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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1132/2009, ktorú predkladá H. M., portugalský štátny občan, v mene 
združenia organizácií cestovného ruchu AETP, o nedostatočnej 
transparentnosti v spojení so žiadosťou o podporu v rámci operačných 
programov EÚ

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície sa sťažuje na spôsob, akým portugalské orgány spravujú finančné 
prostriedky vyčlenené na viacero operačných programov v Portugalsku prostredníctvom 
národného strategického referenčného rámca (QREN). Predkladateľ petície tvrdí, že 
v prípade, ktorý sa opisuje v petícii v súvislosti so zamietnutím podpory, prišlo k zneužitiu 
právomoci a rodinkárstvu, a keďže má pocit, že súdna žaloba by neviedla k vyriešeniu 
problému, žiada Európsky parlament, aby zasiahol.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 25. novembra 2009. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 22. apríla 2010)

Predkladateľ petície zaslal 24. septembra 2009 e-mail v rovnakej veci predsedovi Barrosovi. 
V odpovedi sa odporúčalo, aby sa najprv využili správne alebo súdne postupy podľa 
vnútroštátnych právnych predpisov a následne sa predložila oficiálna sťažnosť, pokiaľ boli 
porušené právne predpisy Únie.
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Predkladateľ petície potom predložil oficiálnu sťažnosť. V odpovedi, ktorá bola zaslaná 
16. decembra 2009, útvary Komisie uviedli, že priaznivé či nepriaznivé rozhodnutie 
o priznaní štrukturálnej pomoci na projektovú žiadosť nie je vecou verejného obstarávania.

Predkladateľ petície zaslal 30. novembra 2009 e-mail komisárovi Sameckému. V odpovedi 
bol vysvetlený mechanizmus zdieľaného hospodárenia v rámci štrukturálnych fondov 
a rozdelenie úloh medzi členské štáty a Komisiu: operačné programy, ktoré patria do 
národného strategického referenčného rámca (QREN) pre Portugalsko, sa vykonávajú 
v partnerstve Komisie a orgánov členského štátu. K úlohám, za ktoré zodpovedajú členské 
štáty, patrí výber a sledovanie jednotlivých projektov.

Podľa informácií, ktoré majú k dispozícii útvary Komisie, bola projektová žiadosť 
predkladateľa petície posúdená v súlade s kritériami, ktoré stanovili portugalské orgány. 
Investičné riaditeľstvo agentúry Turismo de Portugal 13. augusta 2009 v súlade s postupom 
stanoveným v článku 100 kódexu Código do Procedimento Administrativo po dvoch 
predbežných záporných odpovediach (11. marca 2009 a 28. apríla 2009) projektovú žiadosť 
definitívne zamietlo.

Treba zdôrazniť, že podľa článku 11 nariadenia (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 210, 
31.7.2006) sa pomoc v rámci štrukturálnych fondov poskytuje v súlade s prístupom 
komplementárnosti a partnerstva Komisie a členských štátov s riadnym prihliadnutím na ich 
príslušné právomoci. V tejto súvislosti a vzhľadom na zásadu subsidiarity sú za vykonávanie 
spolufinancovaných opatrení zodpovedné členské štáty na príslušnej územnej úrovni v súlade 
s inštitucionálnym systémom každého členského štátu (článok 12 nariadenia (ES) 
č. 1083/2006).

To predovšetkým znamená, že Európska komisia nesmie zasahovať do výberu projektov, 
keďže to patrí do právomoci riadiacich orgánov, za predpokladu, že ich rozhodnutia sú 
v súlade so zásadami ustanovenými v programových dokumentoch, ktoré boli prijaté po 
konzultáciách s Komisiou, a že sú v súlade s platnými právnymi predpismi.

Pravidlá týkajúce sa oprávnenosti výdavkov sa vo väčšine hľadísk stanovujú na vnútroštátnej 
úrovni, čo znamená, že členské štáty môžu v rámci jednotlivých prioritných osí daného 
programu zahrnúť alebo vylúčiť určité druhy úkonov alebo určité kategórie príjemcov, pokiaľ 
pri tom rešpektujú všeobecné právne zásady, akými sú rovnaké zaobchádzanie, 
nediskriminácia a transparentnosť, a vylúčia konflikt záujmov.

Dňa 18. decembra 2009 boli doručené ďalšie informácie predkladateľa petície, ktoré sa 
v súčasnosti analyzujú. Komisia v tejto súvislosti preskúmala, či sa zamietnutie žiadosti 
predkladateľa petície zakladá na objektívnych kritériách výberu, na základe ktorých sa 
žiadosť predkladateľa petície nevylúčila len de facto, keďže (podľa dodatočných informácií 
predkladateľa petície) podobné žiadosti preložené agentúrou Turismo de Portugal boli 
schválené.

