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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0685/2009, adresată de Berthold Kalbe, de cetățenie germană, privind 
egalitatea de drepturi pentru proprietarii de rulote din Europa

1. Rezumatul petiției 

Petiționarul, proprietarul unei rulote, contestă faptul că în anumite țări din Europa nu-i este 
permis să petreacă noaptea în vehiculul său pe locurile de parcare. Acesta susține că poliția 
spaniolă, de exemplu, efectuează patrule pentru a detecta rulotele parcate peste noapte, în 
timp ce șoferilor de camioane li se permite să rămână nederanjați în vehiculele lor. 
Petiționarul susține că acest lucru este discriminatoriu și solicită drepturi egale pentru 
proprietarii de rulote în toate statele membre.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 septembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații în 
conformitate cu articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

Petiționarul deplânge ceea ce percepe drept o hărțuire a proprietarilor de rulote de către 
poliție, îndeosebi pe durata opririlor nocturne pe marginea șoselei. 

După cum a fost deja evidențiat de către Comisie în răspunsul la solicitarea de informații 
adresată de Parlament în legătură cu o petiție anterioară (nr. 1227/2003) referitoare la același 
subiect, aplicarea codurilor rutiere naționale și a legilor naționale privind traficul rutier trebuie 
gestionate la nivel local, din rațiuni de subsidiaritate evidente. Comisia apreciază ca fiind just 
demersul Comisiei pentru petiții de a închide o petiție similară referitoare la rulote (nr. 
622/2009), recomandând autorului petiției respective să consulte răspunsul la întrebarea 
parlamentară cu solicitare de răspuns scris nr. 3960/2005, care subliniază acest fapt. 
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Este adevărat că creșterea volumului traficului în Europa ridică problema disponibilității de 
ansamblu a staționării nocturne, în special pentru a permite șoferilor de camioane să respecte 
normele privind timpul de condus.  Din acest motiv, Comisia a promovat pe termen lung 
schimbul de bune practici în materie de punere la dispoziție a unor instalații adecvate pe
rețeaua rutiere - după cum evidențiază chiar petiționarul, posibilitățile insuficiente conduc 
inevitabil la dificultăți. Spre exemplificare, Comisia recomandă membrilor Comisiei pentru 
petiții un îndreptar referitor la acest subiect, publicat la 26 mai 2010 în colaborare cu diferite 
părți implicate. Îndrumarul poate fi consultat la adresa următoare: 
http://ec.europa.eu/transport/road/parking/parking_en.htm

Comisia dorește să remarce, de asemenea, că majoritatea turiștilor care călătoresc în Spania 
evită problemele legate de disponibilitate utilizând aplicații internet foarte cunoscute, precum 
www.eurocampings.eu și altele similare, în vederea planificării călătoriilor.

Deși petiționarul abordează indirect o chestiune care suscită preocupare în unele zone ale 
Europei și în legătură cu care Comisia întreprinde acțiuni în măsura posibilităților, plângerea 
sa privind hărțuirea proprietarilor de rulote nu intră în domeniul de aplicare al legislației UE. 


