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Betreft: Verzoekschrift 1132/2009, ingediend door H.M. (Portugese nationaliteit), 
namens de Portugese vereniging van toerismebedrijven "AETP", over het 
gebrek aan transparantie in verband met steunaanvragen in het kader van 
de operationele programma’s van de EU

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over de wijze waarop de verantwoordelijke Portugese overheden de 
middelen beheren die zijn toegewezen aan een aantal operationele programma’s in Portugal 
via het nationale strategische referentiekader (QREN). Indiener stelt dat er bij de in het 
verzoekschrift genoemde zaak aangaande afwijzing van een aanvraag voor steun sprake is van 
machtsmisbruik en nepotisme en aangezien hij van oordeel is dat een rechtszaak niet tot een 
oplossing voor het probleem zal leiden, verzoekt hij het Europees Parlement om in te grijpen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 november 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 april 2010.

Indiener stuurde in eerste instantie op 24 september 2009 een e-mail over het onderwerp aan 
Commissievoorzitter Barroso. In het antwoord werd aanbevolen om eerst gebruik te maken 
van de administratieve en gerechtelijke procedures op nationaal niveau en in tweede instantie 
een officiële klacht in te dienen indien er sprake is van schending van de communautaire 
wetgeving.



PE441.092v03-00 2/8 CM\1022018NL.doc

NL

Indiener diende een officiële klacht in. In hun antwoord van 16 december 2009 gaven de 
Commissiediensten aan dat een positief of negatief besluit over structurele steun voor een 
aanvraag voor een project geen onderwerp is dat betrekking heeft op een openbare 
aanbestedingsprocedure.

Indiener stuurde op 30 november 2009 een e-mail naar commissaris Samecki. In zijn 
antwoord zette de commissaris het mechanisme van gedeeld beheer onder het Structuurfonds 
en de taakverdeling tussen de lidstaten en de Commissie als volgt uiteen: operationele 
programma's in Portugal onder het nationale strategische referentiekader (QREN) worden 
door de Commissie en de instanties in de lidstaat in partnerschap uitgevoerd. Tot de 
exclusieve taken van de lidstaten behoren de selectie van en het toezicht op projecten.

Op grond van de aan de Commissiediensten verstrekte gegevens werd de aanvraag van 
indiener voor het project geheel overeenkomstig de criteria van de Portugese autoriteiten 
beoordeeld. Op 13 augustus 2009 kwam het directoraat Investeringen van “Turismo de 
Portugal” in overeenstemming met de in artikel 100 van de “Código do Procedimento 
Administrativo” genoemde procedure tot een definitieve afwijzing van de aanvraag voor het 
project, na twee eerdere negatieve antwoorden (11 maart 2009 en 28 april 2009).

Er zij op gewezen dat steun in het kader van het Structuurfonds uit hoofde van artikel 11 van 
Verordening (EG) nr. 1083/2006, PB L 210 van 31.7.2006, wordt verleend volgens een 
formule van complementariteit en partnerschap tussen de Commissie en de lidstaten, met 
inachtneming van hun respectieve bevoegdheden. In dit verband, en op grond van het beginsel 
van subsidiariteit, zijn de lidstaten verantwoordelijk voor de uitvoering van 
medegefinancierde maatregelen, en wel op het passende territoriale niveau en in 
overeenstemming met het institutionele stelsel dat specifiek is voor elke lidstaat (artikel 12 
van Verordening (EG) nr. 1083/2006).

Dit betekent met name dat de Commissie zich niet mag mengen in de selectie van projecten, 
aangezien dit valt onder de verantwoordelijkheid van de beheerautoriteiten, mits hun keuzes 
in overeenstemming zijn met de in de programmeringsdocumenten genoemde en in overleg 
met de Commissie aanvaarde beginselen en met de bestaande wetgeving.

Regels over de subsidieerbaarheid van uitgaven zijn meestal op nationaal niveau vastgesteld, 
hetgeen betekent dat het de lidstaten vrij staat om bepaalde acties of bepaalde categorieën van 
begunstigden op te nemen onder de verschillende prioritaire assen in een bepaald programma, 
of uit te sluiten, mits daarbij algemene rechtsbeginselen zoals gelijke behandeling, non-
discriminatie en transparantie worden nageleefd en belangenverstrengeling wordt voorkomen.

Op 18 december 2009 deed indiener de Commissie nadere informatie toekomen, die 
momenteel wordt geanalyseerd. In dit verband ging de Commissie na of de afwijzing van de 
aanvraag van indiener op objectieve selectiecriteria berustte en zijn aanvraag niet enkel de 
facto werd afgewezen, aangezien (volgens de nadere informatie van indiener) andere 
soortgelijke aanvragen van "Turismo de Portugal" wel werden goedgekeurd.

