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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0685/2009 του Berthold Kalbe, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
ίση μεταχείριση των ιδιοκτητών αυτοκινούμενων τροχόσπιτων στην Ευρώπη

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ιδιοκτήτης αυτοκινούμενου τροχόσπιτου, διαμαρτύρεται διότι, σε ορισμένες 
χώρες της Ευρώπης, δεν του επιτρέπεται να διανυκτερεύσει στο όχημά του σε χώρους 
στάθμευσης. Υποστηρίζει ότι, για παράδειγμα, η ισπανική αστυνομία πραγματοποιεί 
περιπολίες για την αναζήτηση τέτοιων οχημάτων που είναι σταθμευμένα για διανυκτέρευση, 
ενώ δεν ενοχλεί για τον ίδιο λόγο τους οδηγούς φορτηγών. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι μια 
τέτοια μεταχείριση είναι μεροληπτική και ζητεί την ίση μεταχείριση των ιδιοκτητών 
αυτοκινούμενων τροχόσπιτων σε όλη την Ευρώπη.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Σεπτεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για ό,τι θεωρεί ως αστυνομική παρενόχληση εις βάρος των 
τροχόσπιτων, ιδίως όταν σταθμεύουν για διανυκτέρευση στην Ισπανία. 

Σύμφωνα με όσα επισήμανε η Επιτροπή απαντώντας σε αίτηση τoυ Κoιvoβoυλίoυ για 
παρoχή πληρoφoριώv με την αφορμή παλαιότερης αναφοράς (αριθ. 1227/2003) επί του ιδίου 
θέματος, η εφαρμογή των εθνικών κωδίκων οδικής κυκλοφορίας και η εφαρμογή των 
σχετικών εθνικών νομοθεσιών πρέπει, για προφανείς λόγους που άπτονται της αρχής της 
επικουρικότητας, να διεξάγεται σε τοπικό επίπεδο..  Κατά την άποψη της Επιτροπής, η 
Επιτροπή Αναφορών ορθώς έκλεισε παρόμοια αναφορά  (αριθ.° 622/2009) έχοντας 
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παραπέμψει τον αναφέροντα σε εκείνη τη περίπτωση στην απάντηση που είχε δοθεί στην 
κοινοβουλευτική γραπτή ερώτηση αριθ.° 3960/2005, απάντηση που υπογράμμιζε αυτό 
ακριβώς το γεγονός. 

Είναι γεγονός ότι η αύξηση του κυκλοφοριακού όγκου στην Ευρώπη έχει δημιουργήσει 
όντως πρόβλημα με τις διαθέσιμες θέσεις νυχτερινής στάθμευσης, ιδίως όσον αφορά την 
δυνατότητα των οδηγών των φορτηγών να τηρούν τους κανόνες περί χρόνου οδήγησης. Για 
τον λόγο αυτό, η Επιτροπή έχει ταχθεί εδώ και αρκετό διάστημα υπέρ της ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την παροχή επαρκών εγκαταστάσεων στο οδικό δίκτυο 
διότι, όπως παρατηρεί ο ίδιος ο αναφέρων, οι ανεπαρκείς θέσεις στάθμευσης οδηγούν 
αναπόφευκτα σε δυσκολίες. Ενδεικτικά, η Επιτροπή επιθυμεί να παραπέμψει τα μέλη της 
Επιτροπής Αναφορών σε εγχειρίδιο επί του θέματος που έχει δημοσιεύσει στις 26 Μαΐου
2010 σε συνεργασία με διαφόρους ενδιαφερόμενους φορείς. Το εγχειρίδιο διατίθεται επίσης 
στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: 
http://ec.europa.eu/transport/road/parking/parking_en.htm

Η Επιτροπή επιθυμεί επίσης να επισημάνει ότι στην πλειοψηφία τους όσοι επισκέπτονται την 
Ισπανία για διακοπές αποφεύγουν προβλήματα διαθεσιμότητας κάνοντας χρήση των 
εκτεταμένων δυνατοτήτων που προσφέρει το Διαδίκτυο (www.eurocampings.eu κα.) για 
έγκαιρο προγραμματισμό.

Μολονότι ο αναφέρων θίγει εμμέσως ένα ζήτημα που εγείρει ανησυχίες σε ορισμένα μέρη 
της Ευρώπης και επί του οποίου εργάζεται η Επιτροπή στο μέτρο των δυνατοτήτων της, η 
καταγγελία του αυτή καθεαυτή περί παρενόχλησης των τροχόσπιτων δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής καμίας νομοθετικής ρύθμισης της ΕΕ. 