Vo veci sa pokračuje podľa ustanovení upravujúcich riešenie sťažností. Keďže Portugalsko je 
jedným z členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na pilotnom systéme EÚ, portugalské orgány 
boli oslovené prostredníctvom pilotného systému EÚ, aby sa vyjadrili ku konkrétnym 
otázkam týkajúcim sa procesu výberu projektov. Podľa zvyčajného postupu v rámci pilotného 
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systému EÚ by portugalské orgány mali Komisii zaslať návrh odpovede, ktorá sa má zaslať 
sťažovateľovi. Komisia by sa potom mala k návrhu odpovede vyjadriť. Portugalsko však dáva 
prednosť tomu, aby Komisia zaslala odpoveď priamo sťažovateľovi. Tak či tak sa zatiaľ čaká 
na reakciu portugalských orgánov.

Komisia bude Európsky parlament informovať o konečnom stanovisku.

4. Revidovaná odpoveď Komisie (doručená 16. decembra 2011)

Prvú reakciu na túto petíciu postúpila Komisia Európskemu parlamentu 22. apríla 2010.

Po schôdzi Výboru pre petície, ktorá sa uskutočnila 25. januára 2011, bola Komisii doručená 
oficiálna reakcia portugalských orgánov na jej žiadosť z roku 2010. Objemný materiál prijatý 
od rôznych portugalských orgánov sa musel preložiť a potom analyzovať.
Druhá informačná správa bola zaslaná portugalským orgánom 8. augusta 2011 
a sťažovateľovi (predkladateľovi petície) bola zaslaná podrobná odpoveď. Zo strany Komisie 
sa tým sťažnosť považuje za uzavretú. Jeden prvok sťažnosti sa však môže týkať otázky 
štátnej pomoci a bude sa riešiť samostatne.

Nižšie je uvedený súhrn jednotlivých aspektov tejto petície (sťažnosti).

a) ŽIADOSŤ ZDRUŽENIA AETP Č. 4449

Túto sťažnosť predložilo združenie Associação de Empresas Turísticas Portuguesas 
(AETP) a týkala sa skutočnosti, že portugalské orgány odmietli priaznivo posúdiť dve 
projektové žiadosti o poskytnutie finančnej pomoci v rámci programu Factores de 
Competitividade (POFC) podporeného Európskym fondom regionálneho rozvoja 
(EFRR) v rámci programového obdobia politiky súdržnosti na roky 2007 – 2013.

Žiadosť združenia AETP zamietla agentúra Turismo de Portugal (TP), technický 
orgán posudzujúci tento druh žiadostí v rámci programu POFC, z dôvodu nedodržania 
regulačného rámca stanoveného portugalskými orgánmi pre tento program pomoci. 
Komisia pripomína, že v oznámení o konečnom zamietnutí, ktoré bolo zaslané 
združeniu AETP, boli skutočne uvedené faktické dôvody, nebol však uvedený žiadny 
zrejmý právny základ zamietnutia. Hoci stále môže existovať určitý priestor na rôzny 
výklad Komisie a vnútroštátnych orgánov, pokiaľ ide o otázku, či projektová žiadosť 
bola spoločným projektom alebo nie, Komisia môže akceptovať zamietnutie na 
základe neúplných informácií týkajúcich sa pridelenia nedeliteľných nákladov 
združeniu AETP a rozdelenia celkových nákladov, ktoré majú znášať jednotlivé 
zúčastnené malé a stredné podniky. Oba dôvody sa javia ako dostatočné na 
zamietnutie žiadosti, pretože žiadosť združenia AETP nevyhovela podmienkam výzvy 
na predkladanie návrhov.

Keďže sú však tieto skutočnosti spojené s konkrétnou výzvou na predkladanie 
návrhov v minulosti, ktorej lehoty už uplynuli, keď sa sťažovateľ obrátil na Komisiu, 
Komisia nemôže žiadať, aby portugalské orgány znovu otvorili tento postup s cieľom 
posúdiť revidovanú žiadosť združenia AETP. Vzhľadom na to, že združenie AETP 
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medzitým podalo žalobu na súde v Portugalsku, bude vecou portugalských súdov, aby 
rozhodli o možnom nároku na odškodnenie, ak oň združenie AETP požiada, pokiaľ 
súd rozhodne, že žiadosti boli zamietnuté nezákonne.

