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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1132/2009, imressqa minn H.M., ta’ ċittadinanza Portugiża, f’isem 
l-Assoċjazzjoni ta’ Impriżi Turistiċi Portugiżi “AETP”, dwar in-nuqqas ta’ 
trasparenza fir-rigward ta’ applikazzjoni għal appoġġ fil-qafas tal-
programmi operattivi tal-UE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant qed jappella kontra l-mod li bih l-awtoritajiet Portugiżi qed jamministraw il-
fondi allokati lil għadd ta’ programmi operattivi fil-Portugall permezz tal-Qafas Strateġiku 
Nazzjonali ta’ Referenza (QREN). Il-petizzjonant isostni li fil-każ imqajjem fil-petizzjoni 
rigward iċ-ċaħda li jingħata appoġġ, kien hemm abbuż ta’ poter u nepotiżmu, u huwa tal-
fehma li kawża legali mhix se ssolvi l-problema, u huwa qed jitlob lill-Parlament Ewropew 
jintervjeni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Novembru 2009. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ April 2010.

Il-petizzjonant bagħat ittra elettronika lill-President Barroso dwar l-istess kwistjoni fl-
24 ta’ Settembru 2009. Ir-risposta ssuġġeriet li, l-ewwel, wieħed jirrikorri għall-proċeduri 
amministrattivi jew ġudizzjarji previsti skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali, u t-tieni, iressaq 
ilment uffiċjali f’każ li jkun hemm ksur tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni.
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Il-petizzjonant, imbagħad, fil-fatt ressaq ilment uffiċjali. F’risposta mibgħuta fis-
16 ta’ Diċembru 2009, is-servizzi tal-Kummissjoni qalu li d-deċiżjoni pożittiva jew negattiva 
biex tingħata assistenza strutturali lil applikazzjoni ta’ proġett ma kinitx kwistjoni ta’ offerta 
pubblika.

Fit-30 ta’ Novembru 2009, il-petizzjonant bagħat ittra elettronika lill-Kummissarju Samecki. 
Ir-risposta spjegat il-mekkaniżmu ta’ ġestjoni kondiviża fil-qafas tal-Fondi Strutturali u d-
distribuzzjoni tal-kompiti bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni: Il-programmi operattivi 
koperti mill-Qafas Strateġiku Nazzjonali ta’ Referenza (QREN) għall-Portugall huma 
implimentati fi sħubija bejn il-Kummissjoni u l-awtoritajiet fl-Istat Membru. Il-kompiti li 
huma r-responsabilità tal-Istati Membri jinkludu l-għażla u l-monitoraġġ ta’ proġetti 
individwali.

Skont l-informazzjoni għad-dispożizzjoni tas-servizzi tal-Kummissjoni, l-applikazzjoni tal-
petizzjonant għall-proġett ġiet valutata f’konformità mal-kriterji stabbiliti mill-awtoritajiet 
Portugiżi. Fit-13 ta’ Awwissu 2009, wara żewġ risposti negattivi preliminari (tal-
11 ta’ Marzu 2009 u t-28 ta’ April 2009), id-Direttorat għall-Investiment ta’ “Turismo de 
Portugal” ħareġ ċaħda definittiva tal-applikazzjoni għall-proġett, skont il-proċedura prevista 
fl-Artikolu 100 tal-“Código do Procedimento Administrativo”.

Għandu jiġi enfasizzat li, skont l-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru 1083/2006, ĠU 
L 210, 31.07.2006, l-assistenza fil-qafas tal-Fondi Strutturali hi pprovduta skont approċċ ta’ 
kumplimentarjetà u sħubija bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri, fejn is-setgħat rispettivi 
tagħhom jingħataw l-importanza dovuta. F’dan il-kuntest, u abbażi tal-prinċipju tas-
sussidjarjetà, l-implimentazzjoni ta’ azzjonijiet kofinanzjati taqa’ taħt ir-responsabilità tal-
Istati Membri, fl-aktar livell territorjali adatt u skont is-sistema istituzzjonali ta’ kull Stat 
Membru (l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 1083/2006).

