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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1231/2011 του Antalfalvi Béla, ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την φερόμενη αλλαγή της σύμβασης χρονομεριστικής μίσθωσης που συνήψε

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι έχουν σημειωθεί σημαντικές μεταβολές στη σύμβαση 
χρονομεριστικής μίσθωσης που συνήψε για να περνά κάθε χρόνο τις διακοπές του στην 
Τενερίφη της Ισπανίας. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι ενέργειες των εμπλεκόμενων μερών 
πραγματοποιήθηκαν με κακή πίστη και με σκοπό να του προκαλέσουν ζημίες. Ζητά από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει καθώς υφίστανται ήδη κοινοτικές οδηγίες που καλύπτουν 
τέτοιου είδους καταστάσεις.

2. Παραδεκτό

Κρίθηκε παραδεκτή στις 2 Μαρτίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες 
(άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιουνίου 2012.

Η παρούσα αναφορά αποτελεί διαμαρτυρία κατά δύο επιχειρηματιών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της χρονομεριστικής σύμβασης. Ο αναφέρων τους κατηγορεί 
για αθέτηση της σύμβασης, ιδίως μέσω της "αυθαίρετης" αύξησης των εξόδων διαβίωσης και 
της απαίτησης προκαταβολών. Τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης δεν είναι απολύτως 
σαφή και είναι ασαφές τι περιμένει ο αναφέρων να πράξουν τα όργανα της ΕΕ. 

Το 2002 ο αναφέρων και η σύζυγός του συνήψαν σύμβαση με το Regency Club της 
Τενερίφης (RCT), το οποίο έχει/είχε τη νόμιμη έδρα του στη Νήσο Μαν, αγοράζοντας το 
δικαίωμα να περνούν τακτικά διακοπές μιας εβδομάδας σε διαμέρισμα του Club. Στο μεταξύ 
ο αναφέρων και η σύζυγός του υπέγραψαν αίτηση για να καταστούν μέλη της «Resorts 
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Condominiums International (RCI)», εταιρία χρονομεριστικής μίσθωσης καταχωρημένη στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Η RCI, μεταξύ άλλων, διευθέτησε το αίτημα του αναφέροντα για 
ανταλλαγή, όποτε επιθυμούσε να περάσει την εβδομάδα των διακοπών του κάπου αλλού.

Από τον πέμπτο χρόνο και μετά η RCT λέγεται ότι έχει αυξήσει αυθαίρετα τα έξοδα 
διαβίωσης, υπερβαίνοντας τα συνήθη έξοδα κατά 350%. Κατά τον αναφέροντα αυτές οι 
τροποποιήσεις δεν έγιναν γραπτώς όπως προέβλεπε η σύμβαση.

Από το 2010 η RCT λέγεται ότι έχει ξεκινήσει να ζητά προκαταβολές, και πάλι κατά 
παράβαση της σύμβασης, και ότι έχει "εξαπατήσει" τον αναφέροντα με δεύτερη σύμβαση. Ο 
αναφέρων παρατηρεί επίσης ότι η RCT δεν απάντησε στις οχλήσεις και ότι η πρακτική της 
στις τιμολογήσεις δε συμβιβάζεται με τα οικονομικά πρότυπα.

Υπάρχει νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με ορισμένες πτυχές των συμβάσεων χρονομεριστικής 
μίσθωσης και παρόμοιων προϊόντων υπό τη μορφή οδηγίας (2008/122/ΕΚ) όσον αφορά 
ορισμένες πτυχές των συμβάσεων χρονομεριστικής σύμβασης, η οποία αντικατέστησε την 
προηγούμενη οδηγία αριθ. 94/47/ΕΚ. Η οδηγία 2008/122/EC περιέχει σημαντικά δικαιώματα 
των καταναλωτών, ιδίως στη φάση πριν από τη σύναψη της σύμβασης και αμέσως μετά, για 
παράδειγμα απαιτήσεις πληροφόρησης και προθεσμία 14 ημερών για υπαναχώρηση, κατά 
την οποία οι καταναλωτές ενδέχεται να καταγγείλουν τη σύμβαση, χωρίς ο επιχειρηματίας να 
ζητήσει καταβολή χρημάτων. Όπως συνέβη στην περίπτωση της οδηγίας 94/47/ΕΚ, τα κράτη 
μέλη της ΕΕ έχουν μεταφέρει την οδηγία 2008/122/ΕΚ στο εσωτερικό τους δίκαιο και είναι 
υπεύθυνα για την εφαρμογή της.

Επιπλέον υπάρχουν οριζόντιοι κανόνες δικαίου της ΕΕ, οι οποίοι εφαρμόζονται επίσης στις 
συμβάσεις χρονομεριστικής μίσθωσης, ιδιαίτερα οι οδηγίες σχετικά με τις καταχρηστικές 
ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με τους καταναλωτές (οδηγία 93/13/ΕΟΚ), οι 
οποίοι μπορεί να είναι σχετικοί για παράδειγμα με τις ρήτρες για τροποποιήσεις της 
σύμβασης και με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (οδηγία 2005/29/ΕΚ), και οι οποίοι 
απαγορεύουν παραπλανητικές και επιθετικές εμπορικές πρακτικές απέναντι στους 
καταναλωτές.