b) ŽIADOSŤ ZDRUŽENIA AETP Č. 4470

V tomto prípade žiadosť združenia AETP zamietla agentúra Agência para 
o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), technický orgán 
posudzujúci tento druh žiadostí v rámci programu POFC, z dôvodu nedodržania 
regulačného rámca stanoveného portugalskými orgánmi pre tento program pomoci. 
Podobne ako v druhom prípade, Komisia môže akceptovať niektoré aspekty 
zamietnutia (pokiaľ ide o sumu oprávnených výdavkov), pričom k inému aspektu 
zamietnutia (pokiaľ ide o údajný nedostatok medzinárodných propagačných činností, 
ktoré sa majú vykonať na zahraničných trhoch) sa portugalské orgány stále riadne 
nevyjadrili.

Ako však už bolo uvedené vyššie v súvislosti so žiadosťou č. 4449, Komisia nemôže 
túto záležitosť ďalej skúmať, a to ani v prípade, ak bol žiadateľovi oznámený 
nesprávny právny základ zamietnutia, keďže žiadosť združenia AETP by nebolo 
možné znovu posúdiť, pretože lehoty v rámci tohto programu už uplynuli. Bude vecou 
portugalských súdov, aby rozhodli o možnom nároku na odškodnenie, ak oň združenie 
AETP požiada, pokiaľ súd rozhodne, že žiadosti boli zamietnuté nezákonne.

c) ÚLOHA AGENTÚRY TURISMO DE PORTUGAL

Ďalší aspekt sa týka otázky, prečo žiadateľ nebol kontaktovaný vo fáze predbežného 
posudzovania. Komisia v tejto súvislosti pripomína možný rozpor v odpovedi 
portugalských orgánov. Agentúra AICEP na jednej strane zdôraznila potrebu 
neformálnych kontaktov s agentúrou TP na poskytnutie príslušných odborných 
poznatkov. Agentúra AICEP zároveň uviedla, že dodatočné vysvetlenia zo strany 
žiadateľa neboli potrebné, pretože súbor nedostatkov viedol k okamžitému vylúčeniu 
žiadosti č. 4449 z dôvodu nesplnenia podmienok oprávnenosti.

Agentúra Turismo de Portugal je jedným z viacerých technických orgánov, ktoré 
posudzujú určité kategórie žiadostí. Agentúra je zároveň príjemcom v rámci iných 
častí rovnakého programu POFC, v ktorých združenie AETP nemohlo predložiť 
žiadosť. Predkladateľ petície (sťažovateľ) tvrdil, že agentúra TP by nemala 
posudzovať žiadosti, aby sa zabránilo konfliktu záujmov.

Pokiaľ ide o oddelenie funkcií v súvislosti s agentúrou TP a jej úlohou technického 
orgánu pre určité opatrenia a príjemcu v niektorých iných opatreniach, Komisia je 
spokojná s vysvetleniami, ktoré poskytol riadiaci orgán programu POFC. Činnosti, 
v ktorých by agentúra TP mohla byť príjemcom v rámci programu POFC, napríklad 
Sistema de Apoio a Acções Colectivas (SIAC), majú inú povahu ako činnosti, 
v ktorých agentúra TP pôsobí ako posudzujúci orgán (napríklad kvalifikácia pre 
systém stimulov a internacionalizácia malých a stredných podnikov). Výsledkom 
činností či projektov podporených v rámci programu SIAC je vytváranie verejných 
statkov s cieľom uspokojiť záujmy všeobecnej povahy, kým činnosti či projekty 
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podporené v rámci kvalifikácie pre systém stimulov majú uspokojiť súkromné záujmy 
príslušných malých a stredných podnikov. Hranica však nemusí byť taká jasná, ako 
tvrdia portugalské orgány, keďže existuje priestor na určité prekrývanie.

Pokiaľ ide o otázku, kto posudzuje projekty v oblasti cestovného ruchu, Komisia je 
spokojná s vysvetlením, ktoré poskytol riadiaci orgán. Vo vysvetlení sa uvádza, že 
agentúra AICEP neposudzuje všetky projekty spojené s internacionalizáciou, ale len 
tie, v ktorých sa väčšina investícií (viac ako 50 %) týka internacionalizácie. Projekty 
týkajúce sa internacionalizácie v odvetví cestovného ruchu, v ktorých sa 
internacionalizácie v skutočnosti týka menej ako 50 % investícií, preto posudzuje 
agentúra TP.

