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Temats: Lūgumraksts Nr. 0685/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Berthold 
Kalbe, par vienlīdzīgām tiesībām kempinga treileru īpašniekiem Eiropā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kempinga treilera īpašnieks, iebilst pret to, ka dažu Eiropas valstu 
autostāvvietās viņam nav atļauts pārnakšņot savā transportlīdzeklī. Viņš apgalvo, ka, 
piemēram, Spānijas policija veic patruļas, lai atrastu kempinga treilerus, kas novietoti 
stāvēšanai uz nakti, taču smago automobiļu vadītājiem ir atļauts atrasties savā 
transportlīdzeklī netraucētiem. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka tā ir diskriminācija, un 
vēlas vienlīdzīgas tiesības kempinga treileru īpašniekiem visās ES dalībvalstīs.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 24. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par policijas izdarīto spiedienu uz kempinga treileru 
vadītājiem, jo īpaši Spānijā, nakšņojot ceļu malās esošajās autostāvvietās.

Komisija, atbildot uz Parlamenta pieprasījumu sniegt informāciju saistībā ar agrāk par tādu 
pašu jautājumu iesniegtu lūgumrakstu (Nr. 1227/2003), jau ir norādījusi, ka dalībvalsts ceļu 
satiksmes noteikumu piemērošana un ar ceļu satiksmi saistīto dalībvalsts tiesību aktu 
īstenošana, ņemot vērā subsidiaritātes principu, ietilpst katras dalībvalsts kompetencē. Pēc 
Komisijas domām, Lūgumrakstu komiteja bija tiesīga slēgt lietu saistībā ar līdzīgu kempinga 
treilera īpašnieka lūgumrakstu (Nr. 622/2009), minētajā gadījumā norādot lūgumraksta 
iesniedzējam uz atbildi, kas sniegta uz Parlamenta rakstisko jautājumu Nr. 3960/2005, kurā ir 
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uzsvērts šis fakts. 

Transportlīdzekļu skaita palielināšanās Eiropā patiesi rada problēmas attiecībā uz nakts 
autostāvvietu vispārējo pieejamību, jo īpaši lai kravas automobiļu vadītāji varētu ievērot 
noteikumus par tiem atļauto braukšanas laiku. Tādēļ Komisija ilgu laiku veicināja 
paraugprakses apmaiņu, lai ceļu tīkla autostāvvietās radītu piemērotus nakšņošanas 
apstākļus — kā norāda pats lūgumraksta iesniedzējs, nepiemēroti apstākļi neizbēgami rada 
problēmas. Lai paskaidrotu situāciju, Komisija norāda Lūgumraksta komitejas locekļiem uz 
rokasgrāmatu par minēto jautājumu, kura publicēta 2010. gada 26. maijā sadarbībā ar 
dažādām ieinteresētajām pusēm. Rokasgrāmata atrodama šādā tīmekļa vietnē: 
http://ec.europa.eu/transport/road/parking/parking_en.htm.

Komisija arī norāda, ka lielākā daļa ceļotāju, kuri dodas uz Spāniju pavadīt brīvdienas, 
nesaskaras ar autostāvvietu pieejamības problēmām, jo izmanto plašās tīmekļa 
lietojumprogrammu iespējas, piemēram, tīmekļa vietni www.eurocampings.eu, un citas 
savlaicīgas plānošanas iespējas.

Lai gan lūgumraksta iesniedzējs netieši norāda uz problēmu, ar kuru ceļotāji saskārušies dažās 
Eiropas valstīs un kuru Komisija centusies risināt atbilstīgi savām iespējām, lūgumraksta 
pamatā ir sūdzība par spiedienu, kas izdarīts uz kempinga treileru vadītājiem, un tās 
izskatīšana neietilpst ES tiesību aktu darbības jomā. 


