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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0685/2009 imressqa minn Berthold Kalbe, Ġermaniż, dwar drittijiet 
indaqs għas-sidien tal-campervans fl-Ewropa

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, sid ta’ campervan, qed joġġezzjona għall-fatt li f’ċerti pajjiżi tal-Ewropa, 
huwa ma jitħalliex jgħaddi l-lejl fil-vettura tiegħu f’postijiet tal-parkeġġ. Huwa jsostni, 
pereżempju, li l-pulizija Spanjola jwettqu rondi sabiex ifittxu campervans ipparkjati għal-lejl, 
filwaqt li x-xufiera tat-trakkijiet jitħallew jibqgħu fil-vetturi tagħhom mingħajr ma 
jwaqqfuhom. Il-petizzjonant isostni li dan huwa diskriminatorju u huwa qed jappella sabiex 
ikun hemm drittijiet indaqs għas-sidien tal-campervans fl-Istati Membri kollha tal-UE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data 24 Settembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex 
tagħti informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar fit-2 ta' Settembru 2010.

Il-petizzjonant qiegħed jilmenta dwar allegat fastidju li l-pulizija qed jagħtu lis-sidien tal-
campervans, partikolarment meta jieqfu fit-triq tul il-ħinijiet ta' billejl fi Spanja.

Kif il-Kummissjoni diġà indikat fit-tweġiba għal talba għall-informazzjoni li kien għamel il-
Parlament fir-rigward ta' petizzjoni preċedenti (Nru 1227/2003) dwar l-istess suġġett, l-
applikazzjoni tal-kodiċi nazzjonali tat-triq u l-infurzar tal-liġijiet nazzjonali tat-traffiku fit-
toroq għandhom, minħabba raġunijiet evidenti ta' sussidjarjetà, jibqgħu f'idejn l-awtoritajiet 
lokali. Fil-fehma tal-Kummissjoni l-Kumitat dwar il-Petizzjonijiet kellu raġun jagħlaq 
petizzjoni simili rigward il-campervans (nru 622/2009) billi rrefera lill-petizzjonant ta' dak il-
każ għat-tweġiba mogħtija lill-mistoqsija bil-miktub tal-Parlament Nru 3960/2005, li 
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tenfasizza dan il-fatt. 

Huwa minnu li ż-żieda tal-volumi tat-traffiku fl-Ewropa qiegħda toħloq problema fid-
disponibbiltà globali tal-ispazju tal-parkeġġ matul il-lejl, l-iżjed biex is-sewwieqa tat-
trakkijiet ikunu jistgħu jirrispettaw ir-regoli dwar il-ħinijiet tas-sewqan. Minħabba dan il-
Kummissjoni tul żmien twil mexxiet 'il quddiem l-iskambju tal-aħjar prattika fil-forniment ta' 
faċilitajiet adegwati fin-netwerk tat-toroq – kif jirrimarka l-petizzjonant stess, huwa 
inevitabbli li l-forniment insuffiċjenti jikkaġuna ċerti diffikultajiet. Biex tfisser ruħha aħjar, il-
Kummissjoni tirreferi lill-Membri tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet għall-manwal dwar is-
suġġett li ppubblikat fis-26 ta' Mejju 2010 b’kollaborazzjoni ma' diversi partijiet interessati. 
Il-manwal jista' jinstab fl-indirizz li ġej: 
http://ec.europa.eu/transport/road/parking/parking_en.htm

Il-Kummissjoni tixtieq tirrimarka wkoll li l-biċċa l-kbira tat-turisti li jivvjaġġaw fi Spanja 
jevitaw il-problemi tad-disponibbiltà billi jużaw l-applikazzjonijiet estensivi li hemm fuq l-
internet bħall-websajt www.eurocampings.eu u oħrajn sabiex jippjanaw bil-quddiem.

Għalkemm il-petizzjonant jirreferi b'mod indirett għal kwistjoni li f'ċerti partijiet tal-Ewropa 
hija inkwetanti, u li l-Kummissjoni qiegħda taħdem fuqha kemm tista', l-ilment attwali tiegħu 
rigward fastidju lis-sidien tal-campervans ma jaqax fl-ambitu ta' xi leġiżlazzjoni tal-UE. 


