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19.2.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0771/2004, внесена от Jan van Es, с нидерландско гражданство, 
от името на „Transes Holding SA“ и три други дружества относно 
предполагаемо незаконно възпрепятстване на два проекта от страна на 
португалските органи

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че четири дружества (три от Люксембург и едно от 
Ирландия) от 1995 г. започват разработването на два широкомащабни туристически 
проекта в Португалия. През 1999 г. единият от проектите е бил напълно одобрен от 
португалското правителство, докато вторият се е намирал в заключителната фаза на 
процедурата по одобрение. Вносителят на петицията твърди, че оттогава двата проекта 
са незаконно блокирани от компетентните португалски органи. Той смята, че пречките, 
с които се сблъсква, са дело на португалска група за недвижими имоти, която се ползва 
с голямо политическо влияние. Според него произтичащите от това финансови загуби, 
понесени от четирите дружества, възлизат на повече от 400 милиона евро и се 
увеличават с 2 милиона евро всяка година. Вносителят на петицията изтъква, че 
португалските органи са нарушили сериозно няколко члена от Договора за ЕО, между 
другото като дискриминират чуждестранни дружества. Той призовава Европейския 
парламент да предприеме всички необходими мерки, за да осигури правната защита на 
чуждестранните дружества, опериращи в Португалия, и отправя искане действащото 
право на Общността да бъде приложено в пълна степен.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 март 2005 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 3 февруари 2006 г.
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Вносителят на петицията твърди, че различни португалски органи (общини, регионални 
и централни правителствени органи) са нарушили редица права, залегнали в Договора 
(както и права съгласно португалското законодателство), на „Transes Holdings SA“ и 
неговите дъщерни дружества (за предполагаемо нарушените права съгласно Договора, 
вж. приложението). Като се има предвид, че холдинговото дружество е регистрирано в 
Люксембург и че неговите дъщерни дружества са регистрирани в Белгия, Люксембург 
и Ирландия, Комисията смята, че дейностите, извършвани от посочените дружества, се 
отнасят основно до свободното движение на капитали съгласно Договора и е едно от 
основанията, посочени от вносителя на петицията. Следователно нейният анализ, 
представен по-долу, е съсредоточен върху тази свобода на движение, въпреки че е 
уместно да се отбележи, че подобни разсъждения биха могли да бъдат отнесени и към 
други свободи.

Дори и Договорът за ЕО да не определя термина „движение на капитали“, Директива 
88/361/ЕИО1, както и приложената към нея номенклатура, съгласно постоянната 
съдебна практика, може да бъде използвана за определение на движението на 
капитали2. Инвестициите в недвижимости са ясно посочени в номенклатурата за 
движение на капитали, класифицирани според номенклатурата на Директива 
88/361/ЕИО (точка II.A. от списъка).

Член 56 от Договора за ЕО забранява всяко ограничение на движението на капитали. 
Въпреки това член 58 предвижда конкретни изключения от свободното движение на 
капитали3. Според съдебната практика на Съда на европейските общности 
ограниченията на свободите могат да бъдат обосновани с наложителни съображения от 
обществен интерес. Измежду законовите съображения от обществен интерес, признати 
от Европейския съд, фигурира устройството на градските и селски територии4.

Португалия, подобно на всички останали страни-членки, има свое собствено 
законодателство в областта на устройството на градските и селски територии.

Вносителите на петицията не твърдят, на нито един етап от петицията си, че основните 
правни и нормативни документи на Португалия в областта на устройството, прилагани 
към конкретния случай, са в противоречие с изискванията на Договора. В 
действителност вносителите на петицията обосновават аргументите си като се 