B’mod partikolari, dan ifisser li l-Kummissjoni Ewropea ma tintervjenix fl-għażla tal-proġetti 
għax dan jaqa’ taħt il-kompetenza tal-awtoritajiet maniġerjali, sakemm l-għażliet tagħhom 
ikunu f’konformità mal-prinċipji stipulati fid-dokumenti ta’ programmazzjoni adottati 
f’konsultazzjoni mal-Kummissjoni u mal-leġiżlazzjoni attwali.

Ir-regoli dwar l-eliġibilità tal-ispiża essenzjalment huma stipulati fil-livell nazzjonali, jiġifieri 
l-Istati Membri huma liberi li jinkludu jew jeskludu ċerti tipi ta’ operazzjonijiet jew ċerti 
kategoriji ta’ benefiċjarji skont l-assi ta’ prijorità differenti fi programm partikolari, filwaqt li 
jirrispettaw prinċipji ġuridiċi ġenerali bħat-trattament ugwali, in-nondiskriminazzjoni u t-
trasparenza, u jevitaw kunflitti ta’ interess.

Fit-18 ta’ Diċembru 2009, waslet informazzjoni kumplimentari mill-petizzjonant, li bħalissa 
qed tiġi analizzata. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni eżaminat jekk iċ-ċaħda tal-applikazzjoni 
tal-petizzjonant hijiex ibbażata fuq kriterji ta’ għażla oġġettivi li ma jeskludux biss de facto l-
applikazzjoni tal-petizzjonant, ladarba (skont l-informazzjoni addizzjonali tal-petizzjonant) 
ġew approvati applikazzjonijiet simili ppreżentati minn “Turismo de Portugal”.

Il-każ ġie segwit skont id-dispożizzjonjiet li jirregolaw it-trattament ta’ lmenti. Billi l-
Portugall huwa wieħed mill-Istati Membri li qed jipparteċipaw fis-sistema pilota tal-UE, l-
awtoritajiet Portugiżi qed jiġu kkuntattjati permezz tas-sistema pilota tal-UE biex jieħdu 
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pożizzjoni dwar kwistjonijiet preċiżi relatati mal-proċess tal-għażla tal-proġetti. Skont is-
sistema pilota tal-UE, normalment, l-awtoritajiet Portugiżi għandhom jibagħtu lill-
Kummissjoni abbozz ta’ risposta li għandha tiġi indirizzata lil min ikun ressaq ilment. 
Imbagħad, il-Kummissjoni għandha tikkummenta fuq dan l-abbozz ta’ risposta. Madankollu, 
il-Portugall jippreferi li r-risposta tintbagħat direttament lil min ikun ressaq ilment mingħand 
il-Kummissjoni. Xorta waħda, ir-reazzjoni mill-awtoritajiet Portugiżi għadha pendenti.

Il-Kummissjoni terġa’ tikkuntattja lill-Parlament Ewropew b’pożizzjoni finali.

4. Risposta tal-Kummissjoni REV, li waslet fis-16 ta’ Diċembru 2011.

Fit-22 ta’ April 2010, il-Kummissjoni bagħtet l-ewwel reazzjoni lill-Parlament Ewropew dwar 
din il-petizzjoni.

Wara l-laqgħa tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet fil-25 ta’ Jannar 2011, il-Kummissjoni rċeviet 
ir-reazzjoni uffiċjali mill-awtoritajiet Portugiżi għat-talba tagħha tal-2010. Il-materjal 
voluminuż irċevut mill-awtoritajiet Portugiżi differenti kellu jiġi tradott u mbagħad analizzat.
Fit-8 ta’ Awwissu 2011, it-tieni nota ta’ informazzjoni ntbagħtet lill-awtoritajiet Portugiżi u 
tweġiba dettaljata ntbagħtet lill-ilmentatur/petizzjonant. Dan jagħlaq l-ilment mill-perspettiva 
tal-Kummissjoni. Madankollu, element tal-ilment jista’ jikkonċerna kwistjoni ta’ għajnuna 
mill-Istat u se jkun segwit separatament.

