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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0822/2007 af Karsten Beutner, tysk statsborger, og tre 
medunderskrivere, om tvangsfjernelse af private mobile homes fra 
campingpladser i Valencia-regionen

1. Sammendrag

Siden september 1997 har andrageren og hans kone af helbredsmæssige årsager tilbragt den 
kolde årstid i et mobile home på en campingplads i Valencia-regionen. Andrageren gør 
gældende, at han først nu har fået kendskab til en lov fra 2002, hvoraf det fremgår, at alle 
private mobile homes skal fjernes fra campingpladser. Andrageren ønsker at vide, i hvilken 
udstrækning dette er i overensstemmelse med EU-lovgivningen, og hvorvidt det er tilladt at 
træffe foranstaltninger med tilbagevirkende kraft og indirekte drive 2.500 mobile home-ejere 
bort.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 31. januar 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

" Andragendet

Andrageren, der er tysk statsborger, klager over, at han har fået vildledende oplysninger i 
Spanien, og at han aldrig havde forventet, at han en dag ville blive tvunget til at flytte sin
mobile home fra den campingplads, hvor han har stillet den op. Det fremgår tydeligt af den 
dokumentation, andrageren har fremsendt, som bl.a. viser, at han har sat permanent eller 
halvpermanent fast tilbehør op, som f.eks. et hegn rundt om sin mobile home, og af 
beskrivelsen af hans familiesituation, at han anså ordningen med campingpladsen for at være 
af langvarig karakter, mens det i lokale bestemmelser vedrørende arealudnyttelse imidlertid 
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fastsættes, at campingpladser skal ryddes hvert år. Da andrageren blev tvunget til at efterleve 
forpligtelsen til at forlade campingpladsen, satte det ham i en meget vanskelig personlig 
situation.

Kommissionens bemærkninger

Med hensyn til påstanden om, at andrageren er blevet vildledt, indeholder EU-lovgivningen 
bestemmelser, som beskytter forbrugerne mod vildledende reklame og andre former for 
urimelig handelspraksis. I direktiv 2005/29/EF1 om urimelig handelspraksis, som blev 
vedtaget den 11. maj 2005, fastsættes det, at erhvervsdrivende optræder i overensstemmelse 
med kravene om erhvervsmæssig diligenspligt, og at de ikke må give forbrugerne urigtige, 
usandfærdige eller ufuldstændige oplysninger om en lang række elementer, herunder, men 
ikke begrænset til, de vigtigste karakteristika og betingelser for den tjenesteydelse, der 
leveres.

Spørgsmålet om, hvorvidt campingpladsens ledelse har vildledt andrageren, for så vidt angår 
den periode, det makismalt er tilladt at opholde sig på pladsen i henhold til spansk lovgivning, 
kan kun besvares af de kompetente nationale myndigheder og domstole, under hensyntagen til 
alle sagens kendsgerninger og omstændigheder.

Kommissionen bemærker, at klager af denne type ikke figurerer på det nationale websted for 
forbrugerklager fra udlændinge, som har midlertidig eller fast bopæl i Spanien.

Andrageren bør derfor gøre de kompetente spanske myndigheder opmærksomme på denne 
sag.

De nye love til gennemførelse af direktivet skal være taget i anvendelse inden december 2007. 
Spanien har endnu ikke gennemført direktivet, og Kommissionen har derfor indledt en 
overtrædelsesprocedure mod Spanien (sag C-321/08). Den spanske lovgivning under det 
tidligere direktiv om vildledende reklame2 skulle dog stadig være i kraft. 

I henhold til dette direktiv kan urigtige angivelser af betingelserne og vilkårene for en 
tjenesteydelse udgøre en vildledende praksis, hvilket må vurderes på baggrund af 
kendsgerningerne og omstændighederne i den konkrete sag. På baggrund af den 
dokumentation, andrageren indtil nu har stillet til rådighed, forekommer dette ikke at være 
tilfældet i nærværende sag.

Der er derfor intet, der tyder på, at dele af fællesskabslovgivningen er overtrådt, ud over de 
punkter, der er nævnt i forbindelse med direktivet om urimelig handelspraksis 

Som det er blevet påpeget i forbindelse med mange andre andragender, henhører de 
detaljerede bestemmelser vedrørende arealanvendelse i henhold til subsidiaritetsprincippet 
under medlemsstaternes kompetenceområde. Når dette er sagt, finder Kommissionen det ikke 
urimeligt, at lokale bestemmelser vedrørende arealanvendelse fastsætter rydning af en 
                                               
1 EUT L 149 af 11.6.2005.
2 Rådets direktiv 84/450/EØF af 10. september 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love 
og administrative bestemmelser om vildledende reklame.
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campingplads uden for feriesæsonen, så området f.eks. i det mindste i princippet kan 
anvendes til andre lokale formål resten af året. Det forekommer heller ikke urimeligt, at 
afgørelsen om, hvorvidt en midlertidig beboelse er blevet fast bopæl, og derfor bl.a. skal 
autoriseres, også er en lokal afgørelse, der træffes under hensyntagen til lokale forhold. 

Konklusioner

Kommissionen kan ikke foretage sig yderligere for at bistå andrageren i denne sag. Han 
anbefales dog at kontakte de kompetente nationale myndigheder vedrørende den mulige 
vildledende reklame samt til eventuelt også at rette henvendelse til den spanske 
handelsforening for nationale campingpladsejere, som har et brugerforum og links til 
regionale foreninger: www.fedcamping.com."
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