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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

27.6.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1231/2011, którą złożył Antalfalvi Béla (Węgry) w sprawie 
domniemanej zmiany wprowadzonej do jego umowy timeshare

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zarzuca, że do podpisanej przez niego umowy timeshare, na mocy której 
może spędzać co roku wakacje na Teneryfie (Hiszpania), wprowadzono zasadnicze zmiany. 
Składający petycję informuje, że fragmenty umowy zmieniono w złej wierze oraz że działania 
te miały na celu przysporzenie mu strat. Zwraca się zatem do Unii Europejskiej o podjęcie 
działań, ponieważ istnieją już dyrektywy wspólnotowe, które obejmują tego typu sytuacje.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 marca 2012 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 czerwca 2012 r.

Owa petycja jest skargą przeciwko dwóm podmiotom działającym w sektorze usług typu 
timeshare. Składający petycję oskarża podmioty o naruszenie postanowień umowy, w 
szczególności poprzez arbitralne zwiększanie opłat eksploatacyjnych oraz żądanie zaliczek. 
Okoliczności faktyczne tej sprawy nie są do końca jasne i nie wiadomo dokładnie, jakich 
działań składający petycję oczekuje ze strony instytucji UE. 

W 2012 r. składający petycję wraz z żoną zawarli umowę z siecią Regency Club Tenerife 
(RCT), której siedziba prawna mieści się/mieściła się na Wyspie Man, nabywając prawo do 
regularnego spędzania tygodniowego urlopu w apartamencie tego ośrodka. W tym samym 
czasie składający petycję i jego żona podpisali wniosek o członkostwo w siecii Resorts 
Condominiums International (RCI) zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii.  Sieć RCI 
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zaakceptowała między innymi wniosek składającego petycję o zamianę, kiedy składający 
petycję chciał spędzić tygodniowe wakacje w innym miejscu.

Mija piąty rok jak sieć RCT arbitralnie zwiększa opłaty eksploatacyjne, które już 
przekroczyły wartość pierwotnie ustalonych opłat o 350%.  Według składającego petycję 
zmian tych nie wprowadzono na piśmie, co jest niezgodne z umową.

Podobno od 2010 r. sieć RCT wnosi o wpłacanie zaliczek, po raz kolejny naruszając umowę, i 
„oszukuje” składającego petycję w ramach drugiej umowy. Składający petycję twierdzi 
również, że sieć RCT nie odpowiadała na pytania, i że wystawiane przez nią faktury nie 
spełniają norm finansowych.

Istnieje ustawodawstwo UE w odniesieniu do niektórych aspektów umów timeshare i 
podobnych produktów w postaci dyrektywy 2008/122/WE w sprawie ochrony konsumentów 
w odniesieniu do niektórych aspektów umów timeshare i podobnych produktów, która 
zastąpiła wcześniejszą dyrektywę 94/47/WE. W dyrektywie 2008/122/WE określono ważne 
prawa konsumentów, w szczególności na etapie przed i tuż po zawarciu umowy, na przykład 
wymogi informacyjne i okres na wycofanie się z umowy do 14 dni, w trakcie którego 
konsumenci mogą odstąpić od umowy, a przedsiębiorca nie może ubiegać się o dokonywanie 
opłat. Podobnie jak w przypadku dyrektywy 94/47/WE tak i w tym państwa członkowskie 
dokonały transpozycji dyrektywy 2008/122/WE do swojego prawa krajowego i są 
odpowiedzialne za jej stosowanie.

Ponadto istnieją horyzontalne przepisy UE, które również stosuje się w odniesieniu do umów 
timeshare, w szczególności przepisy dyrektywy 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych 
warunków w umowach konsumenckich, które mogą mieć zastosowanie na przykład w 
odniesieniu do klauzul o zmianach w umowie oraz przepisy dyrektywy 2005/29/WE 
dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych, które zakazują podejmowania 
wprowadzających w błąd i agresywnych praktyk handlowych wobec konsumentów.

Ogólne aspekty prawa umów w dużej mierze podlegają prawu krajowemu.

Stan prawny składającego petycję może zależeć między innymi od ustaleń w umowie 
(umowach), jak także od prawa krajowego właściwego dla umowy w czasie, w którym 
umowa została zawarta.  Nawet w przypadku wyboru prawa państwa trzeciego konsumenci 
podlegają ochronie, jaką gwarantują przepisy UE w sprawie umów timeshare (dyrektywy 
94/47/WE oraz 2008/122/WE) o ile nieruchomość, której to dotyczy, znajduje się w państwie 
członkowskim.

Do sądów i organów państw członkowskich należy egzekwowanie prawa, nawet jeśli prawo 
UE, transponowane do ustawodawstwa państw członkowskich, jest właściwe. Komisja nie 
dysponuje uprawnieniami wykonawczymi w odniesieniu do poszczególnych podmiotów i nie 
ingeruje w spory między podmiotami a konsumentami.

Petycja nie zawiera jakiejkolwiek wzmianki na temat niewłaściwej transpozycji czy 
niewłaściwego stosowania ustawodawstwa UE przez organy danego państwa 
członkowskiego.  
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Stąd interwencja Komisji Europejskiej w tej sprawie jest niemożliwa.

Ponieważ składający petycję oskarża jeden lub dwa podmioty o naruszenie umowy i istnieją 
kwestie sporne między dwiema stronami co do ich zobowiązań wynikających z postanowień 
umowy, sprawę ostatecznie rozstrzygnąć będą musiały sądy, jeśli strony nie są w stanie 
znaleźć polubownego rozwiązania.  

W kwestii występowania potencjalnie nieuczciwych praktyk handlowych składający petycję 
może powiadomić organy właściwego państwa członkowskiego. 

Wnioski
Komisja Europejska może tylko zalecić składającemu petycję zasięgnięcie porady organizacji 
konsumenckiej, Europejskiego Centrum Konsumenckiego lub prawnika w świetle 
szczególnych okoliczności sprawy i na mocy mającego zastosowanie prawa krajowego 
oraz/lub skontaktowanie się z organami właściwych państw członkowskich.

Europejskie Centrum Konsumenckie zostało powołane specjalnie w celu pomocy 
konsumentom w odniesieniu do ich problemów z podmiotami gospodarczymi mającymi 
siedziby w innych państwach członkowskich. Dalsze informacje na temat takich ośrodków i 
dane kontaktowe można znaleźć na stronie: 

http://ec.europa.eu/consumers/redress/ecc_network/index_en.htm

a konkretnie dla Węgier na stronie:

http://www.magyarefk.hu/

E-mail: info@magyarefk.hu

Informacje na temat organizacji konsumenckich można zaleźć na stronie: 

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

Właściwymi organami w Hiszpanii i na Węgrzech są:

Krajowy Urząd Ochrony Konsumentów 

Adres: Principe de Vergara 54, E-28006 Madrid
Tel.: +34 91 822 44 00
Faks: +34 91 435 94 12
Strona internetowa: http://www.consumo-inc.es

Dyrekcja Generalna ds. Konsumentów – Rząd Wysp Kanaryjskich 
Avenida de Anaga, 35 edif Servicios Mùltiples  -  ES 38001 – Sta. Cruz de Tenerife

Strony internetowe instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu regionalnym:
http://www.map.es/enlaces/administraciones_autonomicas.html
oraz
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http://www.igsap.map.es/cia/ccaa/ccaa.htm

Węgierski Urząd Ochrony Konsumentów
Adres: József krt. 6, HU-1088 Budapest
Tel.: +36 1 459 4800
Faks: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu
Strona internetowa: www.nfh.hu


