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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.6.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1231/2011, внесена от Antalfalvi Béla, с унгарско гражданство, 
относно предполагаема промяна на неговия договор за разпределено във 
времето ползване на собственост

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че са налице големи промени в договора за 
разпределено във времето ползване на недвижима собственост, сключен от него, за 
прекарване на ежегодна почивка в Тенерифе, Испания. Вносителят на петицията 
посочва, че въпросните страни са действали недобронамерено с намерението да го 
ощетят. Той отправя молба за намеса от страна на Европейския съюз, тъй като вече има 
директиви на Общността, които обхващат подобни ситуации.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 2 март 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 27 юни 2012 г.

Настоящата петиция е жалба срещу двама оператори, осъществяващи дейност в сектора 
за разпределено във времето ползване на собственост. Вносителят ги обвинява в 
нарушения на договора, по-специално чрез „произволно“ увеличаване на таксите за 
поддръжка и изискване на авансови плащания. Фактите по делото не са напълно ясни и 
не е ясно какво очаква вносителят на да направят институциите на ЕС в тази връзка. 

През 2002 г. вносителят и съпруга му сключили договор с клуб Regency Тенерифе 
(RCT), чието седалище е/е било на остров Ман, закупувайки правото да прекарват 
редовно едноседмична почивка в апартамент на клуба. Същевременно вносителят и 
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неговата съпруга подписали заявление за членство в Resorts Condominiums International 
(RCI), дружество за разпределено във времето ползване на собственост, регистрирано в 
Обединеното кралство. Наред с друго RCI управлявал искането на вносителя за 
размяна, когато той желаел да прекара седмица от почивката си на друго място.

Твърди се, че от петата година нататък RCT произволно увеличил таксите за поддръжка 
с над 350% спрямо първоначалната цена. Според вносителя тези промени не били 
представени в писмена форма, както се изисква съгласно договора.

Той твърди, че след 2010 г. RCT започнал да изисква авансови плащания, отново в 
нарушение на договора, и „измамил“ вносителя с втори договор. Вносителят посочва 
също, че RCT не отговарял на опитите му за контакт и че прилаганите от клуба 
практики по фактуриране не съответстват на финансовите стандарти.

Съществува законодателство на ЕС относно някои аспекти на договорите за 
разпределено във времето ползване на собственост и подобни продукти под формата на 
Директива 2008/122/EО относно някои аспекти на договорите за разпределено във 
времето ползване на собственост и подобни продукти, с която беше заменена 
предишната Директива 94/47/EО. Директива 2008/122/ЕО съдържа важни права за 
потребителите, особено за етапа преди сключването на договора и веднага след това, 
например изисквания за предоставяне на информация и със срок за размисъл от 14 дни, 
през който потребителите може да се откажат от сключения договор и търговецът не 
може да изиска плащания. Подобно на Директива 94/47/EО, държавите-членки на ЕС са 
транспонирали Директива 2008/122/ЕО в националното си законодателство и са 
отговорни за прилагането й.

В допълнение, съществуват хоризонтални правила на ЕС, които се прилагат също така 
и във връзка с временно ползване на собственост, по-специално директивите относно 
неравноправните клаузи в потребителските договори (Директива 93/13/ЕИО), които 
може да бъдат от значение например по отношение на клаузи относно промяна на 
договора, и правила относно нелоялните търговски практики (Директива 2005/29/ЕО), 
като забраняват подвеждащи и агресивни търговски практики по отношение на 
потребителите.

Общите аспекти на договорното право се уреждат до голяма степен от националното 
законодателство.

Правното положение на вносителя може да зависи, наред с други неща, от това какво е 
предвидено в неговия(ите) договор(и), както и от националното законодателство, 
приложимо за договора в момента на неговото сключване. Дори ако е избрано 
законодателството на трета страна, потребителите се възползват от закрилата съгласно 
правилата на ЕС за временно ползване (директиви 94/47/ЕО и 2008/122/ЕО), тъй като 
въпросната недвижима собственост е разположена в държава―членка на ЕС.

Дори правото на ЕС, както е транспонирано в законодателството на държавите членки, 
е от значение по случая и съдилищата и органите на държавите членки трябва да го 
прилагат. Комисията няма правоприлагащи правомощия по отношение на отделните 
оператори и не може да се намеси в спора между оператори и потребители.
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В петицията не се съдържат твърдения за неправилно транспониране или прилагане на 
законодателството на ЕС от органите на дадена държава членка.

Поради това Европейската комисия не може да се намеси по случая.

Доколкото вносителят твърди, че договорът е нарушен от единия или двамата 
оператори и доколкото съществуват разногласия между страните относно 
задълженията им по договора, въпросът ще трябва да бъде решен в крайна сметка от 
съда, ако страните не могат да постигнат приятелско споразумение.

Ако са налице евентуално нелоялни търговски практики, вносителят на петицията може 
да се обърне към органите на съответната държава членка.

Заключения
Поради това Европейската комисия може да препоръча вносителят на петицията да 
потърси съвет от потребителска организация, Европейски потребителски център или 
адвокат с оглед на конкретните обстоятелства на случая и приложимото национално 
законодателство и/или да се обърне към компетентните органи на съответните държави 
членки.

Европейските потребителски центрове са създадени специално, за да подпомагат 
потребителите по отношение на проблеми с търговци, базирани в други държави 
членки на ЕС. Допълнителна информация относно тези центрове и за контакт можете 
да намерите на:

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_de.htm

а конкретно за Унгария:

http://www.magyarefk.hu/

Електронна поща: info@magyarefk.hu

Информация относно потребителски организации е достъпна на:

http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm

Компетентните органи в Унгария и Испания са:

Националният институт за защита на потребителите, Instituto Nacional del 
Consumo

Aдрес: Principe de Vergara 54, E-28006 Madrid
Телефон: +34 91 822 44 00
Факс: +34 91 435 94 12
Уебсайт: http://www.consumo-inc.es
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Dirección General de Consumo – Gobierno de Canarias
Avenida de Anaga, 35 edif Servicios Mùltiples - ES 38001 – Sta. Cruz de Tenerife

Уебсайтове на Comunidades Autónomas:
http://www.map.es/enlaces/administraciones_autonomicas.html
както и
http://www.igsap.map.es/cia/ccaa/ccaa.htm

Унгарски орган за защита на потребителите
Aдрес: József krt. 6, HU-1088 Budapest
Телефон: +36 1 459 4800
Факс: +36 1 210 4677
Електронна поща: nfh@nfh.hu
Уебсайт: www.nfh.hu