Hawn taħt hawn sommarju tal-aspetti differenti ta’ din il-petizzjoni/ilment.

a) APPLIKAZZJONI TAL-AETP NRU 4449

Dan l-ilment ġie ppreżentat mill-“Associação de Empresas Turísticas Portuguesas” 
(AETP) dwar ir-rifjut tal-awtoritajiet Portugiżi biex jikkonsidraw b’mod pożittiv żewġ 
applikazzjonijiet ta’ proġett għal assistenza finanzjarja fl-ambitu tal-programm 
“Factores de Competitividade” (POFC), appoġġat mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali (FEŻR) fil-qafas tal-perjodu ta’ programmazzjoni tal-Politika ta’ 
Koeżjoni 2007-2013.

L-applikazzjoni tal-AETP ġiet irrifjutata mit-“Turismo de Portugal” (TP), l-entità 
teknika li tivvaluta dan it-tip ta’ applikazzjonijiet fl-ambitu tal-programm POFC, għal 
nuqqas ta’ konformità mal-qafas regolatorju stabbilit mill-awtoritajiet Portugiżi għal 
din l-iskema ta’ għajnuna. Il-Kummissjoni tinnota li fl-ittra ta’ rifjut tal-aħħar 
mibgħuta lill-AETP, ir-raġunijiet fattwali kienu tabilħaqq stabbililti, iżda l-ebda bażi 
legali ċara ma kienet indikata. Għalkemm xorta waħda jista’ jkun hemm lok għal 
interpretazzjoni differenti mill-Kummissjoni u l-awtoritajiet nazzjonali dwar il-
kwistjoni jekk l-applikazzjoni tal-proġett kinitx proġett “konġunt” jew le, il-
Kummissjoni tista’ taċċetta rifjut ibbażat fuq informazzjoni mhux kompluta dwar l-
assenjazzjoni ta’ spejjeż indiviżibbli lill-AETP u d-distribuzzjoni tal-ispiża totali li 
għandha tinġarr minn kull SME involuta. Iż-żewġ każijiet jidhru biżżejjed sabiex tiġi 
rifjutata l-applikazzjoni, peress li l-applikazzjoni tal-AETP ma kinitx konformi mat-
termini tas-sejħa għall-proposti.
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Madankollu, peress li dawn il-fatti huma marbuta ma’ sejħa speċifika għall-proposti 
fil-passat fejn id-dati tal-għeluq kienu għaddew meta l-ilmentatur irrikorra għand il-
Kummissjoni, il-Kummissjoni ma tistax teħtieġ li l-awtoritajiet Portugiżi jerġgħu 
jiftħu l-proċedura sabiex tiġi valutata applikazzjoni riveduta ppreżentata mill-AETP. 
Peress li l-AETP fil-frattemp fetħet kawża fil-Portugall, se jkun f’idejn il-qrati 
Portugiżi sabiex jiġġudikaw fuq indemnifikazzjoni possibbli introdotta mill-AETP, 
jekk l-applikazzjonijiet jiġu ġġudikati li ġew irrifjutati illegalment.

b) APPLIKKAZZJONI TAL-AETP NRU 4470

F’dan il-każ, l-applikazzjoni tal-AETP kienet rifjutata mill-Agência para o 
Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), entità teknika li tivvaluta dan 
it-tip ta’ applikazzjoni fl-ambitu tal-programm POFC, għal nuqqas ta’ konformità mal-
qafas regolatorju stabbilit mill-awtoritajiet Portugiżi għal din l-iskema ta’ għajnuna. 
Bħal fil-każ l-ieħor, il-Kummissjoni tista’ taċċetta xi aspetti tar-rifjut (li jikkonċernaw 
l-ammont tan-nefqa eliġibbli), filwaqt li aspett ieħor tar-rifjut (li jikkonċerna l-allegat 
nuqqas ta’ attivitajiet ta’ promozzjoni internazzjonali li għandha ssir fi swieq barranin) 
għadha ma ġietx indirizzata kif jeħtieġ mill-awtoritajiet Portugiżi.

