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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0822/2007, ippreżentata minn Karsten Beutner, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, flimkien ma’ tliet kofirmatarji, dwar it-tneħħija obbligatorja ta’ djar 
mobbli privati minn siti tal-kampijiet fir-reġjun ta’ Valencia

1. Sommarju tal-petizzjoni

Minn Settembru 1997, il-petizzjonant u martu, għal raġunijiet ta’ saħħa, qattgħu l-istaġun 
kiesaħ f’dar mobbli f’sit tal-kampijiet fir-reġjun ta’ Valencia. Il-petizzjonant jindika li issa 
biss sar jaf bil-liġi tal-2002 li tesiġi li d-djar mobbli privati jitneħħew mis-siti tal-kampijiet. Il-
petizzjonant jixtieq ikun jaf kemm din hija f’konformità mal-liġi tal-UE u jekk huwiex 
ammissibbli li jittieħdu miżuri retroattivi li jesproprjaw b’mod indirett 2500 sid ta’ djar 
mobbli.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-31 ta’ Jannar 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Ir-Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant, ta’ oriġini Ġermaniża jilmenta li fi Spanja qarrqu bih, peress li hu qatt ma 
stenna li xi darba kien se jkollu jneħħi d-dar tiegħu mobbli mis-sit tal-kampijiet fejn 
installaha. Mill-materjal li ppreżenta l-petizzjonant, huwa evidenti, pereżempju li hu tella’ 
attrezzaturi permanenti jew semipermanenti bħal ħajt ta’ ġnien madwar id-dar mobbli tiegħu, 
u mid-deskrizzjoni tiegħu tas-sitwazzjoni tal-familja tiegħu, hu qies l-arranġament tiegħu fis-
sit tal-kampijiet bħala wieħed għal żmien twil, iżda fil-fatt ir-regoli lokali dwar l-użu tal-art u 
l-okkupazzjoni jitolbu li "siti tal-kampijiet" għandhom jiġu klerjati kull sena. Meta kien 
imġiegħel jitlaq mis-sit tal-kampijiet, il-petizzjonant sab ruħu f’sitwazzjoni personali  diffiċli.
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Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Fir-rigward tal-allegazzjoni li l-petizzjonant ħassu mqarraq, hemm liġi tal-UE li tipproteġi lill-
konsumaturi minn reklamar qarrieqi u tipi oħra ta' prattiċi kummerċjali żleali. Direttiva 
2005/29/KE1 dwar Prattiċi Kummerċjali Żleali ("UCP"), li ġiet adottata fil-11 ta’ Mejju 2005, 
titlob li n-negozjanti jaħdmu skont ir-rekwiżiti ta’ dilġenza professjonali u li lill-konsumatur 
ma jagħtuhx informazzjoni falza, li mhix leali jew mhux eżatta dwar ħafna aspetti li jinkludu, 
iżda mhux biss, il-karatteristiċi ewlenin u t-termini tas-servizz li għandu jkun provdut.

L-awtoritajiet u l-qrati nazzjonali biss jistgħu jindirizzaw il-kwistjoni dwar jekk it-tmexxija 
tas-sit tal-kampijiet qarrqitx bil-petizzjonant fir-rigward ta’ kemm persuna tista’ ddum fis-sit 
tal-kampijiet skont il-liġi Spanjola, meta jitqiesu l-fatti u ċ-ċirkostanzi kollha tal-każ.

Il-Kummissjoni tindika li l-ilmenti ta’ dan it-tip ma jidhrux fuq is-sit nazzjonali tal-ilmenti tal-
konsumatur mwaqqfa għall-barranin li qed joqogħdu fi Spanja temporanjament jew b’mod 
permanenti.

Għalhekk il-petizzjonant għandu jiġbed l-attenzjoni tal-awtoritajiet kompetenti Spanjoli dwar 
din il-kwistjoni.

Il-liġijiet ġodda li jittrasponu d-Direttiva kellhom jibdew japplikaw minn Diċembru 2007 fl-
Istati Membri. Spanja għadha ma trasponietx id-Direttiva, u l-Kummissjoni konsegwentement 
ressqet każ ta’ ksur kontra Spanja, li bħalissa qiegħed pendenti quddiem il-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja (Kawża C-321/08). Madankollu, il-liġi Spanjola skont id-Direttiva ta’ qabel dwar ir-
Reklamar Qarrieqi2 ser tibqa’ fis-seħħ. 

Skont din id-Direttiva tal-aħħar, stqarrijiet foloz dwar it-termini u l-kundizzjonijiet ta’ servizz 
setgħu ħolqu prattiki qarrieqa, ibbażati fuq fatti u ċirkostanzi speċifiċi ta’ każ konkret. Abbażi 
tal-evidenza li ta s’issa l-petizzjonant, dan ma jidhirx li hu l-każ.

Għalhekk, ma jidhirx li hemm xi kwistjoni dwar xi punt ieħor relatat mal-liġi Komunitarja 
hawnhekk ħlief għal dak li għandu x’jaqsam mad-Direttiva UCP li ssemma hawn fuq. 

Kif ġie indikat anki f’petizzjonijiet oħra, ir-regoli dettaljati dwar il-kontroll tal-użu tal-art  
huma, skont il-loġika tas-sussidjarjetà, kwistjoni ta’ kompetenza lokali. Minkejja dan, il-
Kummissjoni ma tqisx li ma tkunx raġonevoli l-possibilità li r-regoli dwar l-użu tal-art 
għandhom jistabbilixxu l-ikklerjar ta' sit tal-kampjiet meta ma jkunx l-istaġun tal-vaganzi biex 
pereżempju din l-art tkun tista' għall-inqas tikkontribwixxi għal xi għan ieħor ta' politika 
lokali matul il-bqija tas-sena; lanqas jidher li mhux raġonevoli  li d-deċiżjoni jekk abitazzjoni 
temporanja tkunx saret permananti jew le, u għalhekk tkunx teħtieġ li tiġi liċenzjata eċċ, 
għandhiex tkun ukoll kwistjoni ta' kompetenza lokali, meta jitqiesu ċ-ċirkostanzi lokali. 

Konklużjonijiet

                                               
1 ĠU L 149, 11/06/2005
2 Direttiva tal-Kunsill 84/450/KEE tal-10 ta’ Settembru 1984 dwar l-approssimazzjoni tal-

liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri dwar reklamar 
qarrieqi.
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Il-Kummissjoni ma tistax tkompli tassisti lill-petizzjonant f’din il-kwistjoni. Madankollu, 
jista’ jingħata l-parir biex jikkuntattja l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti minħabba li jista’ 
jkun hemm reklamar qarrieqi u forsi biex idur lejn l-assoċjazzjoni kummerċjali nazzjonali 
Spanjola tal-operatur tas-siti tal-kampijiet, li għandha forum għall-utent u tipprovdi  links 
għall-assoċjazzjonijiet reġjonali: www.fedcamping.com.
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