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Temats: Lūgumraksts Nr. 1231/2011, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgais Antalfalvi 
Béla, par viņa daļlaika līguma iespējamu grozījumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka ir būtiski grozīts daļlaika līgums, kuru viņš noslēdzis, lai 
ikgadējo atvaļinājumu pavadītu Tenerifē, Spānijā. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka 
iesaistītās puses rīkojušās ļaunprātīgi un ka tās mēģina viņam kaitēt. Tā kā jau ir pieņemtas 
Kopienas direktīvas, kuras piemēro šādās situācijās, viņš lūdz Eiropas Savienību iejaukties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 2. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. jūnijā

„Lūgumraksts ir sūdzība par diviem uzņēmumiem, kas darbojas daļlaika lietojuma tiesību 
nozarē. Lūgumraksta iesniedzējs apsūdz šos uzņēmumus par līguma pārkāpumiem, jo īpaši 
saistībā ar „patvaļīgu” uzturēšanas maksas paaugstināšanu un avansa maksājumu 
pieprasīšanu. Šīs lietas fakti nav līdz galam skaidri un nav saprotams, ko lūgumraksta 
iesniedzējs sagaida no ES iestādēm. 

Lūgumraksta iesniedzējs un viņa sieva 2002. gadā noslēdza līgumu ar Regency Club Tenerife 
(RCT), kurš ir/bija reģistrēts Menas salā, nopērkot tiesības regulāri pavadīt vienas nedēļas 
atvaļinājumu kluba dzīvoklī. Tajā pašā laikā lūgumraksta iesniedzējs un viņa sieva parakstīja 
dalības pieteikumu Apvienotajā Karalistē reģistrētajā uzņēmumā Resorts Condominiums 
International (RCI), kas piedāvā daļlaika lietojuma tiesības. RCI cita starpā pārvaldīja 
lūgumraksta iesniedzēja pieprasījumus, kad viņš gribēja pavadīt atvaļinājumu citur.
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Sākot ar piekto gadu pēc līguma noslēgšanas, RCT ir patvaļīgi palielinājis uzturēšanas maksu 
par 350 % no sākotnējās summas. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka par šīm izmaiņām 
netika paziņots rakstveidā, kā tas ir noteikts līgumā. 

Kopš 2010. gada RCT ir sācis pieprasīt avansa maksājumus, tādējādi atkal pārkāpjot līguma 
noteikumus, kā arī „piekrāpa” lūgumraksta iesniedzēju saistībā ar otro līgumu. Lūgumraksta 
iesniedzējs arī apgalvo, ka RCT neatbild uz ziņojumiem un ka to rēķinu piesūtīšanas prakse 
neatbilst finanšu standartiem.

ES tiesību aktos ir noteikti daži daļlaika lietojuma un līdzīgu pakalpojumu līgumu aspekti, 
proti, Direktīvā 2008/122/EK par dažiem aspektiem, kas saistīti ar daļlaika lietojuma tiesībām 
un līdzīgiem produktiem, kura aizvietoja Direktīvu 94/47/EK. Direktīva 2008/122/EK nosaka 
būtiskas patērētāju tiesības, jo īpaši laikā pirms līguma noslēgšanas un uzreiz pēc tā, 
piemēram, prasības attiecībā uz sniedzamo informāciju un 14 dienu uzteikuma termiņu, kura 
laikā patērētāji var atteikties no līguma un tirgotāji nevar pieprasīt maksājumus. Tāpat kā 
Direktīvas 94/47/EK gadījumā, ES dalībvalstis ir transponējušas Direktīvu 2008/122/EK 
valsts tiesību aktos un ir atbildīgas par tās piemērošanu.

