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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1231/2011 dėl tariamo pakaitinio naudojimo sutarties pakeitimo,
kurią pateikė Vengrijos pilietis Antalfalvi Béla

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad pakaitinio naudojimo sutartyje padaryta didelių pakeitimų 
jam nusprendus praleisti metines atostogas Tenerifėje, Ispanijoje. Peticijos pateikėjas nurodo, 
kad atitinkamos dalys buvo pakeistos nesąžiningai ir siekiant jam pakenkti. Jis prašo Europos 
Sąjungos imtis veiksmų, nes jau yra priimtos tokiais atvejais taikytinos Bendrijos direktyvos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. kovo 2 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. birželio 27 d.

„Ši peticija skundą prieš du ūkio subjektus, veikiančius pakaitinio naudojimosi sektoriuje. 
Peticijos autorius kaltina juos sutarties pažeidimu, visų pirma „savavališkai“ padidinus 
eksploatacijos mokesčius ir prašius avansinių mokėjimų. Šio atvejo faktai nėra visiškai aiškūs 
ir neaišku, ko peticijos autorius tikisi iš ES institucijų.

2002 m. peticijos autorius su žmona sudarė sutartį su Regency Club Tenerife (RCT), kurios 
juridinė buveinė yra (buvo) Meno saloje, kuria įsigijo teisę reguliariai praleisti vienos savaitės 
atostogas Klubo bute. Tuo pat metu peticijos autorius su žmona pasirašė narystės paraišką su 
pakaitinio naudojimosi įmone Resorts Condominiums International (RCI), registruota JK. 
RCI, inter alia, taip pat administruodavo peticijos autoriaus keitimų prašymus, kai jis 
norėdavo atostogų savaitę leisti kitur.
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Teigiama, kad penktaisiais metais RCT padidino savavališkai eksploatacijos mokesčius, 
viršydama pradinius mokesčius 350 proc. Pasak peticijos autoriaus, šie pakeitimai nebuvo 
padaryti raštu, kaip to reikalaujama sutartimi.

Teigiama, kad nuo 2010 m. RCT pradėjo reikalauti avansinių mokėjimų, ir vėl pažeisdama 
sutartį, ir, neva, apgavusi peticijos autorių antra sutartimi. Peticijos autorius taip pat teigia, 
kad RTC neatsakė į jo kreipimusis ir kad jos sąskaitų išrašymo praktika neatitinka finansinių 
standartų.

Yra ES teisės aktų, taikomų kai kuriems pakaitinio naudojimosi sutarčių aspektams ir 
panašiems produktams, t. y. Direktyva 2008/122/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su kai 
kuriais pakaitinio naudojimosi, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo ir keitimosi 
sutarčių aspektais, kuria pakeista ankstesnė Direktyva 94/47/EB. Direktyva 2008/122/EB 
numato svarbias teises vartotojams, visų pirma prieš pat sudarant sutartį ir iš karto po to, 
pavyzdžiui, informacijos prašymas ir 14 dienų persigalvojimo laikotarpis, per kurį vartotojai 
gali atsisakyti sutarties, o pardavėjas negali prašyti mokėti. Kaip ir Direktyvos 94/47/EC 
atveju, ES valstybės narės perkėlė Direktyvą 2008/122/EB į nacionalinę teisę, ir yra 
atsakingos už jos taikymą.

Be to, galioja horizontalios ES taisyklės, kurios taip pat taikomos ir pakaitinio naudojimosi 
sutartims , visų pirma direktyvos dėl nesąžiningų sąlygų vartotojų sutartyse (Direktyva 
93/13/EEB), kuri gali būti aktuali, pavyzdžiui, atsižvelgiant į sąlygas, susijusias su sutarčių 
keitimais ir nesąžininga komercine veikla (Direktyva 2005/29/EB), draudžiančios 
klaidinančią ir agresyvią komercinę veiklą.

Bendrieji sutarčių teisės aspektai yra didžiąja dalimi reglamentuojami nacionaliniais teisės 
aktais.

Peticijos autoriaus teisinė padėtis gali priklausyti, be kita ko, nuo to, kas numatyta jo 
sutartyje(-yse), taip pat nuo sutarčiai taikytinos nacionalinės teisės sutartį tuo metu, kai ji 
buvo sudaryta. Net jei buvo pasirinkta trečiosios šalies teisė, vartotojams suteikiama apsauga 
pagal ES pakaitinio naudojimosi taisykles (Direktyvos 94/47/EB ir 2008/122/EB), jei susijęs 
nekilnojamasis turtas yra ES valstybėse narėse.

Net jei ES teisė, perkelta į valstybių narių teisę, yra svarbi, ją taikyti turi valstybių narių 
teismai ir valdžios institucijos. Komisija neturi vykdymo įgaliojimų atskirų ūkio subjektų 
atžvilgiu ir negali kištis į ginčus tarp ūkio subjektų ir vartotojų.

Peticijoje nėra jokių užuominų apie kokį nors netinkamą ES teisės aktų perkėlimą į 
nacionalinę teisę ar tam tikros valstybės narės valdžios institucijų jų taikymą. 

Todėl Komisijai neįmanoma kištis į tokias bylas.

Kadangi pareiškėjas teigia, kad vienas ar du ūkio subjektai pažeidė sutartį ir kadangi yra 
nesutarimų tarp šalių dėl įsipareigojimų pagal sutartį, bylą turėtų galiausiai išspręsti teismai ,
jei šalus negali rasti draugiško susitarimo. 

Jei tik yra nesąžiningos komercinės veiklos elementų, pareiškėjas gali kreiptis į atitinkamos 
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valstybės narės valdžios institucijas. 

Išvados
Todėl Europos Komisija gali tik rekomenduoti peticijos autoriui bandyti pasikonsultuoti 
vartotojų organizacijose, Europos vartotojų centre arba su advokatu dėl konkrečių šio atvejo 
aplinkybių ir taikytinos nacionalinės teisės ir (arba) susisiekti su atitinkamų valstybių narių 
valdžios institucijomis.

Europos vartotojų centrai buvo įsteigti siekiant padėti vartotojams sprendžiant problemas, 
susijusias su ūkio subjektais, įsikūrusiais kitose ES valstybėse narėse. Daugiau informacijos 
apie šiuos centrus ir kontaktinius duomenis galima rasti čia:

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

ir konkrečiai Vengrijos atveju čia:

http://www.magyarefk.hu/

El. p.: info@magyarefk.hu

Informacijos apie vartotojų organizacijas galima rasti čia: 

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

Kompetentingos institucijos Ispanijoje ir Vengrijoje:

Nacionalinis vartotojų apsaugos institutas (Instituto Nacional del Consumo)

Adresas: Principe de Vergara 54, E-28006 Madrid
Telefonas: +34 91 822 44 00
Fakso Nr.: +34 91 435 94 12
Interneto svetainė: http://www.consumo-inc.es

Dirección General de Consumo – Gobierno de Canarias
Avenida de Anaga, 35 edif Servicios Mùltiples – ES 38001 – Sta. Cruz de Tenerife

Autonominių sričių interneto svetainės:
http://www.map.es/enlaces/administraciones_autonomicas.html
ir
http://www.igsap.map.es/cia/ccaa/ccaa.htm

Vengrijos vartotojų apsaugos institucija
Adresas: József krt. 6, HU-1088 Budapest
Telefonas: +36 1 459 4800
Fakso Nr.: +36 1 210 4677
El. p.: nfh@nfh.hu
Interneto svetainė: www.nfh.hu“


