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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0685/2009, którą złożył Berthold Kalbe (Niemcy), w sprawie równych 
praw właścicieli samochodów kempingowych w Europie 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, właściciel samochodu kempingowego, sprzeciwia się faktowi, że 
w niektórych krajach Europy zabrania mu się nocowania w swoim pojeździe na parkingach. 
Twierdzi, że np. hiszpańska policja organizuje patrole poszukujące zaparkowanych na noc 
samochodów kempingowych, podczas gdy kierowcy samochodów ciężarowych mogą bez 
przeszkód pozostawać w swoich pojazdach. Składający petycję argumentuje, że stanowi to 
dyskryminację, i żąda równych praw dla właścicieli samochodów kempingowych we 
wszystkich państwach członkowskich UE.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 24 września 2009 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji zgodnie z art. 202 ust. 6 Regulaminu.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Autor petycji skarży się na mające jego zdaniem miejsce nękanie właścicieli samochodów 
kempingowych przez policję, szczególnie jeżeli chodzi o przystanki noclegowe na poboczach 
dróg w Hiszpanii.

W odpowiedzi na wniosek Parlamentu o udzielenie informacji w związku z wcześniejszą 
petycją (nr 1227/2003) na ten sam temat, Komisja zwróciła już uwagę, że zastosowanie 
krajowych kodeksów drogowych oraz egzekwowanie krajowych przepisów ruchu drogowego 
powinno – z oczywistych względów wynikających z zasady pomocniczości – odbywać się na 
szczeblu lokalnym. Zdaniem Komisji Europejskiej Komisja Petycji postąpiła właściwie 
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zamykając podobną petycję dotyczącą samochodów kempingowych (nr 622/2009) i odsyłając 
autora petycji do odpowiedzi udzielonej na pytanie pisemne nr 3960/2005 zadane w 
Parlamencie, które podkreśla ten fakt.

Prawdą jest, że wzrost natężenia ruchu ulicznego w Europie stanowi problem w kwestii 
ogólnej dostępności miejsc parkingowych na parkowanie w nocy, zwłaszcza w zakresie 
pozwalającym kierowcom samochodów ciężarowych na przestrzeganie zasad dotyczących 
czasu prowadzenia pojazdu. Z tego też względu Komisja już od dłuższego czasu propaguje 
wymianę wzorców w zakresie gwarantowania odpowiednich warunków w sieci dróg, bo jak 
stwierdza sam autor petycji, niewystarczające warunki nieuchronnie prowadzą do 
powstawania trudności. Gwoli ilustracji Komisja odsyła członków Komisji Petycji do 
podręcznika na ten temat, który opublikowała w dniu 26 maja 2010 r. we współpracy z 
szeregiem zainteresowanych podmiotów. Podręcznik ten można znaleźć pod następującym 
adresem: 
http://ec.europa.eu/transport/road/parking/parking_en.htm

Komisja pragnie również zwrócić uwagę, że większość turystów udających się do Hiszpanii 
unika trudności związanych z dostępnością miejsc planując podróże z wyprzedzeniem za 
pomocą rozbudowanych aplikacji internetowych, takich jak www.eurocampings.eu oraz 
innych.

Choć autor petycji wspomina pośrednio kwestię budzącą zaniepokojenie w niektórych 
częściach Europy, którą zajmuje się już Komisja w dostępnym zakresie, jego skarga 
dotycząca nękania właścicieli samochodów kempingowych nie wchodzi w zakres żadnego 
prawodawstwa unijnego. 