                                               
1 Директива на Съвета от 24 юни 1998 година за прилагане на член 67 от Договора, ОВ L 178, 8 юли 1988 
г., стр. 5-18.
2 Дело C-367/98, Комисия / Португалия, точка 37 и дело C-222/97, Trummer и Mayer, точки 20-21
3  „1. Разпоредбите на член 56 не накърняват правото на държавите-членки:
 .... 
б) да вземат всички необходими мерки за предотвратяване на нарушенията на националните законови 
и подзаконови норми, в частност в данъчната област и областта на разумния надзор на финансовите 
институции, или да предвидят процедури за деклариране на движението на капитали за целите на 
статистическата или административна информация, или да вземат мерки, които са оправдани от 
съображения за обществен ред или обществена сигурност.
2. Разпоредбите на настоящата глава не накърняват приложимостта на ограниченията на правото на 
установяване, които са съвместими с този договор. 
3. Мерките и процедурите, посочени в параграфи 1 и 2, не представляват средство за произволна 
дискриминация или прикрито ограничение на свободното движение на капитали и плащания по смисъла 
на член 56.“
4 Вж. дело C-302/97 Konle параграф 40, C-300/01 Salzmann точка 44 и свързани дела C-515/99, от C519/99 
до C-524/99 и от C-526/99 до C-540/99 Reisch и други точка 34.
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позовават на съответните португалски закони (параграфи 110-129 от петицията). Тъй 
като вносителите на петицията не посочват нарушение на европейското 
законодателство от страна на португалските закони, задача на португалските съдебни 
институции е да решат въпроса с предполагаемите нарушения на националното 
законодателство. Именно те са в състояние да бдят за спазване на правата на 
вносителите на петицията. 

Към това се прибавя фактът, че подлагането на предоставянето на разрешително за 
експлоатация на критерии, които са по-строги от предвидените в португалското 
законодателство, не противоречи задължително на общностното право. 
Съображенията, изложени в параграфи 130-142 от петицията, се основават на 
предполагаеми нарушения на съответните споразумения (протоколи/договори), 
сключени между предприятието и засегнатите общини. Трудно е да се предвиди как 
едно споразумение, сключено с община, може да обвързва други регионални и 
национални планиращи органи. Въпреки това всеки спор относно такива условия на 
договор или всяко предполагаемо нарушение на тези условия се отнася до 
компетенциите на португалските съдебни институции. Невъзможността да се поправят 
причинените вреди дава право да се  предявяват искове за вреди и интереси.
Що се отнася до първия проект, според наличните данни той е бил окончателно 
одобрен през март 1999 г. Вследствие на значително понижение на водите на езерото 
през 1998 г. проектът, към когото е загубен всякакъв интерес от търговска гледна точка, 
е бил спрян. Докато вносителят на петицията твърди, че органите са били длъжни да 
оправят в определен срок изтичането на вода от бентa, което е в основата на 
пониженото ниво на водата, единствено националните съдебни институции могат да 
решат този въпрос от договорното право и оценката на фактите. Същевременно е 
трудно да не се направи извода, че ако проектът е бил завършен на този етап, определен 
брой други европейски граждани, както и засегнатите дружества, биха претърпели 
тежки допълнителни загуби по отношение на инвестициите си.

 Що се отнася до втория проект, той е разчитал също на „подписани протоколи с 
различните засегнати общини, които са се ангажирали да издадат всички 
окончателни разрешителни и строителни разрешения“ през юли 1996 г. (параграф 
43). Той се отнася за същата зона на езерото, чието ниво се е понижило през 1998 г. 
Жалбоподателят твърди, че „окончателното разрешение за проекта внезапно и 
съзнателно е било отложено за 1999 г. и неговото изграждане е било спряно от 
португалските органи поради „критични статии от пресата“, първата от които 
през април 1999 г., които „изопачавали и изкривявали фактите с единствената цел 
да дискредитират дружествата Transes и проектите им в Португалия“ (параграф
80);

 решението на дружеството да не изпълнява първия проект приблизително през този 
период по споменатите по-горе причини (параграф 30) и;

 последвалото „начало на финансовия крах на [партньорското португалско 
дружество в средата на 1999 г.]“ (параграф 86).

Както става ясно, споменатите по-горе събития имат връзка с решенията, взети по-
късно от органите. Законността на тези решения по силата на португалското право, 
всяка отговорност на общината или на дружествата както е определена от договора им 
от 1996 г. и всеки въпрос по отношение на щетите, причинени от клеветническите 
статии, появили се в пресата, би следвало да се разглеждат като въпроси, попадащи в 



PE370.046/REV.III 4/10 CM\805832BG.doc

BG

компетенциите на националните съдебни институции, и при това поради същите 
мотиви като тези, които са посочени по-горе.