Komisia však pripomína, že v takom systéme ako je portugalský, kde sú podmienky 
a pravidlá takých programov ako systém stimulov pre inovácie či systém stimulov pre 
malé a stredné podniky veľmi podrobné, sa výslovne nepredpokladajú konzultácie so 
žiadateľmi. Zo sťažnosti vyplýva, že metóda veľmi podrobných pravidiel môže viesť 
k vzniku pochybností o spravodlivosti postupu, pokiaľ dochádza k neformálnym či 
formálnym kontaktom, na ktoré sa takéto pravidlá výslovne nevzťahujú. Na základe
toho, že pravidlá sú také podrobné, by sa žiadatelia mohli domnievať, že neexistujú 
žiadne iné pravidlá okrem písomne stanovených, a preto takéto neformálne alebo 
formálne kontakty, bez ohľadu na to, či sa na ne vzťahuje všeobecná zásada dobrej 
správy vecí verejných, nie sú výslovne ani inak povolené. Komisia preto portugalským 
orgánom odporučí, aby v budúcnosti pri zmene týchto programov alebo tvorbe nových 
programov takéto konzultácie výslovne uviedli ako postup dobrého riadenia.

d) OPRÁVNENOSŤ ZDRUŽENIA AETP V RÁMCI KOLEKTÍVNYCH OPATRENÍ

Ako bolo uvedené vyššie v bodoch a) a b), Komisia nemôže od portugalských orgánov 
žiadať, aby opätovne posúdili dve predmetné žiadosti v rámci programov, ktoré už 
boli uzavreté. S cieľom konštruktívne podporiť podnikateľské iniciatívy združenia 
AETP však Komisia výslovne požiadala portugalské orgány, aby uviedli, či a ako by 
združenie AETP mohlo predložiť žiadosti v rámci kolektívnych opatrení (Acções 
Colectivas). Pokiaľ ide o otázku, či by združenie AETP mohlo byť príjemcom v rámci 
takýchto kolektívnych opatrení, ak by sa mal projekt vykonávať vo všeobecnom 
záujme, Komisia je spokojná s odpoveďou riadiaceho orgánu a agentúry TP 
a pripomína, že združenie AETP by mohlo splniť podmienky programu SIAC. Podľa 
odpovede agentúry TP by to dokonca bolo možné aj samostatne, čiže bez potreby 
priamej účasti firiem, za predpokladu, že združenie splní ostatné kritériá oprávnenosti 
stanovené v rámci tohto programu.

Pokiaľ ide o možné zapojenie združenia AETP a jeho odborných znalostí a iniciatívy 
do piliera pre konkurencieschopnosť a technológie v oblasti cestovného ruchu na rok 
2015 (Pólo de Competitividade e Tecnologia Turismo 2015), Komisia pripomína, že 
by to záviselo od dodržiavania schválenej stratégie združením AETP. Agentúra TP
však upozornila, že pilier Polo Turismo 2015, podobne ako žiadna iná stratégia 
kolektívnej účinnosti, nespravuje žiadne štrukturálne fondy. Bolo by preto potrebné, 
aby všetky projekty, ktoré zahŕňa alebo môže zahŕňať, žiadali o nástroj finančnej 
pomoci, ktorý je najvhodnejší vzhľadom na povahu projektu a jeho organizátora.
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e) ODMEŇOVANIE ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ AGENTÚROU TP A OTÁZKY ŠTÁTNEJ 
POMOCI

Počas riešenia petície (sťažnosti) upozornilo združenie AETP na ďalší aspekt: 
agentúra TP môže byť príjemcom verejnej podpory (najmä z vnútroštátneho rozpočtu, 
ale možno aj v rámci štrukturálnych fondov EÚ) na vykonávanie služieb 
porovnateľných so službami, ktoré by mohlo vykonávať združenie AETP.

Komisia sa pýtala, či by právny predpis Decreto-Lei č. 191/2009 o základe pre verejnú 
politiku v oblasti cestovného ruchu ako strategického odvetvia z hľadiska národného 
hospodárstva zmenil možnosti subjektov v odvetví cestovného ruchu na účasť 
v programe POFC. Komisia uviedla, že odpoveď by sa mala týkať najmä povinnosti 
platiť za možnosť účasti v propagačných kampaniach organizovaných agentúrou TP 
(článok 19 písm. b)). Komisia ďalej požiadala portugalské orgány, aby vysvetlili, či by 
sa takáto zmena odzrkadlila v úprave programu POFC alebo v informáciách 
poskytovaných potenciálnym príjemcom.