Madankollu, kif iddikjarat hawn fuq fir-rigward tal-applikazzjoni Nru 4449, il-
Kummissjoni ma tistax teżamina din il-kwistjoni aktar peress li anke jekk ġiet 
ikkomunikata bażi legali żbaljata għar-rifjut lill-applikant, l-applikazzjoni tal-AETP 
ma setgħetx tingħata opportunità oħra peress li d-dati tal-għeluq skont l-iskemi kienu 
għaddew. Se jkun f’idejn il-qrati Portugiżi biex jiġġudikaw fuq indemnifikazzjoni 
possibbli introdotta mill-AETP, jekk l-applikazzjonijiet jiġu ġġudikati li ġew irrifjutati 
illegalment.

c) IR-RWOL TA’ TURISMO DE PORTUGAL

Aspett addizzjonali jikkonċerna l-kwistjoni għaliex l-applikant ma kienx ikkuntattjat 
waqt il-fażi preliminari ta’ valutazzjoni. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni tinnota 
possibbiltà ta’ kontradizzjoni fit-tweġiba tal-awtoritajiet Portugiżi. Min-naħa l-waħda, 
l-AICEP enfasizzat il-bżonn għall-kuntatti informali ma’ TP sabiex jipprovdu 
kompetenza xierqa. Min-naħa l-oħra, l-AICEP stqarret li ma kien hemm l-ebda bżonn
għall-kjarifiki addizzjonali mill-applikant peress li sensiela ta’ omissjonijiet wasslu 
għall-esklużjoni immedjata tal-applikazzjoni Nru 4449 minħabba li ma laħqux sensiela 
ta’ kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà.

TP huwa wieħed minn numru ta’ “organi tekniċi” li jivvalutaw ċerti kategoriji ta’ 
applikazzjonijiet. TP huwa wkoll benefiċjarju skont partijiet oħra tal-istess POFC, li 
għalihom l-AETP ma setgħetx tippreżenta applikazzjoni. Il-petizzjonant/ilmentatur 
argumenta li TP m’għandux jivvaluta applikazzjonijiet biex jevita kunflitt ta’ interess.

Dwar is-separazzjoni tal-funzjonijiet fir-rigward ta’ TP fir-rwol tiegħu bħala organu 
tekniku għal ċerti miżuri u bħala benefiċjarju għal ċerti miżuri oħrajn, il-Kummissjoni 
hija sodisfatta bil-kjarifiki mogħtija mill-awtorità ta’ ġestjoni tal-programm POFC. 
Attivitajiet li għalihom TP jista’ jkun benefiċjarju skont il-POFC bħas-“Sistema de 
Apoio a Acções Colectivas” (SIAC) huma ta’ natura differenti minn attivitajiet li 
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għalihom TP huwa l-korp ta’ valutazzjoni (bħal Kwalifika tal-SI u l-
Internazzjonalizzazzjoni tal-SME). Attivitajiet jew proġetti appoġġati skont l-SIAC 
iwasslu għal ġenerazzjoni ta’ beni pubbliċi sabiex jissodisfaw interessi ta’ natura 
ġenerali, filwaqt li attivitajiet jew proġetti appoġġati fl-ambitu ta’ Kwalifika SI 
jissodisfaw interessi privati għall-SMEs involuti. Madankollu, il-limitu ma jistax ikun 
ċar kemm jiddikjaraw l-awtoritajiet Portugiżi, peress li hemm lok għal 
sovrappożizzjoni.

