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Tárgy: A Berthold Kalbe német állampolgár által benyújtott 0685/2009. számú petíció a 
lakóautó-tulajdonosok egyenlő jogairól Európában

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója lakóautó-tulajdonosként tiltakozik az ellen, hogy egyes európai 
országokban nem engedélyezik, hogy az éjszakát járművével parkolókban töltse. Azt állítja, 
hogy a spanyol rendőrség például járőrökkel keresi az éjszakára leparkolt lakóautókat, 
miközben a teherautó-sofőröknek megengedik, hogy zavartalanul a járművükben maradjanak. 
A petíció benyújtója ezt diszkriminatívnak tartja, és egyenlő jogokat szeretne elérni a 
lakóautó-tulajdonosok számára minden uniós tagállamban.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. szeptember 24. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

A petíció benyújtója sérelmezi a lakóautó-tulajdonosokat érő rendőrségi zaklatást, amelyet 
különösen a spanyolországi utak mentén tartott éjszakai pihenői során érzékelt.

Amint arra a Bizottság korábban, egy hasonló tárgyú petícióval (1227/2003.) kapcsolatban a 
Parlamentnek adott válaszában rámutatott, a nemzeti közlekedésrendészeti szabályok 
alkalmazása és a közúti közlekedésről szóló nemzeti jogszabályok végrehajtása nyilvánvaló 
szubszidiaritási okok miatt helyi szinten kezelendő kérdés. A Bizottság értékelése szerint a 
Petíciós Bizottság helyesen zárt le egy hasonló, lakóautókkal kapcsolatos petíciót (622/2009.), 
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utalva a 3960/2005. sz. írásbeli választ igénylő parlamenti kérdésre adott válaszra, amely 
rámutat a fenti tényre. 

Valóban igaz, hogy a forgalom Európában tapasztalható növekedése problémát jelent az 
éjszakai parkolóhelyekhez való általános hozzáférést tekintve, és különösen megnehezíti azt, 
hogy a tehergépkocsi-vezetők betartsák a vezetési időre vonatkozó szabályokat. A Bizottság 
ezért régóta ösztönzi a megfelelő létesítmények úthálózat mentén történő biztosításával 
kapcsolatos bevált gyakorlatok cseréjét, mivel – amint arra a petíció benyújtója is rámutat – az 
elégtelen hozzáférhetőség elkerülhetetlenül nehézségekhez vezet. A fentiek szemléltetéseként 
a Bizottság felhívja a Petíciós Bizottság tagjainak figyelmét az e tárgyban 2010. május 26-án 
különböző érdekelt felekkel együttműködve közzétett kézikönyvére. A kézikönyv az alábbi 
címen érhető el: 
http://ec.europa.eu/transport/road/parking/parking_en.htm

A Bizottság meg kívánja továbbá jegyezni, hogy a hozzáférhetőséggel kapcsolatos problémák 
elkerülése érdekében a spanyolországi vakációra indulók közül sokan olyan kiterjedt 
internetes alkalmazásokat használnak utazásuk megtervezéséhez, mint például a 
www.eurocampings.eu.

Bár a petíció benyújtója közvetett módon olyan kérdést érint, amely Európa egyes részein 
problémát jelent, és amellyel kapcsolatban a Bizottság minden tőle telhetőt megtesz, a 
lakókocsi-tulajdonosokat érő zaklatásokkal kapcsolatos konkrét panasza azonban egyetlen 
uniós jogszabály hatálya alá sem tartozik.