Οι γενικές πτυχές του δικαίου των συμβάσεων διέπονται σε μεγάλο βαθμό από το εθνικό 
δίκαιο.

Η νομική θέση του αναφέροντα πιθανόν να εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από το τι προβλέπεται 
στη / στις σύμβασή / συμβάσεις του, καθώς και από το εφαρμοστέο στη σύμβαση εθνικό 
δίκαιο κατά το χρόνο που αυτή συνήφθη. Ακόμα και αν επιλεγεί δίκαιο τρίτης χώρας, οι 
καταναλωτές απολαμβάνουν την προστασία των κανόνων χρονομεριστικής μίσθωσης 
(οδηγίες 94/47/ΕΚ και 2008/122/ΕΚ), στο μέτρο που το σχετικό ακίνητο βρίσκεται στο 
έδαφος κράτους μέλους της ΕΕ.

Ακόμα και στο βαθμό που το δίκαιο της ΕΕ, όπως έχει μεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο των 
κρατών μελών, είναι σχετικό, εναπόκειται στα δικαστήρια και τις αρχές των κρατών μελών 
να το εφαρμόσουν. Η Επιτροπή δε διαθέτει εξουσίες επιβολής σε σχέση με μεμονωμένους 
επιχειρηματίες και δεν μπορεί να παρέμβει σε αντιπαραθέσεις μεταξύ επιχειρηματιών και 
καταναλωτών.
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Η αναφορά δεν αναφέρει οποιαδήποτε πλημμελή μεταφορά ή εφαρμογή νομοθεσίας της ΕΕ 
από τις αρχές συγκεκριμένου κράτους μέλους.

Είναι, συνεπώς, αδύνατο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει σε αυτό το ζήτημα.

Στο μέτρο που κατά τον αναφέροντα πρόκειται για παράβαση της σύμβασης από έναν ή δύο 
επιχειρηματίες, και στο μέτρο που υπάρχουν διαφωνίες ανάμεσα στα μέρη όσον αφορά τις 
συμβατικές τους υποχρεώσεις, η υπόθεση πρέπει τελικά να επιλυθεί από τα δικαστήρια, εάν 
τα μέρη δεν μπορούν να επιτύχουν μια συμβιβαστική λύση.

Στο μέτρο που υπάρχουν πιθανόν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ο αναφέρων μπορεί να έρθει 
σε επαφή με τις αρχές του οικείου κράτους μέλους. 

Συμπεράσματα

Επομένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί μόνο να συστήσει στον αναφέροντα να 
συμβουλευτεί κάποια ένωση καταναλωτών, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών ή 
δικηγόρο, ενόψει των ειδικών περιστάσεων της υπόθεσής του και του εφαρμοστέου δικαίου 
και / ή των αρχών των οικείων κρατών μελών.

Τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών έχουν συσταθεί ειδικά για να συνδράμουν τους 
καταναλωτές στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με επιχειρηματίες που έχουν την έδρα 
τους σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Επιπλέον πληροφορίες για αυτά τα κέντρα και 
λεπτομέρειες επικοινωνίας μπορούν να ανευρεθούν στους εξής τόπους:

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

και ειδικά για την Ουγγαρία στον εξής τόπο: 

http://www.magyarefk.hu/

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@magyarefk.hu

Πληροφορίες για ενώσεις καταναλωτών μπορούν να ανευρεθούν στον εξής τόπο: 

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

Αρμόδιες αρχές στην Ισπανία και την Ουγγαρία είναι οι εξής:

Το Εθνικό Ινστιτούτο για την Προστασία του Καταναλωτή, Instituto Nacional del 
Consumo

Διεύθυνση : Principe de Vergara 54, E-28006 Madrid
Τηλέφωνο: +34 91 822 44 00
Φαξ: +34 91 435 94 12
Ιστοσελίδα: http://www.consumo-inc.es

Γενική Διεύθυνση Καταναλωτή, Κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων
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Avenida de Anaga 35, κτίριο Servicios Mùltiples - ES 38001 – Sta. Cruz de Tenerife

Ιστοσελίδες των Αυτόνομων Κοινοτήτων («Comunidades Autónomas»):
http://www.map.es/enlaces/administraciones_autonomicas.html
και
http://www.igsap.map.es/cia/ccaa/ccaa.htm

Ουγγρική Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή
Διεύθυνση : József krt. 6, HU-1088 Budapest
Τηλέφωνο: +36 1 459 4800
Φαξ: +36 1 210 4677
Ηλεκτρονική διεύθυνση: nfh@nfh.hu
Ιστοσελίδα: www.nfh.hu


