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Tárgy: H.M. portugál állampolgár által a portugál turisztikai vállalkozások 
egyesülete, az „AETP” nevében benyújtott 1132/2009. sz. petíció az uniós 
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átláthatatlanságról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja azt az eljárásmódot, amellyel az illetékes portugál hatóságok 
egyes portugáliai operatív programokhoz rendelt pénzösszegeket a nemzeti stratégiai 
referenciakereten (QREN) keresztül kezelik. A petíció benyújtója szerint a petícióban felvetett 
ügy, amelyben a támogatást megtagadták, hatalommal való visszaélésnek és nepotizmusnak 
tekinthető, és mivel úgy véli, hogy a problémát per indításával nem lehet megoldani, az 
Európai Parlament közbeavatkozását kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. november 25. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. április 22.

A petíció benyújtója 2009. szeptember 24-én ugyanebben az ügyben e-mailt küldött Barroso 
elnöknek. A válaszban azt javasolták neki, hogy először vegye igénybe a nemzeti jog szerinti 
közigazgatási vagy igazságszolgáltatási eljárásokat, másodszor pedig az Unió jogszabályainak 
megsértése esetén nyújtson be hivatalos panaszt.
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A petíció benyújtója ezt követően valóban hivatalos panaszt nyújtott be. A Bizottság 
szervezeti egységei a 2009. december 16-án küldött válaszban jelezték, hogy egy strukturális 
támogatás projektpályázat számára történő odaítélésére vonatkozó kedvező vagy kedvezőtlen 
döntés nem közbeszerzési kérdés.

A petíció benyújtója 2009. november 30-án e-mailt küldött Samecki biztosnak. A válaszban 
kifejtették a strukturális alapok megosztott kezelésének mechanizmusát, valamint a 
tagállamok és a Bizottság közötti feladatmegosztást. A portugál nemzeti stratégiai 
referenciakeret (QREN) által felölelt operatív programokat a Bizottság és a tagállami 
hatóságok közötti partnerség keretében hajtják végre. A tagállamok felelősségét képező 
feladatok közé tartozik az egyes projektek kiválasztása és ellenőrzése.

A Bizottság szervezeti egységeinek rendelkezésére álló információk szerint a petíció 
benyújtójának projektpályázatát a portugál hatóságok által megszabott kritériumokkal 
összhangban értékelték. 2009. augusztus 13-án a Portugál Idegenforgalmi Hivatal (Turismo 
de Portugal) Beruházási Igazgatósága a közigazgatási eljárásról szóló törvénykönyv (Código 
do Procedimento Administrativo) 100. cikkében meghatározott eljárással összhangban két 
előzetes negatív válasz után (2009. március 11. és 2009. április 28.) véglegesen elutasította a
projektpályázatot.

Hangsúlyozni kell, hogy az 1083/2006/EK rendelet (HL L 210., 2006.7.31.) 11. cikke szerint 
a strukturális alapok keretében a Bizottság és a tagállamok közötti kiegészítő jelleg és 
partnerség megközelítésének megfelelően nyújtanak támogatást, a hatáskörök megfelelő 
tiszteletben tartása mellett. Ebben az összefüggésben a szubszidiaritás elve alapján a 
tagállamok felelősek a társfinanszírozott intézkedések végrehajtásáért a legmegfelelőbb 
területi szinten, az egyes tagállamokra jellemző intézményi rendszerrel összhangban (az 
1083/2006/EK rendelet 12. cikke).

Ez különösen azt jelenti, hogy az Európai Bizottság nem avatkozhat be a projektek 
kiválasztásába, mivel ez az irányító hatóságok hatáskörébe tartozik, feltéve hogy választásaik 
összhangban vannak a Bizottsággal folytatott konzultáció alapján elfogadott programozási 
dokumentumokban megállapított elvekkel, és hogy megfelelnek az aktuális jogszabályoknak.

A kiadások támogathatóságára vonatkozó szabályokat a legtöbb szempontból nemzeti szinten 
szabják meg, ami azt jelenti, hogy a tagállamok az adott program prioritási tengelyei alapján 
szabadon bevonhatnak vagy kizárhatnak bizonyos típusú tevékenységeket vagy 
kedvezményezetteket, az általános jogi elvek – úgymint egyenlő bánásmód, 
megkülönböztetésmentesség és átláthatóság – tiszteletben tartása és az összeférhetetlenségek 
elkerülése mellett.

