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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0822/2007, ingiven av Karsten Beutner (tysk medborgare) och 
undertecknad av ytterligare tre personer, om obligatorisk bortflyttning av privata 
husvagnar från campingplatser i regionen Valencia, Spanien

1. Sammanfattning av framställningen

Sedan september 1997 har framställaren och hans fru av hälsoskäl tillbringat den kalla 
årstiden i en husvagn som står uppställd på en campingplats i regionen Valencia, Spanien. 
Framställaren uppger att han först nu har fått kännedom om en lag från 2002 enligt vilken alla 
privata husvagnar måste flyttas från campingplatser. Framställaren vill veta i vilken 
utsträckning detta är förenligt med EU-lagstiftningen och om det är tillåtet att vidta 
retroaktiva åtgärder som innebär att man indirekt avhyser 2 500 husvagnsägare.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 31 januari 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009.

Framställningen

Framställaren, som är tysk medborgare, klagar över att han har blivit vilseledd i Spanien 
eftersom han inte väntade sig att han en dag skulle bli tvungen att flytta sin husvagn från den 
campingplats där han hade ställt upp den. Av den information som framställaren har lämnat, 
som t.ex. visar att han hade satt upp permanenta eller halvpermanenta inventarier, som ett 
trädgårdsstaket runt husvagnen, och av hans beskrivning av familjesituationen, framgår det att 
han betraktade arrangemanget med campingplatsen som långsiktigt, trots att det enligt lokala 
bestämmelser om markanvändning och besittning krävs att ”campingplatser” ska utrymmas 
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årligen. Framställaren försattes i en svår personlig situation när han blev tvungen att flytta 
från campingplatsen.

Kommissionens kommentarer till framställningen

När det gäller påståendet om att framställaren har blivit vilseledd finns det EU-lagstiftning för 
att skydda konsumenterna mot vilseledande reklam och andra typer av otillbörliga 
affärsmetoder. Enligt direktiv 2005/29/EG1 om otillbörliga affärsmetoder, som antogs den 
11 maj 2005, ska näringsidkare bedriva sin verksamhet enligt kraven på god yrkessed och får 
inte lämna falsk, oriktig eller ofullständig information till konsumenterna om en rad olika 
faktorer vilket innefattar, men inte är begränsat till, de viktigaste särdragen hos och villkoren 
för den tjänst som ska tillhandahållas.

Huruvida campingplatsens ledning har vilselett framställaren när det gäller den maximala 
tidsperiod som en husvagn får stå uppställd på en campingplats enligt spansk lag är en fråga 
som endast de behöriga nationella myndigheterna och domstolarna kan bedöma, med hänsyn 
till alla fakta och omständigheter i fallet.

Kommissionen konstaterar att klagomål av den typ som framställaren tar upp inte finns med 
på den nationella webbplats för konsumentklagomål som har inrättats för utlänningar som är 
tillfälligt eller permanent bosatta i Spanien.

Framställaren bör därför uppmärksamma de behöriga spanska myndigheterna på denna fråga.

Den nya lagstiftningen för att införliva direktivet skulle ha trätt i kraft i december 2007 i 
medlemsstaterna. Spanien har ännu inte införlivat direktivet och kommissionen har därför 
inlett ett överträdelseförfarande mot Spanien, som för närvarande väntar på avgörande i 
EG-domstolen (mål C-321/08). Den spanska lagstiftningen enligt det tidigare direktivet om 
missledande reklam2 ska emellertid fortfarande vara i kraft.

Enligt det senare direktivet kan falska påståenden om villkor och bestämmelser för en tjänst 
utgöra en vilseledande affärsmetod utifrån specifika fakta och omständigheter i ett konkret 
fall. Enligt de bevis som har tillhandahållits hittills tycks detta inte vara fallet.

Följaktligen förefaller ingen annan gemenskapslagstiftning vara aktuell i detta ärende än 
direktivet om otillbörliga affärsmetoder.

Som det har påpekats i samband med många andra framställningar är frågor om detaljerade 
bestämmelser avseende kontroll av markanvändning enligt subsidiaritetsprincipens logik de 
lokala myndigheternas behörighet. Kommissionen anser emellertid inte att det är oskäligt att 
lokala regler om markanvändning skulle omfatta utrymning av en campingplats utanför 
semestersäsongen, exempelvis för att marken åtminstone potentiellt skulle kunna bidra till 
något annat ändamål under återstoden av året. Det förefaller inte heller orimligt att även 
frågor om huruvida en tillfällig bostad har blivit permanent, och därför skulle kräva tillstånd 
osv. skulle kunna avgöras på lokal nivå, med hänsyn till de lokala förhållandena.

                                               
1 EUT L 149, 11.6.2005.
2 Rådets direktiv 84/450/EEG av den 10 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om vilseledande reklam.
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Slutsatser

Kommissionen kan inte göra något mer för att hjälpa framställaren i detta ärende. 
Framställaren rekommenderas emellertid att kontakta behöriga nationella myndigheter när det 
gäller eventuell förekomst av vilseledande reklam. Han kan kanske även ha nytta av den 
spanska nationella branschorganisationen för campingplatser, som har ett användarforum och 
tillhandahåller länkar till regionala föreningar: www.fedcamping.com.
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