Odpoveď riadiaceho orgánu, žiaľ, nie je dostatočná. Riadiaci orgán neodpovedal 
najmä na otázku možnej povinnosti platiť za možnosť účasti v propagačných 
kampaniach organizovaných agentúrou TP (článok 19 písm. b)), ani na to, či by sa 
takáto zmena mala odzrkadliť v úprave programu POFC alebo informácií 
poskytovaných potenciálnym príjemcom.

Komisia si preto vyhradzuje stanovisko k otázke potenciálnej štátnej pomoci a bude 
tento aspekt ďalej skúmať.

Záver

Dve predmetné žiadosti podané v rámci programov spolufinancovaných zo štrukturálnych 
fondov (body a) a b)) boli zamietnuté a tieto žiadosti už nie je možné opätovne posúdiť. 
Portugalské súdy budú musieť rozhodnúť, či zamietnutia boli nezákonné, a budú musieť 
vyvodiť primerané závery.

Komisia preto bude na svojich pravidelných stretnutiach s programovými orgánmi riešiť 
otázky týkajúce sa zlepšenia vnútroštátnych ustanovení a postupov v budúcnosti s cieľom 
zlepšiť informácie poskytované projektovým žiadateľom a zaručiť, aby sa v oznámeniach 
o zamietnutí úplne a správne uviedli zákonné požiadavky, ktoré žiadosť nesplnila (písm. a) 
až c)). Komisia okrem toho preskúmala možnosti na podanie žiadosti združenia AETP 
v budúcnosti, a to najmä v rámci programov určených na kolektívne opatrenia, a poskytla 
združeniu AETP príslušné informácie (písm. d)).

Otázka štátnej pomoci nastolená v písm. e) sa bude ďalej skúmať. Komisia bude Európsky 
parlament včas informovať o konečnom stanovisku v tejto veci.

5. (II) Odpoveď Komisie (doručená 28. februára 2014)
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V nadväznosti na schôdzu Výboru pre petície, ktorá sa uskutočnila v máji 2012, Komisia 
informovala predkladateľa petície o svojich predbežných zisteniach listom z 20. decembra 
2012. Útvary Komisie v tomto liste vysvetlili, prečo webová stránka Descubra Portugal 
nezahŕňa štátnu pomoc. Predkladateľ petície bol zároveň v liste informovaný o záväzku 
Portugalska, aby jeho orgány pôsobiace v oblasti cestovného ruchu nevykonávali ani 
nefinancovali žiadnu komerčnú činnosť, ktorá sa primárne nevykonáva s cieľom plniť ich 
verejný účel poskytovania informácií turistom a propagácie krajiny, regiónu alebo oblasti.

Predkladateľ petície potom útvary Komisie upozornil na nový návrh zákona, ktorý bol prijatý 
ako súčasný zákon č. 33/2013 zo 16. mája 2013, pretože článok 31 tohto zákona sa týka 
príjmu z komerčných činností. Komisia požiadala portugalské orgány o poskytnutie 
informácií o druhu príjmu, ktorého sa tento článok týka. Predkladateľ petície bol o tejto 
žiadosti informovaný predbežnou odpoveďou z 19. novembra 2013.

Listom z 27. januára 2014 bol predkladateľ petície informovaný o odpovedi doručenej 
z Portugalska. V tejto odpovedi sa uvádza, že príjmy z predaja tovaru a služieb, na ktoré sa 
vzťahuje článok 31 uvedeného zákona, sa týkajú činnosti poskytovania informácií, napríklad 
predaja sprievodcov, brožúr alebo máp, ktorá je súčasťou verejného účelu orgánov 
pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu. Predkladateľ petície bol tiež informovaný, že 
Komisia preto uzavrie spis sťažnosti.

Záver

Na hlavné aspekty pôvodnej sťažnosti týkajúce sa výberu projektov oprávnených na 
spolufinancovanie zo štrukturálnych fondov v rámci operačných programov Komisia 
odpovedala listom z 8. augusta 2011. Zostávajúca otázka sa týkala pôsobnosti vnútroštátneho 
združenia cestovného ruchu Turismo de Portugal. Predkladateľ petície v roku 2013 tiež 
nastolil otázku pôsobnosti regionálnych združení cestovného ruchu podľa nového zákona 
č. 33/2013. Portugalsko vysvetlilo, že táto pôsobnosť je obmedzená na poskytovanie 
informácií turistom a na propagáciu Portugalska a jeho regiónov a oblastí. Tieto činnosti 
nevyvolávajú obavy z hľadiska poskytovania štátnej pomoci. Predkladateľ petície bol o týchto 
zisteniach informovaný listami z 20. decembra 2012 a 27. januára 2014. Spis sťažnosti, ktorý 
viedla Komisia, bol preto uzavretý.


