocampere (622/2009) og henvise andrageren til det svar, der var givet på 
skriftlig forespørgsel E-3960/2005, hvor dette understreges. 
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Det er rigtigt, at den stigende trafikmængde i Europa betyder, at der er behov for flere 
parkeringspladser til overnatning, navnlig for at lastbilchauffører kan overholde køre- og 
hviletidsbestemmelserne. Derfor har Kommissionen længe fremmet udveksling af bedste 
praksis i forbindelse med tilvejebringelse af hensigtsmæssige faciliteter i vejnettet – fordi der 
ellers, som andrageren selv påpeger, opstår problemer. Til anskueliggørelse henviser 
Kommissionen medlemmerne af Udvalget for Andragender til en håndbog emnet, som den 
udgav den 26. maj 2010 i samarbejde med forskellige interessenter.  Håndbogen kan findes på 
følgende adresse: 
http://ec.europa.eu/transport/road/parking/parking_en.htm

Kommissionen kan endvidere oplyse, at de fleste, der kører til Spanien på ferie, undgår 
trængsel på parkeringspladser om natten ved at planlægge forud ved hjælp af nogle af de 
mange dertil egnede websteder som f.eks. www.eurocampings.eu.

Selv om andrageren indirekte berører et problem, der er aktuelt i visse dele af Europa, og som 
Kommissionen forsøger at løse i det omfang, den har mulighed for det, falder hans klage over 
chikane mod ejere af autocampere ikke ind under nogen del af EU-lovgivningen."


