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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1231/2011, adresată de Antalfalvi Béla, de cetățenie maghiară, 
privind presupusa modificare a contractului său privind folosința pe durată 
limitată a bunurilor imobile (time-share)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că există schimbări majore în contractul de time-sharing pe care l-a 
încheiat pentru a-și petrece concediile anuale în Tenerife, Spania. Petiționarul menționează 
faptul că părțile implicate au acționat cu rea credință pentru a-i aduce prejudicii. Petiționarul 
solicită Uniunii Europene să intervină, deoarece există deja directive ale Uniunii care 
reglementează astfel de situații.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 martie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 iunie 2012

Petiția reprezintă o plângere împotriva a doi operatori activi în sectorul time-sharing-ului. 
Petiționarul îi acuză de încălcarea contractului, mai ales prin creșterea „arbitrară” a taxelor de 
întreținere și prin solicitarea de plăți în avans. Datele problemei și așteptările petiționarului 
din partea instituțiilor UE nu sunt foarte clare. 

În 2002, petiționarul și soția sa au încheiat un contract cu Regency Club Tenerife (RCT), care 
are/avea domiciliul legal în Insula Man, dobândind dreptul de a-și petrece, în mod regulat, 
vacanța de o săptămână într-un apartament al clubului. În același timp, petiționarul și soția sa 
au semnat o cerere de obținere a statutului de membri ai Resorts Condominiums International 
(RCI), o companie de „timeshare” înregistrată în Regatul Unit. RCI, printre altele, a tratat 
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cererea petiționarului de efectuare a unui schimb când acesta a vrut să își petreacă săptămâna 
de vacanța în altă parte.

Începând cu al cincilea an, RCT se presupune că și-ar fi mărit taxa de întreținere în mod 
arbitrar, depășind taxa inițială cu 350%. Potrivit petiționarului, aceste modificări nu au fost 
făcute în scris, așa cum era prevăzut în contract.

Din 2010, RCT ar fi început să solicite plăți în avans, încălcând din nou contractul, și ar fi 
„înșelat” petiționarul cu un al doilea contract. Petiționarul menționează, de asemenea, că nu a 
putut contacta RCT și că metoda de facturare nu este conformă cu standardele financiare.

Există legislație UE referitoare la anumite aspecte ale contractelor privind dreptul de folosință 
a bunurilor pe durată limitată și a produselor similare, și anume, Directiva 2008/122/CE, care 
face referire la aceste aspecte și care înlocuiește Directiva anterioară 94/47CE. Directiva 
2008/122/CE are în vedere drepturi importante pentru consumatori, în special în etapa 
dinaintea încheierii contractului și imediat după, de exemplu, dreptul de a solicita informații și 
o perioadă de reflecție de 14 zile, timp în care consumatorii pot refuza încheierea contractului, 
și nici nu sunt răspunzători pentru plata vreunei sume către comercianți. Ca și în cazul 
Directivei 94/47/CE, statele membre UE au transpus Directiva 2008/122/CE în legislația 
națională și sunt responsabile pentru aplicarea ei.

În plus, există norme orizontale la nivelul UE, care se aplică și contractelor privind dreptul de 
folosință a bunurilor pe durată limitată, în special Directiva privind clauzele abuzive în 
contractele încheiate cu consumatorii (Directiva 93/13/CEE), care pot fi relevante, de 
exemplu, cu privire la clauzele privind modificarea contractelor, și Directiva privind practicile 
comerciale neloiale (Directiva 2005/29/CE), prin care sunt interzise practicile comerciale 
înșelătoare și agresive față de consumatori.

Aspectele generale ale dreptului contractelor sunt guvernate într-o mare măsură de legislația 
națională.

Poziția legală a petiționarului depinde, probabil, printre alte lucruri, de ceea ce este menționat 
în contractul (contractele) său (sale), precum și de legislația națională aplicabilă contractului 
la momentul în care a fost încheiat. Chiar dacă a fost aleasă legislația unei țări terțe, 
consumatorii se bucură de protecția normelor UE privind folosința pe durată limitată a 
bunurilor imobile (Directiva 94/47/CE și 2008/122/CE) în măsura în care bunurile imobile 
sunt situate în unul dintre statele membre UE.

În cazul în care legislația UE, așa cum a fost transpusă în legislația statelor membre, este 
relevantă, este de datoria instanțelor și a autorităților statelor membre să o aplice. Comisia nu 
deține nicio competență legală în legătură cu operatorii individuali și nu poate interveni în 
disputele dintre operatori și consumatori.

Petiția nu conține nicio indicație a unei transpuneri sau aplicări inadecvate a legislației UE sau 
de către autoritățile unui stat membru în particular. 

Astfel, intervenția Comisiei Europene în această problemă nu este posibilă.
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În cazul în care petiționarul pretinde o încălcare a contractului de către unul sau doi operatori 
și în cazul în care există neînțelegeri între părți cu privire la obligațiile din contract, problema 
trebuie rezolvată, în cele din urmă, dacă părțile nu ajung la o soluție amiabilă, de către 
instanțe. 

În cazul în care există posibile practici comerciale neloiale, petiționarul poate contacta 
autoritățile din statul membru în cauză. 

Concluzii
În consecință, în lumina circumstanțelor specifice cazului și a legislației naționale aplicabile, 
Comisia Europeană poate doar recomanda petiționarului să solicite consiliere din partea unei 
organizații de protecție a consumatorilor, a unui centru european pentru consumatori sau a 
unui avocat și/sau să contacteze autoritățile statului membru respectiv.

Centrele europene pentru consumatori au fost înființate special pentru a asista consumatorii în 
problemele cu comercianții stabiliți în alte state membre UE. Mai multe informații cu privire 
la aceste centre și datele de contact pot fi găsite la:

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

și în special pentru Ungaria la:

http://www.magyarefk.hu/

E-mail: info@magyarefk.hu

Informații cu privire la organizațiile de protecție a consumatorilor pot fi găsite la: 

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

Autoritățile competente din Spania și Ungaria sunt:

Institutul Național pentru protecția consumatorilor, Instituto Nacional del Consumo

Adresa: Principe de Vergara 54, E-28006 Madrid
Telefon: +34 91 822 44 00
Fax: +34 91 435 94 12
Site internet: 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

Site-ul internet al Comunităților autonome:
http://www.map.es/enlaces/administraciones_autonomicas.html
precum și
http://www.igsap.map.es/cia/ccaa/ccaa.htm

Autoritatea Maghiară pentru Protecția Consumatorilor
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Adresa: József krt. 6, HU-1088 Budapest
Telefon: +36 1 459 4800
Fax: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu
Site internet: www.nfh.hu