Deze zaak zal verder worden behandeld overeenkomstig de bepalingen inzake de behandeling 
van klachten. Aangezien Portugal een van de lidstaten is die deelneemt aan het Europese 
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proefsysteem, werden de Portugese autoriteiten via het proefsysteem verzocht in te gaan op 
concrete vragen over de selectieprocedure voor projecten. Via dit proefsysteem zouden de 
Portugese autoriteiten normaal gesproken een ontwerpantwoord doen toekomen aan de 
Commissie, die het antwoord vervolgens doorstuurt naar de eiser. De Commissie zou 
opmerkingen kunnen maken over dit ontwerpantwoord. In dit geval geeft Portugal de 
voorkeur aan een antwoord dat de Commissie direct doet toekomen aan de eiser. Hoe dan 
ook, het antwoord van de Portugese autoriteiten laat nog op zich wachten.

De Commissie zal hierop bij het Parlement terugkomen met een definitief standpunt.

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 16 december 2011

Op 22 april 2010 deed de Commissie het Europees Parlement een eerste reactie toekomen op
dit verzoekschrift.

Na de vergadering van de Commissie verzoekschriften op 25 januari 2011 ontving de 
Commissie de officiële reactie van de Portugese autoriteiten op haar verzoek van 2010. De 
lijvige stukken afkomstig van uiteenlopende Portugese instanties moesten eerst worden 
vertaald en vervolgens geanalyseerd. Op 8 augustus 2011 werd er een informatienota 
toegezonden aan de Portugese autoriteiten en werd tevens een gedetailleerd antwoord 
gestuurd aan de klager/indiener. Hiermee is deze zaak wat de Commissie betreft gesloten. Eén 
bepaald element van de klacht kan evenwel betrekking hebben op staatssteun en wordt om die 
reden apart in behandeling genomen.

Navolgend wordt een overzicht gegeven van de verschillende aspecten van onderhavig(e) 
verzoekschrift/klacht.

a) AANVRAAG AETP NR. 4449

Deze klacht is ingediend door de “Associação de Empresas Turísticas Portuguesas” 
(AETP) en betreft de weigering van de Portugese autoriteiten om twee 
projectaanvragen voor financiële steun krachtens het programma “Factores de 
Competitividade” (POFC) goed te keuren. Genoemd programma wordt in het kader 
van de programmeringsperiode 2007-2013 van het cohesiebeleid ondersteund door het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

De aanvraag van de AETP werd geweigerd door “Turismo de Portugal” (TP), het 
technische orgaan dat dit soort aanvragen in het kader van het POFC-programma 
behandelt, en wel omdat de aanvraag niet voldaan zou hebben aan de voor doeleinden 
van dit hulpprogramma door de Portugese autoriteiten uitgevaardigde regelgeving. De 
Commissie heeft kennisgenomen van het feit dat de uiteindelijke afwijzingsbrief 
weliswaar een uiteenzetting bevat van de feitelijke gronden voor de weigering, maar 
dat daarin niet stond aangegeven wat nu precies de rechtsgrondslag voor de weigering 
was. Hoewel de Commissie en de nationale autoriteiten wellicht van mening kunnen 
verschillen over de vraag of de projectaanvraag al dan niet een “gezamenlijk” project 
betrof, kan de Commissie zich vinden in een weigering op basis van onvolledige 
informatie ten aanzien van de toekenning van ondeelbare kosten aan de AETP en de 
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verdeling van de totale kosten die elke betrokken kmo dragen moet. Beide zaken 
lijken voldoende om de aanvraag van de AETP af te wijzen, omdat deze niet voldoet 
aan de bepalingen van de oproep tot het indienen van voorstellen.

Aangezien deze feiten verband houden met een specifieke oproep tot het indienen van 
voorstellen in het verleden waarvan de indieningstermijn reeds verstreken was op het 
moment dat de klager zich tot de Commissie richtte, kan de Commissie de Portugese 
autoriteiten niet gelasten om de procedure te heropenen teneinde een door de AETP 
ingediende herziene aanvraag in behandeling te nemen. Aangezien de AETP intussen 
een rechtszaak heeft aangespannen in Portugal, is het aan de Portugese rechtbank zich 
uit te spreken over eventuele eisen tot schadevergoeding door de AETP, indien de 
rechtbank tot de slotsom komt dat de aanvragen in kwestie inderdaad wederrechtelijk 
zijn afgewezen.

