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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 0822/2007, Karsten Beutner (Saksan kansalainen), ja kolme 
allekirjoittanutta, yksityisten pysyvästi kotina toimivien asuntoautojen 
pakkosiirrosta leirintäalueilta Valencian alueelle

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä ja hänen vaimonsa ovat terveyssyistä viettäneet vuoden 1997 syksystä 
asti talvet asuntoautossa Valencian alueen leirintäalueella. Vetoomuksen esittäjä kertoo, että 
hän on vasta nyt kuullut vuodelta 2002 peräisin olevasta asetuksesta, jossa vaaditaan kaikkien 
yksityisten pysyvästi kotina toimivien asuntoautojen poistamista leirintäalueilta. 
Vetoomuksen esittäjä haluaisi tietää, missä määrin tämä on EU:n lainsäädännön mukaista ja 
voidaanko hyväksyä takautuvat toimet, jotka johtavat välillisesti 2500 asuntoauton omistajan 
häätämiseen.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 31. tammikuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009.

Vetoomus

Saksalainen vetoomuksen esittäjä valittaa tulleensa harhaanjohdetuksi Espanjassa, sillä hän ei 
odottanut joutuvansa eräänä päivänä siirtämään asuntoautonsa leirintäalueelta, johon hän oli 
sen asettanut. Vetoomuksen esittäjän toimittamasta aineistosta käy ilmi, että hän oli 
esimerkiksi asentanut pysyviä tai osittain pysyviä kiintokalusteita kuten aidan asuntoautonsa 
ympärille, ja perhetilanteen kuvauksesta käy ilmi, että hän piti järjestelyä leirintäalueen 
kanssa pitkäaikaisena, vaikka itse asiassa paikalliset maankäyttöä ja hallussapitoa koskevat 
säännöt edellyttävät leirintäalueiden tyhjentämistä vuosittain. Vetoomuksen esittäjään 
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kohdistuessaan velvoite poistua leirintäalueelta asetti hänet vaikeaan henkilökohtaiseen 
tilanteeseen.

Komission huomautukset vetoomuksesta

Mitä tulee harhaanjohtamiseen, on olemassa EU:n lainsäädäntöä, jolla suojellaan kuluttajia 
harhaanjohtavalta mainonnalta ja muilta sopimattomilta kaupallisilta käytännöiltä. 
Sopimattomista kaupallisista menettelyistä 11. toukokuuta 2005 annetussa 
direktiivissä 2005/29/EY1 edellytetään elinkeinonharjoittajilta huolellisen 
ammatinharjoittamisen mukaista toimintaa ja että nämä eivät anna kuluttajalle virheellistä, 
totuuden vastaista tai epätäydellistä tietoa useista tekijöistä, kuten tarjottavan palvelun 
pääominaisuuksista ja ehdoista, mutta ei rajoittuen niihin.

Vain toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ja tuomioistuimet voivat tarkastella sitä, onko 
leirintäalueen johto johtanut vetoomuksen esittäjän harhaan kyseisen Espanjan lain sallimasta 
oleskelun enimmäiskestosta, ottaen huomioon kaikki tapaukseen liittyvät tosiseikat ja 
olosuhteet.

Komissio toteaa, että vetoomuksen esittäjän esittämän kaltaisia valituksia ei näy Espanjassa 
väliaikaisesti tai pysyvästi oleskelevia ulkomaalaisia varten perustetulla kansallisella 
kuluttajavalitussivustolla.

Vetoomuksen esittäjän tulisi siis kiinnittää toimivaltaisten Espanjan viranomaisten huomio 
asiaan.

Jäsenvaltioiden oli saatettava voimaan direktiivin kansalliseen lainsäädäntöön sisällyttävät lait 
joulukuuhun 2007 mennessä. Espanja ei vielä ole saattanut direktiiviä osaksi kansallista 
lainsäädäntöään, ja komissio nosti Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Espanjaa 
vastaan. Kanne on parhaillaan tuomioistuimen käsiteltävänä (asia C-321/08). Aiemman 
harhaanjohtavaa mainontaa koskevan direktiivin2 mukaisen Espanjan lainsäädännön pitäisi 
kuitenkin olla edelleen voimassa. 

Viimeksi mainitun direktiivin mukaan virheelliset tiedot palvelua koskevista määräyksistä ja 
ehdoista saattavat olla harhaanjohtavaa käytäntöä konkreettisen tapauksen erityisten 
tosiseikkojen ja olosuhteiden perusteella. Vetoomuksen esittäjän tähän mennessä toimittaman 
tiedon mukaan asian laita ei ole näin.

Siten ei vaikuta siltä, että kyse olisi mistään muusta yhteisön lainsäädäntöön sisältyvästä 
seikasta kuin sopimattomia kansallisia menettelyjä koskevan direktiivin osalta mainitut. 

Kuten useiden muiden vetoomusten yhteydessä on todettu, maankäytön valvontaa koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt kuuluvat toissijaisuusperiaatteen mukaisesti paikalliseen 
toimivaltaan. Tämän vuoksi komissio katsoo, että paikallisten maankäyttöä koskevien 
sääntöjen edellyttämä leirintäalueen tyhjentäminen lomakauden ulkopuolella ei ole 
kohtuutonta. Maan voidaan esimerkiksi ainakin potentiaalisesti katsoa edistävän jotain muuta 

                                               
1 EUVL L 149, 11.6.2005.
2 Neuvoston direktiivi 84/450/ETY, annettu 10 päivänä syyskuuta 1984, harhaanjohtavaa mainontaa 

koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä.
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paikallispoliittista tavoitetta loppuvuoden ajan. Myös sen määrittäminen, onko väliaikaisesta 
asumuksesta tullut pysyvä ja tarvitaanko esimerkiksi lupia, voidaan sanoa kohtuudella 
kuuluvan paikallisten viranomaisten harkintaan, jossa otetaan huomioon paikalliset 
olosuhteet. 

Päätelmät

Komissio ei voi auttaa enempää vetoomuksen esittäjää. Häntä neuvotaan kuitenkin ottamaan 
yhteyttä toimivaltaisiin kansallisiin viranomaisiin mahdollisen harhaanjohtavan mainonnan 
osalta. Hän voisi kenties myös kääntyä Espanjan kansallisen leirintäalueyrittäjien järjestön 
puoleen. Järjestöllä on käyttäjäfoorumi ja se tarjoaa linkkejä alueellisten yhdistysten sivuille 
osoitteessa: www.fedcamping.com.
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