2009. december 18-án a petíció benyújtója további információkkal szolgált, amelyek 
vizsgálata jelenleg folyik. E tekintetben a Bizottság megvizsgálta, hogy a petíció benyújtója 
pályázatának elutasítása objektív kiválasztási kritériumokon alapul-e, amelyek nem pusztán 
de facto kizárják a petíció benyújtójának pályázatát, mivel (a petíció benyújtójának további 
tájékoztatása szerint) a Portugál Idegenforgalmi Hivatal által benyújtott hasonló pályázatokat 
jóváhagyták.
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Az ügyet a panaszok kezelésére irányadó rendelkezések alapján nyomon követik. Mivel 
Portugália egyike az EU Pilot rendszerében részt vevő tagállamoknak, a portugál 
hatóságokkal az EU Pilot rendszerén keresztül kapcsolatba lépnek, hogy foglaljanak állást a 
projekt kiválasztási folyamatával kapcsolatos konkrét kérdésekben. Az EU Pilot rendszerének 
keretében a portugál hatóságoknak normális esetben el kell küldeniük a Bizottságnak a 
panaszosnak címzett válasz tervezetét. A Bizottságnak ezt követően észrevételeket kell tennie 
a választervezettel kapcsolatban. Portugália azonban azt részesíti előnyben, hogy a Bizottság 
közvetlenül küldjön választ a panaszosnak. Mindenesetre még nem érkezett meg a portugál 
hatóságok válasza.

A Bizottság be fog számolni az Európai Parlamentnek a végleges álláspontról.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2011. december 16.

A Bizottság 2010. április 22-én küldte meg a petícióval kapcsolatos első reakcióját az Európai 
Parlamentnek.

A Petíciós Bizottság 2011. január 25-i ülését követően a Bizottság a 2010-es kérésére 
megkapta a portugál hatóságok hivatalos válaszát. A különböző portugál hatóságoktól kapott 
terjedelmes anyagot le kellett fordíttatni, mielőtt hozzákezdtek volna annak elemzéshez.
2011. augusztus 8-án egy második tájékoztató feljegyzést küldtek a portugál hatóságoknak, 
továbbá részletes választ küldtek a panaszosnak/a petíció benyújtójának. Ez a Bizottság 
szempontjából lezárja a panaszt. Mindazonáltal a panasz egyik eleme állami támogatással 
kapcsolatos kérdést érint, így azt külön fogják nyomon követni.

Az alábbiakban a petíció/panasz különböző vonatkozásainak összefoglalója található.

a) 4449. SZÁMÚ AETP-KÉRELEM

A panaszt a portugál turisztikai vállalkozások egyesülete (Associação de Empresas 
Turísticas Portuguesas, AETP) terjesztette elő az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
(ERFA) támogatásával a kohéziós politika 2007–2013-ra vonatkozó tervezési 
időszakában a versenyképességi tényezőkkel foglalkozó program (Factores de 
Competitividade, POFC) keretében biztosított pénzügyi támogatásra irányuló két 
projektpályázat portugál hatóságok általi elutasítása kapcsán.

