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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1231/2011 ippreżentata minn Antalfalvi Béla (ta’ nazzjonalità 
Ungeriża), dwar l-allegat tibdil tal-kuntratt ta’ time share tiegħu

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jallega li jeżistu bidliet serji fil-kuntratt tat-time share li ffirma biex iqatta’ l-
vaganzi ta’ kull sena f’Tenerife, fi Spanja. Il-petizzjonant jindika li l-partijiet ikkonċernati 
aġixxew fil-konfront tagħhom in mala fede u li għandhom il-ħsieb jagħmlulu l-ħsara. Huwa 
jitlob lill-Unjoni Ewropea biex tintervjeni peress li diġà hemm direttivi Komunitarji li jkopru 
dan it-tip ta’ sitwazzjonijiet.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-2 ta’ Marzu 2012. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni skont Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Ġunju 2012.

Din il-petizzjoni hija lment kontra żewġ operaturi attivi fis-settur tat-timeshare. Il-petizzjonant
qiegħed jakkużhom bi ksur ta' kuntratt, b'mod partikolari, minħabba li żiedu "arbitrarjament" 
il-miżati ta' manutenzjoni u talbu għall-ħlasijiet bil-quddiem. Il-fatti tal-każ mhumiex ċari 
għalkollox u mhuwiex ċar x'azzjoni qiegħed jistenna l-petizzjonant mill-istituzzjonijiet tal-
UE. 

Fl-2002, il-petizzjonant u martu ikkonkludew kuntratt ma' Regency Club Tenerife (RCT), li 
għandu/kellu d-domiċilju legali tiegħu f'Isle of Man, li bih xtraw id-dritt li jqattgħu 
regolarment vakanza ta' ġimgħa f'appartament tal-Klabb. Fl-istess ħin, il-petizzjonant u martu
ffirmaw applikazzjoni għal sħubija ma' Resorts Condominiums Internazzjonali (RCI), 
kumpannija tat-timeshare rreġistrata fir-Renju Unit.  RCI, inter alia, ġestiet it-talba tal-
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petizzjonant għal skambji meta ried li jqatta' l-vaganza ta' ġimgħa x'imkien ieħor.

Mill-ħames sena 'l quddiem, RCT apparentament żiedet il-miżati ta' manutenzjoni tagħha 
b'mod arbitrarju, u issa jeċċedu l-miżati oriġinali b'350%. Skont il-petizzjonant, dawn l-
emendi sarux bil-miktub kif rekwiżit skont il-kuntratt.

Mill-2010 huwa mifhum li RCT bdiet titlob ukoll għal ħlasijiet bil-quddiem, li għal darba 
huwa fi ksur tal-kuntratt, u allegatament "qarrqet" bil-petizzjonant permezz ta' kuntratt ieħor 
separat. Il-petizzjonant isostni wkoll li RCT ma weġbitx għall-komunikazzjonijiet li saru u li 
l-prassi għall-ħruġ tal-fatturi tagħha mhuwiex konformi mal-istandards finanzjarji.

Teżisti leġiżlazzjoni tal-UE dwar ċerti aspetti ta' kuntratti ta' timeshare u prodotti simili fil-
forma tad-Direttiva 2008/122/KE dwar ċerti aspetti ta' kuntratti ta' timeshare u prodotti simili, 
li sostitwixxiet id-Direttiva preċedenti 94/47/KE. Id-Direttiva 2008/122/KE fiha drittijiet
importanti għall-konsumaturi, b'mod partikolari fil-fażi ta' qabel il-konklużjoni tal-kuntratt u 
eżattament wara, pereżempju, rekwiżiti ta' informazzjoni, u perjodu ta' riflessjoni ta' 14-il 
jum, li matulu l-konsumaturi jistgħu jirtiraw mill-kuntratt u n-negozjant ma jistax jitlob għal
ħlas. Bħalma kien il-każ bid-Direttiva 94/47/KE, l-Istati Membri tal-UE ttrasponew id-
Direttiva 2008/122/KE fil-liġi nazzjonali tagħhom, u huma responsabbli għall-applikazzjoni 
tagħha.

Barra minn hekk, hemm regoli orizzontali tal-UE li japplikaw ukoll fir-rigward ta' kuntratti ta' 
timeshare, b'mod partikolari d-Direttivi dwar kundizzjonijiet kuntrattwali żleali f'kuntratti 
mal-konsumatur (id-Direttiva 93/13/KEE), li jistgħu jkunu relevanti, per eżempju, fir-rigward 
ta' klawżoli dwar bidliet fil-kuntratt, u dwar prassi kummerċjali żleali (Direttiva 2005/29/KE), 
li jipprojbixxu prassi kummerċjali qarrieqa u aggressivi fir-rigward tal-konsumaturi.