Dwar il-kwistjoni ta’ min jivvaluta proġetti ta’ turiżmu, il-Kummissjoni hija sodisfatta 
bil-kjarifiki mogħtija mill-awtorità ta’ ġestjoni. Tinnota li l-AICEP ma tivvalutax il-
proġetti kollha marbuta mal-internazzjonalizzazzjoni, iżda biss dawk fejn il-
maġġoranza tal-investiment (aktar minn 50 %) jirrigwarda l-internazzjonalizzazzjoni. 
Konsegwentement, il-proġetti marbuta mal-internazzjonalizzazzjoni li jikkonċernaw 
is-settur tat-turiżmu, iżda meta inqas minn 50 % tal-investiment attwalment 
jikkonċerna l-internazzjonalizzazzjoni, huma valutati minn TP.

Il-Kummissjoni tinnota, madankollu, li f’sistema bħal dik Portugiża fejn il-
kundizzjonijiet u regoli ta’ skemi bħal Innovazzjoni SI jew SME SI huma dettaljati 
ħafna, il-konsultazzjoni mal-applikanti mhix prevista b’mod espliċitu. L-ilment juri li 
t-teknika ta’ regoli dettaljati ħafna tista’ twassal għal dubji dwar kemm hi ġusta l-
proċedura jekk isir kuntatt formali jew informali li mhux kopert b’dawn ir-regoli 
b’mod espliċitu. Il-fatt li r-regoli huma daqshekk dettaljati jista’ jwassal lill-applikanti 
biex jaħsbu li ma hemmx regoli barra minn dawk stabbiliti bil-miktub u li għalhekk 
dawn il-kuntatti formali jew informali, anke jekk huma koperti mill-prinċipju ġenerali 
ta’ amministrazzjoni tajba, mhumiex permessi la espliċitament u lanqas impliċitament. 
Il-Kummissjoni għalhekk se tissuġġerixxi lill-awtoritajiet Portugiżi li fil-ġejjieni meta 
jiġu emendati dawn l-iskemi jew żviluppati skemi ġodda, il-konsultazzjoni tkun 
imsemmija b’mod espliċitu, bħala prattika ta’ ġestjoni tajba.

d) ELIĠIBBILTÀ TAL-AETP FL-AMBITU TA’ AZZJONIJIET KOLLETTIVI

Kif stipulat hawn fuq fit-taqsimiet a) u b), il-Kummissjoni ma tistax teħtieġ lill-
awtoritajiet Portugiżi jerġgħu jivvalutaw iż-żewġ applikazzjonijiet fl-ambitu tal-iskemi 
magħluqa. Madankollu, sabiex tappoġġja l-inizjattivi imprenditorjali tal-AETP b’mod 
kostruttiv, il-Kummissjoni talbet espliċitament lill-awtoritajiet Portugiżi li jiġi stabbilit 
jekk u kif l-AETP tistax tippreżenta applikazzjonijiet fil-qafas ta’ azzjonijiet kollettivi 
(“Acções Colectivas”). Dwar il-kwistjoni jekk l-AETP tistax tkun benefiċjarja fil-
qafas ta’ dawn l-azzjonijiet kollettivi jekk il-proġett kellu jitwettaq fl-interess ġenerali, 
il-Kummissjoni hija sodisfatta bit-tweġiba mogħtija mill-awtorità ta’ ġestjoni u minn 
TP u tinnota li l-AETP tista’ tikkwalifika fl-ambitu tal-iskema SIAC. Skont it-tweġiba 
ta’ TP, dan jista’ jkun ukoll possibbli b’mod separat, jiġifieri mingħajr il-ħtieġa ta’ 
involviment dirett mill-kumpaniji, sakemm jikkonforma mal-kriterji l-oħra tal-
eliġibbiltà stabbiliti skont din l-iskema.