Свързаният въпрос, повдигнат по повод на неприсъждането на проекта на специална 
туристическа помощ от 18/10/1999 (параграф 56), вследствие на статии от пресата, 
които са „грешни и лъжливи“, появили се през май 1999 г., се отнася също така до 
твърдения, които само португалските съдебни институции са в състояние да разрешат. 
И накрая, що се отнася до цитираните членове от Договора по отношение на 
държавните помощи и конкуренцията, Комисията не вижда връзка между твърденията 
на вносителя на петицията („според достоверни източници на информация“ ... „група, 
която вероятно е използвала политическото си влияние“ ... [е] готова да поеме 
проекта Transes”) и членовете от Договора за ЕО, на които се позовава. Член 81 от 
Договора за ЕО засяга споразумения между предприятия, които ограничават 
конкуренцията, ако засягат търговията между държави-членки. Член 82 от Договора за 
ЕО се отнася до злоупотребите с доминиращо положение на дадено предприятие, които 
засягат търговията в държави-членки. Тези две разпоредби засягат поведението на 
частни предприятия, а не на правителството и на публични органи. Нещо повече, 
разглеждането на молбата им е в зависимост от наличието на съществен ефект върху 
търговията между държави-членки. Изложените в петицията факти не показват 
нарушения на разпоредбите на Договора.

Що се отнася до предполагаемото нарушение на член 87, петицията не съдържа нито 
един елемент, указващ че една от мерките, каквато и да е тя, представлява държавна 
помощ по смисъла на член 87, параграф 1.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 5 май 2008 г.

Вносителят на петицията посочва, че четири дружества (три от Люксембург и едно от 
Ирландия) от 1995 г. започват разработването на два широкомащабни туристически 
проекта в Португалия. През 1999 г. единият от проектите е бил напълно одобрен от 
португалското правителство, докато вторият се е намирал във заключителна фаза на 
процедурата по одобрение. Вносителят на петицията твърди, че оттогава двата проекта 
са били незаконно блокирани от компетентните португалски органи. Той смята, че 
пречките, с които се сблъсква, са дело на португалска група за недвижими имоти, която 
се ползва с голямо политическо влияние. Според него произтичащите от това 
финансови загуби, понасяни от четирите дружества, възлизат на повече от 400 милиона 
евро и всяка година се увеличават с 2 милиона евро. Вносителят на петицията изтъква, 
че португалските органи са нарушили сериозно няколко члена от Договора за 
Европейската общност, между другото като дискриминират чуждестранни дружества. 
След отговора от Европейския парламент на петицията му, регистрирана под номер 
771/2004 от 5 май 2006 г., вносителят на петицията е помолил, с писмо от 12 ноември 
2007 г., за повторно разглеждане на неговата петиция с мотива, че Комисията не е 
предоставила пълен отговор на петицията му. 

Успоредно с петицията си вносителят на петицията е внесъл жалба до службите на
Комисията. Неговата жалба е регистрирана под номер 2004/5153.
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Службите на Комисията са извършили анализ на описаните от жалбоподателя факти и 
са го информирали, с писмо от 24 януари 2006 г., за резултатите от анализа. 

От една страна, що се отнася до споменатите от жалбоподателя/вносителя на петицията 
факти и дискриминационното отношение, чийто обект са станали неговите дружества 
от страна на португалските органи, той никога не е споменавал или не се е позовавал на 
точни национални законови или нормативни разпоредби, които биха нарушили правото 
на Общността. На този етап не бе доказано никакво непосредствено нарушение на 
Договора за ЕО.

От друга страна, що се отнася до твърдението за дискриминационно отношение, чийто 
обект са станали дружествата на вносителя на петицията, нито едно от представените 
сведения не позволи да се установи подобно дискриминационно отношение. В 
действителност, ако в съответствие с член 43 от Договора за ЕС, свободата на 
установяване е гарантирана във вътрешността на Съюза, не бе доказана никаква 
дискриминация, непосредствена или косвена, по отношение на вносителя на петицията, 
въпреки подробната документация, която той предостави. В действителност, „за да има 
нарушение на принципа на равното третиране, е необходимо сходни положения да са 
третирани по различен начин1“. Впрочем фактът, че други проекти са били одобрени в 
същата географска зона за строителство, не позволява да се докаже per se 
дискриминационна практика от страна на португалските органи срещу него, тъй като 
тези проекти са различни от проекта на вносителя на петицията и могат да съдържат 
характеристики точно толкова подходящи и съответстващи на португалското право.

