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Комисия по петиции
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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0822/2007, внесена от Karsten Beutner, с германско гражданство, 
подкрепена с три други подписа, относно отстраняването на каравани от 
къмпинги в региона Валенсия

1. Резюме на петицията

От септември 1997 г. вносителят на петицията и неговата съпруга по здравословни 
причини прекарват студените месеци на годината в каравана в къмпинг в региона 
Валенсия. Той пише, че е научил едва сега за съществуването на закон от 2002 г., 
според който всички частни каравани трябва да бъдат отстранени от къмпингите.
Вносителят на петицията иска да знае до каква степен този закон е в съответствие с 
правото на ЕС и дали е възможно с обратна сила да бъдат непряко лишени от 
имущество около 2500 собственици на каравани.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 31 януари 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор на Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Петицията

Вносителят на петицията, с германско гражданство, се оплаква, че е бил подведен в
Испания, тъй като не е очаквал, че някой ден ще бъде задължен да отстрани караваната 
си от къмпинга, в който е била разположена. От материалите, предоставени от 
вносителя, в които той показва, например, че е поставил постоянно или временно
неподвижно оборудване като градинска ограда около караваната си, както и от 
описанието на семейното положение, става ясно, че той е смятал, че уговорката с 
въпросния къмпинг е дългосрочна, макар че в действителност местните правила за 
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ползване на земя и обитаване изискват къмпингите да се освобождават всяка година. 
Задължението да напусне къмпинга, когато е наложено спрямо него, го поставя в 
трудно лично положение.

Коментари на Комисията относно петицията

Що се отнася до твърденията, че вносителят е бил подведен, съществува 
законодателство на ЕС за защита на потребителите от заблуждаващата реклама, както и 
от други видове нелоялни търговски практики. Директива 2005/29/ЕО1 относно 
нелоялни търговски практики (НТП), приета на 11 май 2005 г., изисква търговците да 
действат съгласно изискванията за професионална грижа и да не предоставят на 
потребителите лъжлива, невярна или непълна информация относно широк кръг от 
елементи, включително, но не само, относно основните характеристики и срокове на 
обслужване, които се предоставят.

Въпросът дали управителният орган на къмпинга е подвел вносителя на петицията, що 
се отнася до продължителността на ползване, разрешена съгласно испанското 
законодателство, е въпрос, който може да бъде разрешен единствено от компетентните 
национални органи и съдилища, като се вземат предвид всички факти и обстоятелства 
по случая.

Комисията би желала да отбележи, че жалби от типа, подаден от вносителя, не се 
публикуват на националния уебсайт за жалби от потребители, създаден за чужденци, 
които са временно или постоянно пребиваващи в Испания.

Следователно, вносителят следва да обърне внимание на компетентните испански 
органи по този въпрос.

Новите закони за транспониране на директивата трябваше да бъдат приложени в 
държавите-членки до декември 2007 г. Испания все още не е транспонирала 
директивата и впоследствие Комисията заведе дело за нарушение срещу Испания, 
което в момента е висящо в Съда на Европейските общности (Дело C-321/08). Въпреки 
това, испанското законодателство съгласно предишната директива относно 
заблуждаващата реклама2 следва да е все още в сила.

Съгласно последната директива, невярна информация относно условията на 
предоставяне на дадена услуга могат да представляват заблуждаваща практика в 
зависимост от конкретните факти и обстоятелства в конкретния случай. Въз основа на 
предоставените до този момент доказателства от вносителя на петицията, изглежда, че 
в този случай не е налице такава практика.

Освен това няма доказателства за други елементи от общностното право, които да са 
засегнати във връзка с този въпрос, освен споменатите във връзка с Директивата за 
НТП.
                                               
1 ОВ L 149, 11.06.2005 г.
2 Директива 84/450/ЕИО на Съвета от 10 септември 1984 година за сближаване на 

законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-
членки, свързани със заблуждаващата реклама.
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Както е било посочвано в контекста на много други петиции, съгласно принципа на 
субсидиарност, подробните правила относно контрола върху ползването на земя са 
въпрос от местна компетентност. В този контекст Комисията не счита за неразумно 
местните правила за ползване на земята да изискват освобождаването на къмпингите 
извън ваканционния сезон, за да може тази земя, например, да послужи за целта на 
друга местна политика през останалата част от годината, нито изглежда неразумно 
определянето на това дали временно жилище е станало постоянно и трябва да получи 
съответното разрешение за такова, да бъде въпрос за местно обсъждане, при който се 
вземат предвид местните обстоятелства.

Заключения

Комисията не може да направи повече, за да окаже съдействие на вносителя на 
петицията по този въпрос. Той би могъл да се свърже с компетентните национални 
органи във връзка с възможното използване на заблуждаваща реклама, както и да 
използва испанската национална търговска асоциация на операторите на къмпинги, 
която има потребителски форум и предоставя връзки към регионални сдружения: 
www.fedcamping.com.
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