Dwar l-involviment possibbli tal-AETP u l-kompetenza u l-inizjattiva tagħha fil-Pol 
tal-Kompetittività u t-Teknoloġija tat-Turiżmu 2015 (“Pólo de Competitividade e 
Tecnologia Turismo 2015”), il-Kummissjoni tinnota li dan jiddependi mill-adeżjoni 
tal-AETP mal-istrateġija approvata. Madankollu, kif innotat minn TP, Polo 
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Turismo 2105, bħal kull strateġija kollettiva ta’ effiċjenza, ma tmexxi l-ebda Fond 
Strutturali. Għaldaqstant ikun meħtieġ li, għall-proġetti kollha li dan ikopri jew jista’ 
jkopri, wieħed japplika għall-istrument ta’ appoġġ finanzjarju li, skont in-natura tal-
proġett u l-promotur tiegħu, huwa l-aktar adatt.

e) REMUNERAZZJONI GĦAS-SERVIZZI PROVDUTI MINN TP U KWISTJONIJIET TA’ 
GĦAJNUNA MILL-ISTAT

Matul il-petizzjoni/ilment, l-AETP ippreżentat aspett ieħor: TP jista’ jirċievi appoġġ 
pubbliku (prinċipalment mill-baġit nazzjonali, iżda possibbilment fil-qafas tal-Fondi 
Strutturali wkoll) biex iwettaq servizzi komparabbli ma’ dawk li jistgħu jiġu żviluppati 
mill-AETP.

Il-Kummissjoni staqsiet jekk id-Decreto-Lei nru 191/2009 għall-politika pubblika 
dwar it-turiżmu bħala settur strateġiku għall-ekonomija nazzjonali jibdlux il-
possibbiltajiet tal-atturi fis-settur tat-turiżmu li jipparteċipaw fil-POFC. Iddikjarat li t-
tweġiba għandha speċjalment tikkonċerna l-obbligu li tħallas għall-possibbiltà li tkun 
koperta mill-kampanji promozzjonali organizzati minn TP (l-Artikolu 19(b)). Barra 
minn hekk, hija talbet lill-awtoritajiet Portugiżi jispjegaw jekk bidla bħal din tkunx 
riflessa b’modifika tal-programm POFC jew fl-informazzjoni mogħtija lill-benefiċjarji 
potenzjali.

Sfortunatament, it-tweġiba mogħtija mill-awtorità ta’ ġestjoni mhix sodisfaċenti. 
B’mod partikolari, l-awtorità ta’ ġestjoni ma rreaġixxietx għall-kwistjoni ta’ obbligu 
possibbli li tħallas għall-possibbiltà li tkun koperta mill-kampanji promozzjonali 
organizzati minn TP (l-Artikolu 19(b)) u jekk din il-bidla kellhiex tiġi riflessa 
b’modifika tal-POFC jew l-informazzjoni mogħtija lill-benefiċjarji potenzjali.

Il-Kummissjoni għalhekk tirriżerva l-pożizzjoni tagħha dwar il-kwistjoni ta’ għajnuna 
potenzjali mill-Istat u se teżamina dan l-aspett aktar fil-fond.

Konklużjoni

Iż-żewġ applikazzjonijiet fl-ambitu tal-programmi kofinanzjati mill-Fondi Strutturali (it-
taqsimiet a) u b)) ġew irrifjutati u dawn l-applikazzjonijiet ma jistgħux jiġu valutati mill-ġdid. 
Il-qrati Portugiżi se jkollhom jiddeċiedu jekk ir-rifjuti kinux illegali u jiġbdu l-konklużjonijiet 
xierqa.

Il-Kummissjoni għalhekk se tindirizza l-kwistjonijiet biex ittejjeb id-dispożizzjonijiet u l-
proċeduri nazzjonali għall-ġejjieni waqt il-laqgħat regolari tagħha mal-awtoritajiet tal-
programmi bil-ħsieb li titjieb l-informazzjoni disponibbli għall-applikanti tal-proġetti u biex 
ikun garantit li fl-ittri tar-rifjut ir-rekwiżiti legali li ma ntlaħqux mill-applikazzjoni jiġu 
stipulati b’mod eżawrjenti u korrett (it-taqsimiet a) sa c)). Barra minn hekk, il-Kummissjoni 
esplorat possibbiltajiet kif l-AETP tista’ tapplika fil-ġejjieni u, b’mod partikolari, skont l-
iskema għall-azzjonijiet kollettivi, u informat b’dan lill-AETP (it-taqsima d).