b) AANVRAAG AETP NR. 4470

In dit geval werd de aanvraag van de AETP geweigerd door “Agência para o 
Investimento e Comércio Externo de Portugal” (AICEP), het technische orgaan dat dit 
soort aanvragen in het kader van het POFC-programma behandelt, en wel omdat de 
aanvraag niet voldaan zou hebben aan de voor doeleinden van dit hulpprogramma 
door de Portugese autoriteiten uitgevaardigde regelgeving. De Commissie kan zich net 
zoals bij het vorige geval vinden in een aantal aspecten van de afwijzing (met 
betrekking tot de totale subsidiabele uitgaven). De Portugese autoriteiten zijn evenwel 
nog niet naar behoren ingegaan op een ander aspect van de afwijzing, namelijk het 
vermeende gebrek aan internationale promotieactiviteiten in het buitenland.

Maar zoals reeds gezegd in verband met aanvraag nr. 4449, kan de Commissie deze 
zaak niet verder onderzoeken, aangezien de indieningstermijn van de programma's 
reeds verstreken is. Daardoor kan er zelfs indien er een foutieve rechtsgrondslag is 
aangedragen voor de weigering, de aanvraag van de AETP geen tweede kans worden 
gegeven. Het is aan de Portugese rechtbanken om zich uit te spreken over eventuele 
eisen tot schadevergoeding door de AETP, indien de rechtbank tot de slotsom komt 
dat de aanvragen in kwestie inderdaad wederrechtelijk zijn afgewezen.

c) DE ROL VAN TURISMO DE PORTUGAL

Er is nog een bijkomend aspect, en wel de vraag waarom er gedurende de eerste 
beoordelingsfase geen contact werd opgenomen met de indiener. Wat dit aspect 
betreft, meent de Commissie tegenstrijdigheden te zien in het antwoord van de 
Portugese autoriteiten. Enerzijds onderstreepte de AICEP de noodzaak tot informele 
contacten met TP ten behoeve van de overdracht van de nodige expertise, maar
anderzijds heeft AICEP te kennen gegeven dat er geen noodzaak bestond tot 
aanvullende verklaringen van de indiener, omdat door een aantal fouten niet voldaan 
was aan een hele reeks toekenningscriteria en aanvraag nr. 4449 daarom meteen al 
was afgewezen.

TP is een van de vele “technische organen” die elk verantwoordelijk zijn voor de 
beoordeling van bepaalde categorieën verzoeken. TP is tevens begunstigde krachtens 
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andere delen van hetzelfde POFC-programma waar de AETP echter geen aanvraag 
voor kon indienen. De indiener/klager voerde aan dat TP niet belast zou mogen zijn 
met de beoordeling van aanvragen, omdat er anders sprake zou kunnen zijn van een 
belangenconflict.

Ten aanzien van de scheiding van de functies in verband met TP in diens 
hoedanigheid van technische orgaan voor bepaalde maatregelen en als begunstigde 
voor bepaalde andere maatregelen, acht de Commissie de door de beheersautoriteit 
van het POFC-programma gegeven toelichtingen afdoende. De activiteiten waarvoor 
TP begunstigde zou kunnen zijn krachtens het POFC-programma, zoals de “Sistema 
de Apoio a Acções Colectivas” (SIAC), zijn geheel anders van aard dan de activiteiten 
waarvoor TP de beoordelende instantie is (bijv. SI-kwalificatie en internationalisering 
van het MKB). De door SIAC ondersteunde activiteiten en projecten leiden tot de 
voortbrenging van publieke goederen ten behoeve van belangen van algemene aard, 
terwijl de activiteiten en projecten die gesteund worden in het kader van de SI-
kwalificatie de particuliere belangen van de betrokken KMO’s ten goede komen. Dat 
neemt niet weg dat de scheidslijn daartussen wellicht niet zo scherp te trekken valt als 
de Portugese autoriteiten willen doen geloven, omdat er sprake kan zijn van 
overlappingen.

Ten aanzien van de vraag wie de toerismeprojecten beoordeelt, acht de Commissie de 
door de beheerste autoriteit gegeven toelichtingen afdoende. De Commissie merkt op 
dat AICEP niet verantwoordelijk is voor de beoordeling van alle projecten op het vlak 
van internationalisering, maar uitsluitend betrokken is bij de gevallen waar het 
grootste deel van de investering (meer dan vijftig procent) verband houdt met 
internationalisering. Dat betekent dat met internationalisering verband houdende 
projecten in de toerismesector waar minder dan vijftig procent van de investeringen 
verband houdt met internationalisering, beoordeeld worden door TP.

