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Tárgy: A Karsten Beutner, német állampolgár és három társaláíró által benyújtott, 
0822/2007. számú petíció Valencia régióban a magán lakókocsiknak a 
kempingekből történő kötelező eltávolításáról 

1. A petíció összefoglalása

1997 szeptembere óta a petíció benyújtója és felesége egészségügyi okokból egy valenciai 
kempingben álló lakókocsiban töltik a telet. A petíció benyújtója rámutat, hogy csak most 
értesült egy 2002. évi törvényről, amelynek értelmében minden magán lakókocsit el kell 
távolítani a kempingekből. A petíció benyújtója tudni szeretné, hogy ez mennyiben áll 
összhangban az uniós joggal, és lehetséges-e visszamenőleges hatállyal intézkedéseket tenni, 
és ezáltal közvetett módon lakóhelyétől megfosztani 2500 lakókocsi tulajdonost.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. január 31. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

A petíció

A petíció benyújtója – aki német származású – panaszában kifejti, hogy őt Spanyolországban 
félrevezették, mivel nem számított arra, hogy egy napon arra kötelezik majd, hogy 
lakókocsiját eltávolítsa abból a kempingből, ahol azt elhelyezte. A petíció benyújtója által 
szolgáltatott dokumentumok alapján – amelyek például rávilágítanak arra, hogy állandó vagy 
részben állandó szerkezeteket épített, mint amilyen egy kisebb kerítés is a lakókocsija körül –, 
valamint a családi helyzetének leírása alapján egyértelmű, hogy a kempinggel kötött 
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megállapodását hosszú távúnak tekintette, miközben a területek használatára és 
igénybevételére vonatkozó helyi szabályok ténylegesen a „kempingek” évenkénti kiürítését
írják elő. A kemping elhagyásának kötelezettsége – amikor arról tudomást szerzett – nehéz 
helyzetbe hozta a petíció benyújtóját.

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

Ami a félrevezetésre vonatkozó állításokat illeti, létezik olyan uniós jogszabály, amely védi a 
fogyasztókat a megtévesztő reklámokkal és egyéb típusú tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatokkal szemben. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 2005/29/EK
irányelv1 – amelyet 2005. május 11-én fogadtak el – előírja, hogy a kereskedők a szakmai 
gondosság követelményének betartása mellett fejtsék ki tevékenységüket, és ne lássák el a 
fogyasztókat hamis, valótlan vagy részleges információkkal a különféle elemek széles skáláját 
illetően, amely magában foglalja a nyújtandó szolgáltatás lényeges tulajdonságait és feltételeit
is, jóllehet nem csak azokra korlátozódik.

Annak kérdésével, hogy a kemping vezetői félrevezették-e a petíció benyújtóját a spanyol 
törvény értelmében megengedett maximális tartózkodási időszakkal kapcsolatban, egyedül az 
illetékes nemzeti hatóságok és bíróságok foglalkozhatnak, az ügy valamennyi tényének és 
körülményének figyelembevételével.

A Bizottság megjegyzi, hogy a petíció benyújtója által felvetett panasztípus nem szerepel a 
fogyasztói panaszok országos weboldalán, amelyet az ideiglenesen vagy huzamosan 
Spanyolországban tartózkodó külföldiek számára hoztak létre.

Következésképpen a petíció benyújtójának fel kellene hívnia az illetékes spanyol hatóságok 
figyelmét a szóban forgó kérdése.

Az irányelvet átültető új törvényeknek 2007 decemberéig kellett hatályba lépniük a 
tagállamokban. Spanyolország még nem ültette át az irányelvet, a Bizottság pedig ebből 
adódóan jogsértési eljárást indított Spanyolországgal szemben, amely jelenleg folyamatban 
van az Európai Bíróság előtt (C-321/08. sz. ügy). Mindazonáltal a megtévesztő reklámokról 
szóló korábbi irányelv2 szerinti spanyol jogszabály elvileg továbbra is hatályban van. 

Ez utóbbi irányelv értelmében egy adott szolgáltatás feltételeit illetően tett hamis állítások 
esetlegesen megtévesztő gyakorlatnak minősülhettek, egy meghatározott eset konkrét 
tényállása és körülményei alapján. A petíció benyújtója által eddig rendelkezésre bocsátott 
bizonyítékok alapján úgy tűnik, itt nem áll fenn ennek az esete.

Következésképpen úgy tűnik, hogy más közösségi joghoz kapcsolódó kérdés ez esetben nem 
azonosítható azon kívül, amelynek említésére a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról 
szóló irányelvvel összefüggésben már sor került. 

Amint arra számos egyéb petícióval összefüggésben is rávilágítottak, a területhasználat 
ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályok kidolgozása – a szubszidiaritás elve alapján –
                                               
1 HL L 149., 2005.6.11.
2 A Tanács 1984. szeptember 10-i 84/450/EGK irányelve a megtévesztő reklámra 

vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről.
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helyi hatáskörbe tartozik. Ennek fényében a Bizottság számára nem tűnik ésszerűtlennek, 
hogy a területhasználatra vonatkozó helyi szabályok előírják egy „kemping” üdülési szezonon 
kívüli kiürítését, például annak érdekében, hogy a szóban forgó terület az év fennmaradó 
részében legalábbis a lehetőség szintjén hozzájárulhasson valamilyen egyéb helyi politikai 
célkitűzés megvalósításához. Ezen felül az sem tűnik ésszerűtlennek, hogy annak 
megállapítására, hogy egy ideiglenes lakóhely állandóvá vált-e, és ennek okán engedélyezésre 
szorul stb., szintén helyi szinten kerüljön sor, a helyi körülmények figyelembevételével. 

Következtetések

A Bizottságnak nem áll módjában a szóban forgó ügyben további segítséget nyújtani a petíció 
benyújtója számára. Mindazonáltal azt tanácsoljuk, hogy lépjen kapcsolatba az illetékes 
nemzeti hatóságokkal a megtévesztő reklám esetleges alkalmazásával kapcsolatban, és talán 
vegye fontolóra a kempingüzemeltetők spanyol nemzeti szakmai szövetségének felkeresését, 
amely egy felhasználói fórumot üzemeltet, valamint megadja a regionális szövetségek 
internetes hivatkozásait: www.fedcamping.com.
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