Turklāt pastāv ES horizontālie noteikumi, kurus piemēro arī attiecībā uz daļlaika lietojuma 
līgumiem, jo īpaši Direktīva par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos (Direktīva 
93/13/EEK), kas var tik piemērota, piemēram, saistībā ar līguma izmaiņu noteikumiem un 
negodīgu komercpraksi (Direktīva 2005/29/EK), aizliedzot pret patērētājiem īstenot 
maldinošu vai agresīvu komercpraksi.

Līgumtiesību vispārējos aspektus lielā mērā regulē valsts tiesību akti.

Lūgumraksta iesniedzēja tiesiskais statuss būs cita starpā atkarīgs no tā, kas ir noteikts viņa 
līgumā(-os), kā arī no valsts tiesību aktiem, kas attiecās uz līgumu laikā, kad tas tika noslēgts.  
Pat ja tiek piemēroti trešo valstu tiesību akti, patērētāji tiek aizsargāti ar ES daļlaika lietojuma 
noteikumiem (Direktīvas 94/47/EK un 2008/122/EK), ja attiecīgais nekustamais īpašums 
atrodas kādā no ES dalībvalstīm.

Pat ja ES tiesību akti, kas transponēti dalībvalstu tiesību aktos, ir atbilstoši, dalībvalstu tiesas 
un varas iestādes lemj par to piemērošanu. Komisijai nav nekādu izpildpilnvaru attiecībā uz 
individuālajiem uzņēmumiem un tā nevar iejaukties strīdos starp uzņēmumiem un 
patērētājiem.

Lūgumrakstā nav norādes uz neatbilstošu ES tiesību aktu transponēšanu vai piemērošanu no 
attiecīgās dalībvalsts varas iestāžu puses.  

Tādēļ Eiropas Komisija nevar iejaukties šajā jautājumā.

Tā kā lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka viens vai divi uzņēmumi ir pārkāpuši līguma 
noteikumus un tā kā pastāv pušu nesaskaņas sakarā ar līguma saistībām, tad šo jautājumu 
vajadzēs risināt tiesā, ja netiks panākts pušu izlīgums.  

Tā kā šis var būt negodīgas komercprakses gadījums, lūgumraksta iesniedzējs var vērsties 



CM\907481LV.doc 3/3 PE492.735v01-00

LV

attiecīgās dalībvalsts varas iestādēs. 

Secinājumi
Tādējādi Eiropas Komisija var tikai ieteikt lūgumraksta iesniedzējam konsultēties ar 
patērētāju organizāciju, Eiropas Patērētāju centru vai juristu par šīs lietas īpašiem apstākļiem 
un piemērojamiem valsts tiesību aktiem un/vai sazināties ar attiecīgās dalībvalsts varas 
iestādēm.

Eiropas Patērētāju centri tika izveidoti, lai palīdzētu patērētājiem gadījumos, kad rodas 
problēmas ar citās ES dalībvalstīs reģistrētiem komersantiem. Plašāku informāciju par šiem 
centriem un to kontaktus var atrast tīmekļa vietnē:

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

un īpaši Ungārijai šeit:

http://www.magyarefk.hu/

E-pasts: info@magyarefk.hu

Informāciju par patērētāju organizācijām var atrast šeit: 

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

Spānijas un Ungārijas kompetentās iestādes ir:

Nacionālais patērētāju aizsardzības institūts, Instituto Nacional del Consumo

Adrese: Principe de Vergara 54, E-28006 Madrid
Tālrunis +34 91 822 44 00
Fakss: +34 91 435 94 12
Tīmekļa vietne: 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

Comunidades Autónomas tīmekļa vietne:
http://www.map.es/enlaces/administraciones_autonomicas.html
kā arī:
http://www.igsap.map.es/cia/ccaa/ccaa.htm

Ungārijas patērētāju aizsardzības iestāde
Adrese: József krt. 6, HU-1088 Budapest
Tālrunis: +36 1 459 4800
Fakss: +36 1 210 4677
E-pasts: nfh@nfh.hu
Tīmekļa vietne: www.nfh.hu ”