De Commissie merkt echter op dat in een systeem als het Portugese, waarin de 
voorwaarden en regels van programma’s als SI Innovatie of SI KMO uiterst 
gedetailleerd zijn, er niet uitdrukkelijk voorzien is in de raadpleging van indieners. De 
klager betoogt dat de techniek van uiterst gedetailleerde regels twijfels kan doen rijzen 
ten aanzien van de billijkheid van de procedure ingeval er sprake is van informele of 
formele contacten waarin niet uitdrukkelijk door deze regels voorzien is. Het feit dat 
de regels dusdanig gedetailleerd zijn, kan bij indieners de suggestie wekken dat er 
naast de schriftelijk neergelegde regels geen andere regels bestaan en dat dergelijke 
informele of formele contacten - al dan niet in overeenstemming met het beginsel van 
behoorlijk bestuur - noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend zijn toegestaan. De 
Commissie zal daarom de Portugese autoriteiten adviseren om bij de wijziging van 
deze programma's of bij het opstellen van nieuwe programma's een uitdrukkelijke 
verwijzing aan te brengen naar dergelijke raadplegingen als zijnde een goede 
beheerspraktijk.

d) DE TOEPASSELIJKHEID OP AETP VAN GROEPSACTIES

Zoals reeds uiteengezet in sectie a) en b) kan de Commissie niet van de Portugese 
autoriteiten eisen om de twee aanvragen in het kader van de reeds afgesloten 
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procedures opnieuw in behandeling te nemen. De Commissie heeft echter teneinde de 
ondernemersinitiatieven van de AETP op een constructieve wijze te ondersteunen, de 
Portugese autoriteiten uitdrukkelijk verzocht of, en zo ja hoe, de AETP aanvragen kan 
indienen in het kader van de collectieve acties (“Acções Colectivas”). Ten aanzien van 
de vraag of de AETP in aanmerking komt voor steun krachtens dergelijke collectieve 
acties indien het project wordt uitgevoerd ten behoeve van het algemeen belang, acht 
de Commissie het antwoord van de beheersautoriteit en TP afdoende en merkt het op 
dat de AETP potentieel in aanmerking komt voor steun uit het SIAC-programma. Uit 
het antwoord van TP komt naar voren dat dit zelfs gescheiden kan, d.w.z. zonder de 
noodzaak tot directe betrokkenheid van bedrijven, onder voorwaarde dat voldaan 
wordt aan de andere criteria van het programma.

Voor wat betreft de mogelijke betrokkenheid van de AETP en de expertise en de 
betrokkenheid ervan in het Concurrentie- en Technologiecluster voor Toerisme 2015 
(“Pólo de Competitividade e Tecnologia Turismo 2015”), merkt de Commissie op dat 
dit afhangt van de vraag of de AETP al dan niet instemt met de reeds uitgezette 
strategie. Zoals TP al aangaf, voert Polo Turismo 2015, net als alle andere collectieve 
doeltreffendheidsstrategieën, geen beheer over middelen uit Structuurfondsen. Het is 
voor elk project in het kader daarvan dan ook nodig om een aparte aanvraag in te 
dienen voor het financiële steuninstrument dat gezien de aard van het project en de 
organisatie achter het project, het meest geschikt is.

e) VERGOEDING VOOR DOOR TP GELEVERDE DIENSTEN EN 
STAATSSTEUNKWESTIES

De AETP bracht in zijn verzoekschrift/klacht nog een ander punt naar voren. TP 
ontvangt wellicht staatssteun (in hoofdzaak uit de nationale begroting, maar mogelijk 
tevens uit de Structuurfondsen) voor de verlening van diensten die vergelijkbaar zijn 
met de diensten die ontwikkeld zouden kunnen worden door de AETP.

De Commissie heeft gevraagd of de Decreto-Lei nr. 191/2009 inzake de grondslag 
voor het overheidsbeleid op het vlak van het toerisme dat een strategische sector is 
voor de nationale economie, de mogelijkheden voor in de toerismesector actieve 
partijen voor deelname aan het POFC-programma verandert. Zij gaf daarbij aan dat 
het antwoord in het bijzonder dient in te gaan op de verplichting tot het betalen van 
een vergoeding voor de mogelijkheid om te worden opgenomen in door TP verzorgde 
promotiecampagnes (artikel 19, lid b). Bovendien vroeg zij de Portugese autoriteiten 
om uit te leggen of een dergelijke verandering zou leiden tot een wijziging van het 
POFC-programma of tot een wijziging ten aanzien van de aan de doelgroepen 
verstrekte informatie.