Az AETP pályázatát a Portugál Idegenforgalmi Hivatal, az ilyen típusú kérelmeket a 
POFC-program keretében elbíráló technikai szerv utasította el azzal az indokkal, hogy 
nem felel meg a támogatási programra vonatkozóan a portugál hatóságok által 
felállított szabályozási keretnek. A Bizottság megjegyzi, hogy az AETP-nek küldött 
végső elutasító levél ugyan a ténybeli alapokat valóban rögzítette, az elutasítás jogi 
alapja azonban nem lett egyértelműen megjelölve. Habár továbbra is előfordulhat, 
hogy a Bizottság és a nemzeti hatóságok eltérően értelmezik azt a kérdést, hogy a 
projektpályázat egy „közös” projekt volt-e, a Bizottság el tudja fogadni azt, hogy a 
kérelmet az AETP-hez rendelt oszthatatlan költségekkel és a teljes költség egyes 
érintett kkv-k közötti elosztásával kapcsolatos információk hiányosságai miatt 
elutasították. Mindkét ok elegendőnek tűnik ahhoz, hogy elutasítsák a pályázatot, 
mivel az AETP pályázata nem felelt meg a pályázati felhívás feltételeinek.
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Mivel azonban e tények egy konkrét, múltbeli pályázati felhíváshoz kapcsolódnak, 
amelynek határidői már lejártak, amikor a panaszos a Bizottsághoz fordult, a Bizottság 
nem követelheti meg, hogy a portugál hatóságok újraindítsák az eljárást az AETP 
átdolgozott kérelmének elbírálása érdekében. Mivel mindeközben az AETP 
Portugáliában bírósághoz fordult, a portugál bíróságoknak kell dönteniük az AETP 
által benyújtott esetleges kártérítési igényekről, abban az esetben, ha a bíróság úgy 
dönt, hogy a pályázatot jogellenesen utasították el.

b) 4470. SZÁMÚ AETP-KÉRELEM

Az AETP pályázatát ebben az esetben a portugál beruházási és külkereskedelmi 
ügynökség (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, AICEP), az 
ilyen típusú kérelmeket a POFC-program keretében elbíráló technikai szerv utasította 
el azzal az indokkal, hogy nem felel meg a támogatási programra vonatkozóan a 
portugál hatóságok által felállított szabályozási keretnek. Hasonlóan a másik esethez, a 
Bizottság el tudja fogadni az elutasítás néhány szempontját (az elszámolható kiadások 
összegével kapcsolatban), jóllehet az elutasítás egyéb szempontjaival (a külföldi 
piacokon történő nemzetközi szintű népszerűsítési tevékenység állítólagos hiányának 
kérdésével) a portugál hatóságok nem foglalkoztak megfelelően.

Ugyanakkor, ahogyan a fentiekben a 4449. számú kérelemmel kapcsolatban 
megfogalmazódott, a Bizottság nem vizsgálhatja tovább az ügyet, mivel az AETP 
pályázatának még akkor sem adhatnak második esélyt, ha a pályázóval az elutasítás 
tekintetében közölt jogalap téves volt, hiszen a programra vonatkozó határidők 
lejártak. A portugál bíróságoknak kell dönteniük az AETP által benyújtott lehetséges 
kártérítési igényekről, ha beigazolódik, hogy a pályázatokat jogellenesen utasították el.

c) A PORTUGÁL IDEGENFORGALMI HIVATAL SZEREPE

További kérdés, hogy a pályázót miért nem értesítették az előzetes elbírálási 
szakaszban. E tekintetben a Bizottság egy lehetséges ellentmondásra hívja fel a 
figyelmet a portugál hatóságok válaszában. Egyrészt az AICEP kiemelte a Portugál 
Idegenforgalmi Hivatallal való informális kapcsolatfelvétel szükségesességét a 
megfelelő szakértői támogatás biztosítása érdekében. Másrészt az AICEP azt állította, 
hogy nem volt szükség további pontosításra a pályázó részéről, mivel több hiányosság 
miatt azonnal kizárták a 4449-es számú pályázatot, ugyanis számos támogathatósági 
feltételnek nem felelt meg.

A Portugál Idegenforgalmi Hivatal egyike azon „technikai szerveknek”, amelyek 
bizonyos típusú pályázatokat elbírálnak. A Portugál Idegenforgalmi Hivatal továbbá 
kedvezményezett a versenyképességi tényezőkkel foglalkozó ugyanazon program 
egyéb részei tekintetében, amelyekre az AETP nem nyújthatott be pályázatot. A 
petíció benyújtója/panaszos azzal érvelt, hogy az összeférhetetlenség elkerülése 
érdekében a Portugál Idegenforgalmi Hivatalnak nem lenne szabad pályázatokat 
elbírálnia.