Il-kwistjoni dwar l-għajnuna mill-Istat imqajma taħt it-taqsima e) se tiġi eżaminata aktar fil-
fond. Il-Kummissjoni terġa’ tikkuntattja lill-Parlament Ewropew b’pożizzjoni finali dwar dan 
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l-aspett fiż-żmien dovut.

5. (II) Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2014.

Wara l-laqgħa tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet f’Mejju 2012, il-Kummissjoni informat lill-
petizzjonant bis-sejbiet preliminari tagħha f’ittra datata l-20 ta’ Diċembru 2012. F’din l-ittra, 
is-servizzi tal-Kummissjoni spjegaw għaliex il-websajt Descubra Portugal ma involvietx 
għajnuna mill-Istat. L-ittra informat ukoll lill-petizzjonant bl-impenn tal-Portugall biex l-
awtoritajiet turistiċi tiegħu ma jwettqux - jew ma jiffinanzjawx - xi attività kummerċjali li ma 
ssirx primarjament biex jitwettaq l-iskop pubbliku tagħhom tal-provvediment ta’ 
informazzjoni lit-turisti u l-promozzjoni tal-pajjiż, ir-reġjun jew iż-żona.

Il-petizzjonant imbagħad ġibed l-attenzjoni tas-servizzi tal-Kummissjoni għal abbozz ta’ liġi 
ġdid, li issa huwa l-Liġi 33/2013 tas-16 ta’ Mejju 2013, peress li l-Artikolu 31 ta’ din il-liġi 
jirreferi għal dħul minn attivitajiet kummerċjali. Il-Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet 
Portugiżi jipprovdu informazzjoni dwar it-tip ta’ dħul li dan l-Artikolu jirreferi għalih. Il-
petizzjonant ġie informat b’din it-talba b’risposta temporanja datata d-19 ta’ Novembru 2013.

B’ittra datata s-27 ta’ Jannar 2014 il-petizzjonant ġie informat bir-risposta li waslet mill-
Portugall. Din ir-risposta tistipula li r-riċevuti mill-bejgħ ta’ oġġetti u servizzi msemmija fl-
Artikolu 31 ta’ din il-liġi huma relatati mal-attività tal-provvediment ta’ informazzjoni, bħall-
bejgħ ta’ gwidi, fuljetti jew mapep, li hija parti mill-iskop pubbliku tal-awtoritajiet tat-
turiżmu. Il-petizzjonant ġie informat ukoll li l-Kumissjoni għalhekk se tagħlaq il-fajl tal-
ilment.

Konklużjoni

L-aspetti prinċipali tal-ilment oriġinali dwar l-għażla tal-proġetti eliġibbli għal 
kofinanzjament minn fondi strutturali skont il-programmi Operattivi ġew indirizzati mill-ittra 
tal-Kummissjoni datata t-8 ta’ Awwissu 2011. Il-kwistjoni li kien fadal kienet dwar il-mandat 
tal-assoċjazzjoni nazzjonali tat-turiżmu Turismo de Portugal. Fl-2013 il-petizzjonant invoka 
wkoll il-mandat tal-assoċjazzjonijiet reġjonali tat-turiżmu fil-Liġi l-ġdida 33/2013. Ġie 
kkjarifikat mill-Portugall li dawn il-mandati huma limitati għall-provvediment ta’ 
informazzjoni lit-turisti u l-promozzjoni tal-Portugall u r-reġjuni u ż-żoni tiegħu. Dawn l-
attivitajiet ma jqajmux tħassib dwar għajnuna mill-Istat. Il-petizzjonant ġie informat b’dawn 
is-sejbiet b’ittri datati l-20 ta’ Diċembru 2012 u s-27 ta’ Jannar 2014. Il-fajl tal-ilment mal-
Kummissjoni għalhekk ingħalaq.