Aspetti ġenerali tal-liġi kuntrattwali huma sa ċertu punt regolati mil-liġi nazzjonali.

Il-pożizzjoni legali tal-petizzjonant x'aktarx li tiddependi, fost affarijiet oħra, fuq dak stipulat
fil-kuntratt(i) tiegħu kif ukoll fuq il-liġi nazzjonali applikabbli għall-kuntratt fil-mument li ġie 
konkluż.  Anke jekk intagħżlet il-liġi ta' pajjiż terz , il-konsumaturi jgawdu minn protezzjoni
mir-regoli tat-timeshare tal-UE (id-Direttivi 94/47/KE u 2008/122/KE) safejn il-proprjetà 
immobbli kkonċernata tinsab fi Stat Membru tal-UE.

Anki safejn il-liġi tal-UE, kif trasposta fil-liġi tal-Istati Membri, hija relevanti, l-applikazzjoni 
tagħha taqa' f'idejn il-qrati u l-awtoritajiet tal-Istati Membri. Il-Kummissjoni ma għandha l-
ebda setgħa ta' infurzar fir-rigward ta' operaturi individwali u ma tistax tintervjeni f'tilwim
bejn l-operaturi u l-konsumaturi.

Il-petizzjoni ma fiha ebda indikazzjoni ta' xi traspożizzjoni jew applikazzjoni inadegwata tal-
leġiżlazzjoni tal-UE jew min-naħa tal-awtoritajiet ta' Stat Membru partikolari.  

Għalhekk, huwa impossibbli li l-Kummissjoni Ewropea tintervjeni f'din il-kwistjoni.

Safejn il-petizzjonant jallega ksur ta' kuntratt minn wieħed jew żewġ operaturi u sakemm 
hemm nuqqas ta' qbil bejn il-partijiet fir-rigward tal-obbligi tagħhom skont il-kuntratt, il-
kwistjoni fl-aħħar mill-aħħar għandha tiġi solvuta mill-qrati jekk il-partijiet ma jistgħux jaslu 
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għal soluzzjoni amikevoli.  

Safejn jeżistu prassi kummerċjali possibbilment żleali, il-petizzjonant jista' jikkuntattja lill-
awtoritajiet tal-Istat Membru relevanti. 

Konklużjonijiet
Għalhekk, il-Kummissjoni Ewropea tista' biss tirrakkomanda li l-petizzjonant ifittex parir
mingħand organizzazzjoni tal-konsumatur, Ċentru tal-Konsumatur Ewropew jew avukat fid-
dawl taċ-ċirkustanzi speċifiċi tal-każ tiegħu u l-liġi nazzjonali applikabbli u/jew jikkuntattja
lill-awtoritajiet tal-Istati Membri relevanti .

Iċ-Ċentri Ewropej tal-Konsumatur ġew stabbiliti speċifikament biex jgħinu lill-konsumaturi
fir-rigward ta' problemi ma' negozjanti bbażati fi Stati Membri oħra tal-UE. Informazzjoni 
ulterjuri dwar dawn iċ-ċentri u d-dettalji ta' kuntatt jistgħu jistabu fuq: 

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

u speċifikament għall-Ungerija fuq:

http://www.magyarefk.hu/

E-mail: info@magyarefk.hu

Informazzjoni dwar organizzazzjonijiet tal-konsumantur jistgħu jinstabu fuq: 

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

L-awtoritajiet kompetenti fi Spanja u l-Ungerija huma:

The National Institute for Consumer Protection, Instituto Nacional del Consumo

Principe de Vergara 54, E-28006 Madrid
Telefown: +34 91 822 44 00
Fax: +34 91 435 94 12
Websajt: 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

Websajts għall-Comunidades Autónomas:
http://www.map.es/enlaces/administraciones_autonomicas.html
u
http://www.igsap.map.es/cia/ccaa/ccaa.htm

Hungarian Authority for Consumer Protection
Indirizz: József krt. 6, HU-1088 Budapest
Telefown: +36 1 459 4800
Fax: +36 1 210 4677
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E-mail: nfh@nfh.hu
Websajt: www.nfh.hu