Ami a feladatok elkülönítését illeti a Portugál Idegenforgalmi Hivatal esetében, 
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nevezetesen azt, hogy a hivatal bizonyos intézkedések tekintetében technikai 
szervként jár el, más intézkedéseknek viszont a kedvezményezettje, a Bizottság 
kielégítőnek találja a POFC irányító hatósága által adott pontosítást. Azok a 
tevékenységek, amelyek esetében a hivatal a POFC kedvezményezettjének tekinthető, 
mint például a kollektív fellépéseket támogató rendszer (Sistema de Apoio a Acções 
Colectivas, SIAC) esetében, eltérnek azoktól a tevékenységektől, amelyek esetén a 
hivatal bíráló testületként jár el (mint például a kkv-nak történő minősítést és a kkv-k 
nemzetközivé válását ösztönző rendszer, „minősítést ösztönző rendszer”, Sistema de 
Incentivos à Qualificação e internacionalização de PME). Míg a SIAC keretében 
támogatott tevékenységek és projektek közjavak teremtéséhez vezetnek általános 
jellegű érdekek kielégítse céljából, a minősítést ösztönző rendszer keretében 
támogatott tevékenységek és programok az érintett kkv-k magánérdekeit elégítik ki. 
Mindazonáltal a határvonal nem olyan egyértelmű, mint ahogyan a portugál hatóságok 
állítják, mivel lehetnek átfedések.

A Bizottság kielégítőnek találta az irányító hatóság által nyújtott pontosítást azzal a 
kérdéssel kapcsolatban, hogy ki bírálja el a turizmusra vonatkozó projekteket. 
Megállapítja, hogy az AICEP nem bírálja el a nemzetközivé válással kapcsolatos 
összes projektet, csak azokat, ahol a befektetés nagyobb része (több mint 50%-a) a 
nemzetközivé váláshoz kapcsolódik. Következésképp az idegenforgalmi ágazatot 
érintő, a nemzetközivé váláshoz kapcsolódó olyan projekteket, amelyek esetében a 
befektetés kevesebb, mint 50%-a kapcsolódik a nemzetközivé váláshoz, a Portugál 
Idegenforgalmi Hivatal bírálja el.

A Bizottság ugyanakkor megjegyzi, hogy egy olyan rendszerben mint a portugál, ahol 
nagyon részletesek például az innovációt vagy a kkv-kat ösztönző rendszerekre 
vonatkozó feltételek és szabályok, nem találhatók kifejezetten a pályázókkal való 
konzultációval kapcsolatos rendelkezések. A panasz rámutat arra, hogy a nagyon 
részletes szabályozás technikája kétségeket vethet fel az eljárás tisztességességét 
illetően, amikor olyan informális és formális kapcsolatok jönnek létre, amelyeket a 
szabályok konkrétan nem fednek le. A túlrészletezett szabályok miatt a pályázó azt 
gondolhatja, hogy az írásban lefektetett szabályokon kívül nincsenek egyéb előírások, 
következésképp az ilyen informális és formális kapcsolatok sem kifejezetten, sem 
hallgatólagos módon nem megengedettek, még akkor sem, ha a megfelelő ügyintézés 
általános elve szerint valósulnak meg. A Bizottság ezért azt javasolja a portugál 
hatóságoknak, hogy a jövőben, amikor módosítják ezeket a rendszereket vagy új 
rendszereket dolgoznak ki, az ilyen konzultációt a megfelelő ügyintézési gyakorlat 
részeként kifejezetten említsék meg.

d) AZ AETP TÁMOGATHATÓSÁGA A KOLLEKTÍV FELLÉPÉSEK KERETÉBEN

A fenti a) és b) pontokban megállapítottaknak megfelelően a Bizottság nem 
kötelezheti a portugál hatóságokat a már lezárt eljárásokban benyújtott két pályázat 
újbóli elbírálására. Ugyanakkor az AETP vállalkozói kezdeményezéseinek konstruktív 
módon történő támogatása érdekében a Bizottság kifejezetten kérte a portugál 
hatóságoktól, hogy határozzák meg: az AETP benyújthat-e pályázatokat a kollektív 
fellépéseket támogató rendszer keretében, és ha igen, hogyan. Azzal a kérdéssel 
kapcsolatban, hogy az AETP a kollektív fellépések rendszere keretében 
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kedvezményezett lehet-e, ha a projekt a közérdeket szolgálja, a Bizottság kielégítőnek 
találta a Portugál Idegenforgalmi Hivatal és az irányító hatóság által adott választ, 
továbbá megjegyzi, hogy az AETP jogosult a kollektív fellépéseket támogató 
rendszerben való részvételre. A Portugál Idegenforgalmi Hivatal válasza szerint ez 
még külön is lehetséges, azaz vállalatok közvetlen bevonása nélkül, feltéve, hogy 
eleget tesz a rendszerben felállított egyéb támogathatósági kritériumoknak.

