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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1651/2008, adresată de Heike Passarge, de cetățenie germană, 
privind despăgubirea și impozitarea în cazul exproprierii

1. Rezumatul petiției

 Petiționara explică că a fost deposedată de proprietatea sa de pe insula portugheză Madeira în 
1998, în scopul construirii unei autostrăzi finanțate de Uniunea Europeană. Șase ani mai 
târziu, în 2004, portughezii au acordat petiționarei și altor cetățeni afectați din Uniunea 
Europeană despăgubiri în cazul exproprierii, care în acest interval au fost plătite din bugetul 
public. În 2008, autoritățile fiscale portugheze au anunțat petiționara că despăgubirile în cazul 
exproprierii au fost impozitate și că ea trebuie să achite 25 % din suma plătită. Întrucât 
petiționara se îndoiește cu privire la legalitatea modului în care autoritățile portugheze au 
gestionat acest caz, ea solicită Parlamentului European să intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Petiționara este o cetățeană germană care a achiziționat în 1988 un teren în Madeira în 
vederea construirii unui hotel. În 1991, ea a fost informată de către autorități că pe terenul său 
va trece o autostradă cofinanțată de către UE. În 1998, ea a fost expropriată și, în 2004, a 
primit indemnizația de expropriere. În 2008, autoritățile din Madeira i-au cerut să plătească o 
taxă de 25% din indemnizația de expropriere primită cu 4 ani înainte, adică suma de 42 000 
de euro.

Luând în considerare intervalul scurs înainte de plata indemnizației de expropriere, opoziția 
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parlamentului din Madeira și declarațiile din presa regională, petiționara se întreabă dacă:
- autoritățile din Madeira nu au utilizat cuantumul alocat exproprierii din fondurile europene 
pentru a acoperi deficitul la nivelul finanțării naționale;
- taxa de 25 % asupra indemnizației de expropriere este contrară sau nu regulamentului 
privind fondurile structurale.

Comentariile Comisiei

Comisia informează Comisia pentru petiții că a hotărât să trateze informațiile și întrebarea 
adresată de către petiționară ca pe o plângere.

În conformitate cu regulamentul privind fondurile structurale, intervențiile din fondurile 
structurale se înscriu într-un demers de complementaritate și de parteneriat între Comisie și 
statele membre, cu respectarea competențelor respective ale fiecărui partener. În acest cadru și 
în virtutea principiului subsidiarității, punerea în practică a acțiunilor cofinanțate este 
responsabilitatea statelor membre, la nivelul teritorial cel mai adecvat și în conformitate cu 
sistemul instituțional propriu fiecărui stat membru.

Comisia are drept principiu contactarea autorităților statului membru în cauză pentru a cere 
informații sau pentru a căuta soluții la probleme. Doar în acest fel pot fi stabilite cu certitudine 
toate aspectele situației de fapt și de drept și se pot trage concluziile corespunzătoare.

Comisia a convenit cu un anumit număr de state membre, printre care și Portugalia, să vizeze 
creșterea vitezei și eficacității acestui proces de schimb de informații și de soluționare a 
problemelor în cadrul unui proiect denumit „Pilot UE”.

Concluzii

Comisia informează Comisia pentru petiții că a hotărât să se adreseze autorităților portugheze 
prin intermediul programului „Pilot UE” (referință a dosarului: 412/09/REGI) cu scopul de a 
obține informațiile necesare care să permită stabilirea faptului dacă taxa reclamată petiționarei 
de către autoritățile portugheze constituie sau nu o încălcare a regulamentului privind 
fondurile structurale.

Petiționara și Comisia pentru petiții vor fi informate cu privire la urmarea pe care Comisia o 
va da scrisorii petiționarei pe baza informațiilor care îi vor fi furnizate de către autoritățile 
portugheze.
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4. Răspunsul Comisiei, primit la 22 ianuarie 2010

Comisia a primit o confirmare din partea autorităților portugheze conform căreia construcția 
tronsonului de autostradă care leagă Funchal de aeroport (a doua fază) de pe insula Madeira și 
care a impus exproprierea petiționarei de pe terenul deținut, nu a fost cofinanțată prin
fondurile structurale. Comisia a clasat petiția în funcție de absența cofinanțării comunitare. 

Comisia a informat petiționara cu privire la aceasta și i-a transmis informațiile primite de la 
autoritățile portugheze, în special privind conformitatea termenelor procedurii de expropriere 
cu legislația națională și privind legalitatea taxei de 25 % aplicate asupra indemnizației de 
expropriere care a fost plătită petiționarei în conformitate cu legislația națională și cea 
comunitară. 


