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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0822/2007, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Karsten 
Beutner un kam pievienoti 3 paraksti, par privātu mobilo māju piespiedu 
aizvākšanu no nometņu vietām Valensijas reģionā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Kopš 1997. gada septembra lūgumraksta iesniedzējs un viņa sieva veselības dēļ gada auksto 
sezonu pavada nometņu vietā Valensijas reģionā mobilā mājā. Lūgumraksta iesniedzējs 
norāda, ka tikai tagad iepazinies ar 2002. gada likumu, kas paredz, ka visām mobilajām 
mājām ir jābūt aizvāktām no nometņu vietām. Lūgumraksta iesniedzējs vēlas zināt, cik lielā 
mērā tas atbilst ES tiesībām un vai ir pieņemami veikt pasākumus ar atpakaļejošu spēku, 
netieši atsavinot 2500 īpašniekiem mobilās mājas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 31. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā.

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs, Vācijas valstspiederīgais, sūdzas par to, ka viņš ticis maldināts 
Spānijā, jo nebija gaidījis, ka viņam būs jāaizvāc sava mobilā māja no nometnes vietas, kur 
viņš to bija uzstādījis. No lūgumraksta iesniedzēja nosūtītajiem materiāliem ir skaidrs, ka, 
piemēram, viņš uzstādījis ilglaicīgus vai īslaicīgus konstruktīvos elementus, kā dārza žogu 
apkārt mobilajai mājai, un no apraksta par viņa ģimenes stāvokli redzams, ka viņš vienošanos 
ar nometnes vietu uzskatījis par ilgtermiņa, turpretī patiesībā vietējie noteikumi par zemes 
izmantošanu un nodarbošanos paredz, ka „nometnes vietas” ir jāatbrīvo katru gadu. Prasība 
atbrīvot nometnes vietu radījusi sarežģījumus viņa personīgajā situācijā.
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Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Ciktāl apgalvojums ir saistīts ar maldināšanu, pastāv ES tiesību akti, kas aizsargā patērētājus 
no maldinošas reklāmas un cita veida negodīgas komercprakses. Direktīva 2005/29/EK1, kas 
attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem, tika 
pieņemta 2005. gada 11. maijā un paredz, ka tirgotājs darbojas saskaņā ar profesionālās 
uzcītības noteikumiem un patērētājam nesniedz nepatiesu, maldinošu vai nepilnīgu 
informāciju par plašo elementu loku, ieskaitot pakalpojumu pamatīpašības un noteikumus.

Vai nometnes vietas vadība ir maldinājusi lūgumraksta iesniedzēju attiecībā uz maksimālo 
apdzīvošanas ilgumu, kā to nosaka Spānijas likums, ir jautājums, ko var risināt valsts 
kompetentās varas iestādes un tiesas, ņemot vērā visus lietas faktus un apstākļus.

Komisija norāda, ka lūgumraksta iesniedzēja sūdzība tika netika publicēta valsts patērētāju 
sūdzību tīmekļa vietnē, kas paredzēta cittautiešiem, kas uz laiku vai pastāvīgi dzīvo Spānijā.

Tādēļ lūgumraksta iesniedzējam jāvēršas pie kompetentajām Spānijas varas iestādēm par šo 
jautājumu.

Jaunos likumus, kas transponē direktīvu, dalībvalstīs ir jāpiemēro līdz 2007. gada decembrim. 
Spānija vēl nav transponējusi direktīvu, un Komisija attiecīgi ir ierosinājusi pret Spāniju 
pārkāpuma procedūru, kuru šobrīd izskata Eiropas Kopienu tiesā (lieta C-321/08). Tomēr 
Spānijas likumdošana saskaņā ar iepriekšējo Direktīvu par maldinošo reklāmu2 joprojām ir 
spēkā. 

Saskaņā ar pēdējo direktīvu nepatiesie apgalvojumi attiecībā uz pakalpojumu noteikumiem un 
nosacījumiem rada maldinošu praksi, kas balstīta uz konkrētās lietas specifiskiem faktiem un 
apstākļiem. Pamatojoties uz pierādījumiem, ko iesniedzis lūgumraksta iesniedzējs, nav 
pamata ierosināt lietu.

Tādēļ nav cita iemesla saistīt šo lietu ar Kopienas tiesību aktiem un minēto saistībā ar 
Direktīvu par uzņēmēju negodīgu komercpraksi. 

Kā tika norādīts saistībā ar daudziem citiem lūgumrakstiem, sīki izstrādātie noteikumi par 
zemes izmantošanas kontroli saskaņā ar subsidiaritātes principa loģiku ir pašvaldības 
kompetencē. Komisijai nešķiet nepamatoti tas, ka vietējos noteikumos par zemes izmantošanu 
jābūt paredzētai „nometņu vietu” atbrīvošanai pēc brīvdienu sezonas, piemēram, lai šo zemi 
varētu izmantot vismaz kādam citam vietējās politikas mērķim pārējā gada laikā, gan arī tas, 
ka pagaidu dzīvesvietas noteikšanai par pastāvīgu nepieciešama licence, kas ir jautājumi, kuri 
jāizskata vietējā līmenī, ņemot vērā vietējos apstākļus. 

Secinājumi

Komisija lūgumraksta iesniedzējam šajā lietā vairs nevar palīdzēt. Lūgumraksta iesniedzējs 
var konsultēties ar kompetentajām vietējām iestādēm saistībā ar iespējamo maldinošo reklāmu 
                                               
1 OV L 149, 11.6.2005.
2 Padomes 1984. gada 10. septembra Direktīva 84/450/EEK par dalībvalstu normatīvo un 

administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz maldinošu reklāmu.

Adlib Express Watermark



CM\777510LV.doc 3/3 PE421.487v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

un varbūt arī izmantot Spānijas kempingu asociāciju, kurai ir lietotāju forums un kura sniedz 
informāciju par tīmekļa vietnēm reģionālajās asociācijās: www.fedcamping.com.
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