Ami az AETP és annak szakértelme és kezdeményezései „Idegenforgalmi 
Versenyképességi és Technológiai Pólus 2015” („Pólo de Competitividade e 
Tecnologia Turismo 2015”) elnevezésű stratégiába való fokozottabb bevonását illeti, a 
Bizottság megjegyzi, hogy ez attól függ, hogy az AETP igazodik-e az elfogadott 
stratégiához. Ugyanakkor, ahogyan a Portugál Idegenforgalmi Hivatal is rámutatott, a 
2015-ös idegenforgalmi technológiai pólus – más kollektív hatékonysági stratégiához 
hasonlóan – nem kezel egyetlen strukturális alapot sem. Ennélfogva minden olyan 
projektnek, amelyre a pólus kiterjed vagy kiterjedhet, arra a pénzügyi támogatási 
eszközre kellene pályázatot benyújtania, amely a projekt jellegétől és a 
projektgazdától függően számára a legmegfelelőbb.

e) A PORTUGÁL IDEGENFORGALMI HIVATAL SZOLGÁLTATÁSAINAK DÍJAZÁSA, ÉS 
AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

A petíció/panasz benyújtása során az AETP felvetett egy másik kérdést is: a Portugál 
Idegenforgalmi Hivatal állami támogatásból részesülhet (főleg a nemzeti 
költségvetésből, de lehetséges, hogy a strukturális alapokból is) annak érdekében, 
hogy az AETP által is kifejleszthető szolgáltatásokhoz hasonló szolgáltatásokat 
nyújtson.

A Bizottság felvetette a kérdést, hogy az idegenforgalommal kapcsolatos állami 
politikák nemzetgazdasági szempontból betöltött stratégiai jelentőségére tekintettel a 
191/2009. számú törvényerejű rendelet módosítaná-e az idegenforgalmi ágazat 
szereplői POFC-ben való részvételének lehetőségeit. Kijelentette, hogy a válasznak 
különösen a Portugál Idegenforgalmi Hivatal által szervezett promóciós 
kampányokban való részvételi lehetőségre vonatkozó fizetési kötelezettségre (19. cikk 
b) pont) kell kiterjednie. A Bizottság felkérte továbbá a portugál hatóságokat annak 
kifejtésére, hogy egy ilyen változtatás a POFC-program vagy a lehetséges 
kedvezményezetteknek nyújtott tájékoztatás megváltozásához vezetne-e.

Sajnálatos módon az irányító hatóság által szolgáltatott válasz nem kielégítő. Az 
irányító hatóság nem reagált a Portugál Idegenforgalmi Hivatal által szervezett 
promóciós kampányokban való részvétel lehetőségére vonatkozó fizetési kötelezettség 
(19. cikk b) pont) kérdésére, továbbá arra sem, hogy egy ilyen változtatás a POFC-
program vagy a lehetséges kedvezményezetteknek nyújtott tájékoztatás 
megváltozásához vezetne-e.

A Bizottság ennélfogva fenntartja álláspontját az állami támogatásokkal kapcsolatos 
lehetséges problémákat illetően, és ezt a pontot részletesebben meg fogja vizsgálni.

Következtetés
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A strukturális alapok társfinanszírozásában megvalósuló programok keretében benyújtott két 
pályázat (a) és b) pont) elutasításra került, újbóli értékelésükre nincs lehetőség. A portugál 
bíróságoknak kell dönteniük az elutasítás jogszerűségéről, és levonniuk a megfelelő 
következtetéseket.

