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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0822/2007, którą złożył Karsten Beutner (Niemcy) z 3 podpisami, 
w sprawie usuwania przyczep kempingowych z pól kempingowych w regionie 
Walencji

1. Streszczenie petycji

Ze względów zdrowotnych składający petycję i jego żona spędzają od 1997 r. zimną porę 
roku w przyczepie kempingowej na polu kempingowym w regionie Walencji. Składający 
petycję informuje, że dopiero teraz dowiedział się o ustawie z 2002 r., zgodnie z którą 
wszystkie prywatne przyczepy kempingowe powinny być usunięte z pól kempingowych. 
Składający petycję pyta, w jakim zakresie ustawa jest zgodna z prawem UE lub czy możliwe 
jest pośrednie wywłaszczenie ok. 2500 posiadaczy przyczep kempingowych z mocą 
wsteczną.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 31 stycznia 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Petycja

Składający petycję, obywatel niemieckiego pochodzenia twierdzi, że w Hiszpanii 
wprowadzono go w błąd, ponieważ nie spodziewał się, że pewnego dnia zostanie 
zobowiązany do usunięcia swojego domku kempingowego z pola kempingowego, na którym 
go postawił. Z dostarczonych przez składającego petycję materiałów, wykazujących, na 
przykład, że zainstalował tam trwałe lub półtrwałe elementy, takie jak płot ogrodowy wokół 
domku kempingowego, oraz z opisu jego sytuacji rodzinnej jasno wynika, że planował on 
długotrwałe zamieszkanie na polu kempingowym, podczas gdy miejscowe przepisy dotyczące 
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zagospodarowania terenu wymagają corocznego usuwania przyczep z „pól kempingowych”. 
Obowiązek opuszczenia pola kempingowego postawił składającego petycję w trudnej sytuacji 
osobistej.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Co się tyczy zarzutu o wprowadzenie w błąd, istnieje prawodawstwo UE, które chroni 
konsumentów przed reklamą wprowadzającą w błąd i innymi rodzajami nieuczciwych 
praktyk handlowych. Dyrektywa 2005/29/WE1 dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych, 
która została przyjęta dnia 11 maja 2005 r., wymaga od handlowców działania w zgodzie z 
wymogami staranności zawodowej oraz zabrania dostarczania konsumentowi fałszywych, 
niezgodnych z prawdą lub niepełnych informacji na temat szerokiej gamy elementów 
obejmujących między innymi główne cechy i warunki świadczenia usług.

To, czy zarządca pola kempingowego wprowadził składającego petycję w błąd co do 
maksymalnego czasu zamieszkania dopuszczanego przez hiszpańskie prawo, mogą rozpatrzyć 
jedynie właściwe organy i sądy krajowe, uwzględniając wszystkie fakty i okoliczności 
sprawy.

Komisja Europejska zauważa, że skargi podobne do tej zgłoszonej przez składającego petycję 
nie pojawiają się na krajowej stronie skarg konsumenckich utworzonej w Internecie na 
potrzeby obcokrajowców, którzy tymczasowo lub na stałe mieszkają w Hiszpanii. 

Zatem składający petycję powinien zwrócić uwagę właściwych władz Hiszpanii na tę sprawę. 

Nowe ustawy transponujące dyrektywę powinny były wejść w życie w państwach 
członkowskich najpóźniej w grudniu 2007 r. Hiszpania nie dokonała jeszcze transpozycji 
dyrektywy, w związku z czym Komisja Europejska wszczęła przeciwko Hiszpanii 
postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, które obecnie 
toczy się przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości (sprawa C-321/08). Niemniej 
jednak powinno nadal obowiązywać hiszpańskie ustawodawstwo zgodne z wcześniejszą 
dyrektywą o reklamie wprowadzającej w błąd2 . 

Zgodnie z tą dyrektywą fałszywe oświadczenia dotyczące zasad i warunków świadczenia 
usług mogą stanowić praktykę wprowadzającą w błąd, w zależności od konkretnych faktów 
i okoliczności danej sprawy. Na podstawie dowodów udostępnionych dotychczas przez 
składającego petycję nic nie wskazuje na to, aby było tak w przedmiotowym przypadku.

Najwyraźniej z przedmiotową sprawą nie wiąże się żaden inny element prawa 
wspólnotowego oprócz tego, o którym wspomniano w związku z dyrektywą dotyczącą 
nieuczciwych praktyk handlowych. 

Jak zaznaczono w kontekście wielu innych petycji, szczegółowe przepisy dotyczące kontroli 
wykorzystania gruntów stanowią, zgodnie z logiką pomocniczości, sprawę leżącą w gestii 
                                               
1 Dz.U. L 149 z 11.6.2005.
2 Dyrektywa Rady 84/450/EWG z dnia 10 września 1984 r. w sprawie zbliżenia 

przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich 
dotyczących reklamy wprowadzającej w błąd.
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władz lokalnych. Ponadto Komisji Europejskiej wcale nie wydaje się bezzasadne to, że 
lokalne przepisy dotyczące zagospodarowania terenu przewidują usunięcie przyczep z „pola 
kempingowego” poza okresem wakacyjnym, by teren ten mógł, na przykład, chociażby 
potencjalnie przyczyniać się do osiągnięcia jakiegoś innego celu polityki lokalnej przez 
pozostałą część roku. Zasadne wydaje się również to, że ocena, czy tymczasowe miejsce 
zamieszkania stało się miejscem stałego zamieszkania, oraz wydanie stosownego zezwolenia 
również podlegają przepisom lokalnym, uwzględniającym miejscowe okoliczności.

Wnioski

Komisja nie jest w stanie zapewnić dalszej pomocy składającemu petycję w przedmiotowej 
sprawie. Można mu jednak poradzić, by skontaktował się z właściwymi władzami krajowymi 
w związku z ewentualnym wystąpieniem reklamy wprowadzającej w błąd oraz by skorzystał 
ze strony internetowej hiszpańskiego krajowego zrzeszenia operatorów pól kempingowych, 
które ma forum użytkowników i zawiera odnośniki do towarzystw regionalnych: 
www.fedcamping.com.
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