Het door de beheersautoriteit gegeven antwoord is echter onbevredigend. De 
beheersautoriteit heeft met name niet gereageerd op de kwestie van een mogelijke 
betalingsplicht in verband met opname in de door TP verzorgde promotiecampagnes 
(artikel 19, lid b) en/of een dergelijke verandering zou leiden tot een wijziging van het 
POFC-programma of ten aanzien van de aan de doelgroepen verstrekte informatie.

De Commissie houdt haar standpunt ten aanzien van mogelijke staatssteun in beraad 
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en zet haar onderzoek naar deze kwestie voort.

Conclusie

De twee aanvragen krachtens door de Structuurfondsen medegefinancierde programma's 
(sectie a) en b)) zijn geweigerd en kunnen niet opnieuw in behandeling worden genomen. Het 
is aan de Portugese rechtbanken om te bepalen of de afwijzingen al dan niet wederrechtelijk 
waren en om daaruit de juiste gevolgen te trekken.

De Commissie zal zich daarom bij gelegenheid van haar regelmatige bijeenkomsten met de 
programma-autoriteiten inzetten voor verbetering van de nationale bepalingen en procedures, 
zodat de partijen die projecten indienen in de toekomst over betere informatie beschikken 
alsook om ervoor te zorgen dat in afwijzingsbrieven volledig en op correcte wijze uiteen 
wordt gezet aan welke juridische vereiste(n) de aanvraag niet voldaan heeft (sectie a) t/m c)).
Bovendien heeft de Commissie bekeken hoe de AETP in het vervolg haar aanvragen, met 
name in het kader van programma's voor collectieve acties, zou kunnen indienen en heeft zij 
AETP dienovereenkomstig geïnformeerd (sectie d)).

Het vraagstuk van de staatssteun van sectie e) vraagt nog om nader onderzoek. De Commissie 
zal hierop bij het Europees Parlement terugkomen met een definitief standpunt.

5. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 28 februari 2014-03-17

Na de vergadering van de Commissie verzoekschriften mei 2012 heeft de Commissie de 
indiener van haar voorlopige bevindingen geïnformeerd per brief van 20 december 2012. In 
deze brief hebben de diensten van de Commissie uitgelegd waarom de website Descubra 
Portugal geen staatssteun behelsde. De brief stelde de indiener ook in kennis van het beleid
van Portugal ten aanzien van hun toerisme-instanties om geen commerciële activiteit uit te 
voeren - of te financieren - die niet in de eerste plaats wordt uitgevoerd in het kader van hun 
publieke doel, namelijk het verstrekken van informatie aan toeristen en het promoten van het 
land, een regio of streek.

Indiener vestigde vervolgens de aandacht van de diensten van de Commissie op een nieuw 
wetsontwerp, namelijk 33/2013 van 16 mei 2013, in verband met artikel 31 van die wet dat 
verwijst naar de inkomsten uit commerciële activiteiten. De Commissie verzocht de Portugese 
autoriteiten om informatie te verstrekken over het soort inkomsten dat in dit artikel wordt 
bedoeld. Indiener werd op de hoogte gesteld van dit verzoek via een voorlopig antwoord d.d.
19 november 2013.

Bij brief van 27 januari 2014 werd de indiener in kennis gesteld van het antwoord dat van  
Portugal was ontvangen. Dit antwoord hield in dat de ontvangsten uit de verkoop van 
goederen en diensten als bedoeld in artikel 31 van genoemde wet betrekking heeft op de 
activiteit van het verstrekken van informatie, zoals de verkoop van gidsen, brochures of 
kaarten, die onderdeel vormt van het publieke doel van de toerisme-instanties. Indiener werd 
ook meegedeeld dat de Commissie derhalve het klachtendossier zou sluiten.

Conclusie
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De belangrijkste aspecten van de oorspronkelijke klacht over de keuze van de projecten die in 
aanmerking komen voor medefinanciering door de structuurfondsen onder operationele 
programma's werden behandeld in de brief van de Commissie van 8 augustus 2011. De andere 
kwestie betrof de taken van de nationale toeristische vereniging 'Turismo de Portugal'. In 
2013 kaartte de indiener ook de bevoegdheid van de regionale toerismeverenigingen aan in de 
nieuwe wet 33/2013. Portugal heeft verduidelijkt dat die taken zijn beperkt tot het verstrekken 
van informatie aan toeristen, en de bevordering van Portugal en zijn regio's en streken. Deze 
activiteiten hebben geen aanleiding geven tot vragen inzake staatssteun. Indiener werd op de 
hoogte van deze bevindingen gesteld per brieven van 20 december 2012 en 27 januari 2014. 
Het dossier betreffende de klacht bij de Commissie is daarom gesloten.