Ezért a Bizottság a programokat felügyelő hatóságokkal való rendszeres megbeszélései során 
foglalkozni fog a jövőbeni nemzeti rendelkezések és eljárások továbbfejlesztésének 
kérdésével, azzal a céllal, hogy javítsák a projektre jelentkezők rendelkezésére álló 
információk minőségét, és biztosítsák, hogy az elutasító levelekben a pályázat által nem 
teljesített jogi követelmények kimerítően és szabályszerű módon kerüljenek meghatározásra 
(a–c) pont). Ezenkívül a Bizottság tanulmányozta annak lehetőségeit, hogy az AETP hogyan 
tudna pályázni a jövőben – különösen a kollektív fellépéseket támogató rendszer keretében –, 
és erről értesítette az AETP-t (d) pont).

Az állami támogatások e) pontban felvetett kérdését tovább fogják vizsgálni. A Bizottság 
kellő időben be fog számolni az Európai Parlamentnek az ügyben alkotott végleges 
álláspontjáról.

5. (II) A Bizottságtól kapott válasz: 2014. február 28.

A Petíciós Bizottság 2012. májusi ülését követően az Európai Bizottság 2012. december 20-
án kelt levelében tájékoztatta a petíció benyújtóját előzetes megállapításairól. Ebben a 
levélben a Bizottság szervezeti egységei kifejtették, hogy a Descubra Portugal weboldal miért 
nem kapcsolódott állami támogatásokhoz. A levélben tájékoztatták a petíció benyújtóját 
Portugália az iránti elkötelezettségéről, hogy az idegenforgalmi hatóságaik ne folytassanak –
vagy finanszírozzanak – semmilyen olyan kereskedelmi tevékenységet, amely elsődlegesen 
nem a turisták tájékoztatásának és az ország, a régió vagy a térség népszerűsítésének 
közérdekű céljára irányul.

A petíció benyújtója ezután felhívta a Bizottság szervezeti egységeinek figyelmét egy új 
törvénytervezetre – azóta 2013. május 16-i 33/2013. sz. törvény –, mivel e törvény 31. cikke 
kereskedelmi tevékenységből származó jövedelemre utal. A Bizottság felkérte a portugál 
hatóságokat, hogy nyújtsanak tájékoztatást arról, hogy ez a cikk milyen típusú jövedelemre 
vonatkozik. A petíció benyújtóját erről a kérésről 2013. november 19-én kelt ideiglenes 
válaszban tájékoztatták.

2014. január 27-én a petíció benyújtóját levélben tájékoztatták a Portugáliától kapott 
válaszról. A válasz rögzíti, hogy az említett törvény 31. cikkében hivatkozott, áruk és 
szolgáltatások értékesítéséről kiállított bizonylatok az idegenforgalmi hatóságok közcélú 
tevékenységének részét képező tájékoztatásnyújtási tevékenységgel – például útikönyvek, 
brosúrák vagy térképek értékesítésével – kapcsolatosak. A petíció benyújtóját tájékoztatták 
arról is, hogy a Bizottság erre tekintettel lezárja a panasz ügyében folytatott eljárást.

Következtetés

Az eredeti panaszban felhozott, a strukturális alapokból operatív programok keretében 
folyósított támogatásra jogosult projektek kiválasztásával kapcsolatos fő szempontokat a 
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Bizottság 2011. augusztus 8-i levelében megválaszolta. A fennmaradó kérdés a Portugál 
Idegenforgalmi Hivatal – a nemzeti idegenforgalmi egyesület – hatáskörét érintette. 2013-ban 
a petíció benyújtója a nemzeti idegenforgalmi egyesületeknek az új 33/2013. sz., törvény 
szerinti hatáskörére is hivatkozott. Portugália tisztázta, hogy ezek a hatáskörök a turistáknak 
való tájékoztatás nyújtására, valamint Portugália, továbbá a portugál régiók és térségek 
népszerűsítésére korlátozódnak. E tevékenységek nem vetnek fel állami támogatással 
kapcsolatos aggályokat. A petíció benyújtóját ezekről a megállapításoktól 2012. december 20-
án, illetve 2014. január 27-én levélben tájékoztatták. A Bizottság a panasszal kapcsolatos 
eljárást erre tekintettel lezárta.


