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kurią pateikė Vokietijos pilietis Berthold Kalbe   

1. Peticijos santrauka

Peticiją pateikęs asmuo yra turistinio automobilio savininkas ir prieštarauja tam, kad tam 
tikrose Europos šalyse neleidžiama nakvoti savo transporto priemonėje, kai ši pastatyta 
automobilių aikštelėje. Jis teigia, kad, pvz., Ispanijos policija patruliuoja siekdama surasti 
nakčiai pastatytus turistinius automobilius, nors sunkvežimių vairuotojams leidžiama 
netrukdomiems pasilikti transporto priemonėje. Peticiją pateikęs asmuo teigia, kad tokiu būdu 
jis diskriminuojamas, ir siekia lygių teisių turistinių automobilių savininkams visose ES 
valstybėse narėse.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. rugsėjo 24 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl patirto policijos priekabiavimo prie turistinių automobilių 
savininkų, ypač, kai jie Ispanijoje pakelėje nakčiai pasistato savo automobilius.

Komisija, atsakydama į Parlamento prašymą pateikti informaciją dėl ankstesnės peticijos 
(Nr. 1227/2003) ta pačia tema, jau yra nurodžiusi, kad klausimai, susiję su nacionalinių 
greitkelių eismo taisyklių taikymu ir nacionalinių kelių eismo įstatymų įgyvendinimu, dėl 
akivaizdžių subsidiarumo priežasčių sprendžiami vietos lygmeniu. Komisijos nuomone 
Peticijų komitetas buvo teisus, kai baigė nagrinėti panašią peticiją dėl turistinių automobilių 
(Nr. 622/2009), pateikdamas pastarosios peticijos pareiškėjui į Parlamento rašytinį klausimą 
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Nr. 3960/2005 gautą atsakymą, kuriuo pabrėžiamas minėtasis faktas. 

Iš tiesų didėjantis eismas Europoje kelia problemą, susijusią su galimybėmis pastatyti nakčiai 
automobilį, ypač kad sunkvežimių vairuotojų galėtų laikytis vairavimo trukmės taisyklių. 
Todėl Komisija jau seniai skatina keitimąsi geriausia patirtimi, kuriant atitinkamą 
infrastruktūrą keliuose, nes, kaip nurodo ir pats peticijos pareiškėjas, nepakankama 
infrastruktūra neišvengiamai kelia sunkumų. Pavyzdžiui, Komisija norėtų atkreipti Peticijų 
komiteto narių dėmesį į 2010 m. gegužės 26 d. Komisijos kartu su įvairiais suinteresuotaisiais 
subjektais paskelbtą vadovą šia tema. Šį vadovą galima rasti adresu: 
http://ec.europa.eu/transport/road/parking/parking_en.htm

Komisija taip pat norėtų pažymėti, kad dauguma atostogaujančiųjų, važiuojančių į Ispaniją, 
išvengia tokių problemų, nes planuodami kelionę naudojasi itin plačios apimties 
internetinėmis taikomosiomis programomis, pvz., www.eurocampings.eu ir kt.

Nors peticijos pareiškėjas netiesiogiai iškėlė kai kuriose ES šalyse susirūpinimą keliantį 
klausimą, kurį Komisija sprendžia dedama visas įmanomas pastangas, pats skundas dėl 
priekabiavimo prie turistinių automobilių savininkų nepatenka į ES teisės aktų taikymo sritį.


