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Ref.: Petiția nr. 0822/2007 adresată de Karsten Beutner, de naționalitate germană, 
însoțită de trei semnături, privind mutarea obligatorie a locuințelor mobile private 
din campingurile regiunii Valencia

1. Rezumatul petiției

Începând cu septembrie 1997, petiționarul și soția sa au locuit pe perioada iernii, din 
considerente medicale, într-o locuință mobilă dintr-un camping aflat pe teritoriul regiunii 
Valencia. Petiționarul susține că a aflat abia de curând de o lege datând din 2002, conform 
căreia toate locuințele mobile trebuie mutate din campinguri. Petiționarul dorește să știe până 
la ce punct este respectată legislația UE și dacă se acceptă luarea de măsuri retroactive prin 
exproprierea indirectă a 2 500 de proprietari de locuințe mobile.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 31 ianuarie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Petiția

Petiționarul, de origine germană, se plânge de faptul că a fost indus în eroare în Spania, prin 
faptul că nu se aștepta ca, într-o zi, să fie nevoit să-și mute locuința mobilă din campingul în 
care o instalase. Din materialul furnizat de petiționar, care arată, de exemplu, că acesta a 
construit anexe permanente sau temporare, cum ar fi un gard pentru grădină în jurul locuinței 
sale mobile, și din descrierea situației sale familiale, reiese în mod evident faptul că acesta a 
considerat acordul cu administratorii campingurilor ca fiind pe termen lung, în timp ce, de 
fapt, legislația locală privind utilizarea și ocuparea terenurilor prevede eliberarea anuală a 
„campingurilor”. Prin obligația de a părăsi campingul, aceasta a fost pus într-o situație 
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personală dificilă.

Observațiile Comisiei cu privire la petiție

În ceea ce privește afirmația conform căreia petiționarul a fost indus în eroare, legislația UE 
protejează consumatorii împotriva publicității înșelătoare și a altor tipuri de practici comercial 
neloiale. Directiva 2005/29/CE1 privind practicile comerciale neloiale („UCP”), care a fost 
adoptată la 11 mai 2005, impune comercianților să opereze în conformitate cu cerințele 
diligenței profesionale și să nu ofere consumatorului informații false, neadevărate sau 
incomplete referitoare la o gamă largă de elemente care includ, dar nu se limitează la 
principalele caracteristici și condiții privind serviciile care urmează să fie furnizate.

Dacă administrația campingului a indus în eroare petiționarul în ceea ce privește durata 
maximă de ocupare permisă conform dreptului spaniol, această problemă poate fi abordată 
exclusiv de autoritățile și instanțele naționale competente, luând în considerare toate 
elementele și circumstanțele specifice cazului.

Comisia amintește faptul că plângerile de genul celei adresate de către petiționar nu figurează 
pe site-ul național dedicat plângerilor consumatorilor, site creat pentru străinii cu ședere 
temporară sau permanentă în Spania.

Prin urmare, petiționarul ar trebui să atragă atenția autorităților spaniole competente în ceea ce 
privește cazul de față.

Noile norme de transpunere a directivei trebuiau să fie aplicabile până în decembrie 2007 în 
statele membre. Spania nu a transpus încă directiva, drept care Comisia a introdus împotriva 
Spaniei o acțiune privind încălcarea dreptului comunitar, care se află în prezent pe rol la 
Curtea Europeană de Justiție (cauza C-321/08). Cu toate acestea, legislația spaniolă în temeiul 
directivei anterioare privind publicitatea înșelătoare2 ar trebui să fie încă în vigoare.

Conform acestei directive din urmă, informațiile false referitoare la termenii și condițiile unui 
serviciu pot să fi constituit o practică înșelătoare, pe baza elementelor și circumstanțelor unui 
caz concret. Pe baza dovezilor puse la dispoziție până în prezent de către petiționar, nu pare să 
fie vorba de o practică înșelătoare.

Prin urmare, nu există alte elemente din dreptul comunitar în discuție în afara celor 
menționate în legătură cu directiva UCP.

După cum s-a subliniat în cadrul multor alte petiții, normele privind controalele asupra 
utilizării terenurilor sunt, conform principiului subsidiarității, de competența locală. Având în 
vedere cele menționate, Comisia nu consideră nerezonabil ca normele locale privind utilizarea 
terenurilor să prevadă eliberarea unui „camping” în afara perioadei vacanțelor, de exemplu, 
pentru ca terenul respectiv să poată contribui, cel puțin potențial, la realizarea unui alt obiectiv 
de politică locală pentru restul anului; de asemenea, nu pare anormal ca autoritățile locale să 
stabilească dacă o locuință temporară a devenit sau nu permanentă și, astfel, necesită o 

                                               
1 JO L 149, 11.6.2005
2 Directiva 84/450/CEE a Consiliului din 10 septembrie 1984 de apropiere a actelor cu putere de lege și a 

actelor administrative din statele membre cu privire la publicitatea înșelătoare.
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autorizație etc. și trebuie să devină o chestiune de competență locală, ținând cont de 
circumstanțele locale.

Concluzii

Comisia nu poate face mai mult în sprijinul petiționarului în această privință. Pe de altă parte, 
acestuia i se recomandă să contacteze autoritățile naționale competente în legătură cu un 
eventual caz de publicitate înșelătoare și, posibil, să recurgă la asociația profesională națională 
spaniolă a operatorilor de campinguri, care dispune de un forum al utilizatorilor și oferă 
legături către asociațiile regionale: www.fedcamping.com.
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