Следователно в писмото си от 24 януари 2006 г. службите на Комисията са 
информирали вносителя на петицията за своето намерение да пристъпят към 
приключване на разглеждането на жалбата му, тъй като описаните от вносителя на 
петицията факти са резултат от евентуално лошо прилагане на португалското право от 
португалските органи, без да е било доказано, че португалското право съдържа в себе 
си разпоредби, противоречащи на правото на Общността. Писмото уточнява, че в 
отсъствието на нови елементи в рамките на 4 седмици, Комисията ще пристъпи към 
приключване на разглеждането на тази жалба. До 25 октомври 2007 г. не бе получен 
никакъв отговор от страна на г-н van Es. Следователно на 4 април 2006 г.  бе взето 
решение разглеждането на неговата жалба да бъде приключено.

Жалбоподателят/вносителят на петицията в свои писма от 25 октомври 2007 г. и от 7 
януари 2008 г., не внася нито един нов елемент, позволяващ да се предвиди повторно 
разглеждане на жалбата, тъй като същият настоятелно призовава Комисията да поиска 
от португалските органи да обосноват правните основания за отказ на одобрение на 
градоустройствен план или анулиране на градоустройствен проект. Въпреки това всеки 
спор относно такива условия на договор/проект или всяко предполагаемо нарушение на 
тези условия се отнася единствено до компетентността на португалските съдебни 
институции. 

                                               
1 Решение от 6 април 1995 г., Ferriere Nord / Комисия, T-143/89,  точка 55



PE370.046/REV.III 6/10 CM\805832BG.doc

BG

Тъй като различните страни на жалбата, отнасящи се до член 43 от Договора за ЕО, са 
били третирани в рамките на процедурата за нарушение 2004/5153, Комисията, в 
отговора си от 3 февруари 2006 г. на петиция 771/2004, разглежда принципно 
повдигнатия от вносителя на петицията проблем в перспективата на член 56 от 
Договора за ЕО (свободно движение на капитали – недвижимости). В отсъствието на 
нови данни, представени по този повод от жалбоподателя/вносителя на петицията, в 
писмата му от 25 октомври, 12 ноември 2007 г. и 7 януари 2008 г., в сила остават 
заключенията от настоящия анализ: задача на португалските съдебни институции е да 
решат въпроса с предполагаемите нарушения на португалското законодателство, тъй 
като вносителят на петицията не претендира, че основните закони и нормативни 
документи на Португалия в областта на териториалното устройство, които са валидни 
във въпросните случаи, са в противоречие с изискванията на Договора за ЕО и че 
жалбоподателят/вносителят на петицията подкрепя аргументите си като се позовава на 
съответните португалски закони.

Следователно, както е споменато в отговора на Комисията от 3 февруари 2006 г. 
относно петицията, събитията, споменати от вносителя на петицията, имат връзка с 
взетите от португалските органи решения. Законността на тези решения по силата на 
португалското право, всяка отговорност на общините или на предприятията, както са 
определени във въпросните договори, както и всеки въпрос по отношение на щетите, 
причинени от клеветническите статии, появили се в пресата, трябва да се разглеждат 
като въпроси, попадащи в компетенциите на португалските национални съдебни 
институции. 

Жалбоподателят е бил информиран с писма от 6 декември 2007 г., от 3 януари 2008 г. и 
от 21 февруари 2008 г. за позицията на Комисията, на които той е отговорил с писмо от 
27 февруари 2008 г.

Трябва впрочем да се отбележи, че според постоянната съдебна практика националният 
съд, на първо място, трябва да прилага общностното право и да прави заключения от 
съдебната практика на Съда на ЕО в рамките на процедурите, които са му представени. 
Ако става въпрос за тълкуване на правото на Общността, уместно е във всеки случай да 
припомним възможността националните съдилища да използват механизма на 
преюдициналния въпрос, предвиден в член 234 от Договора, за да получат тълкувание 
на разпоредбите на правото на Общността от страна на Съда, който е единствено 
компетентен по този повод. 

Що се отнася до забавянето на съдебното решение по неговите жалби в Португалия, 
посочени от жалбоподателя/вносителя на петицията, уместно е да припомним, че ако 
той счита, че Португалия е нарушила правото му на справедлив процес в сферата на 
гражданското и наказателно правосъдие, той може също така да внесе иск в 
Европейския съд за правата на човека, компетентен да гарантира спазването на 
Европейската конвенция за правата на човека от страна на подписалите я държави.

5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 26 септември 2008 г.

При първоначалното внасяне на петицията през 2004 г. вносителят се оплаква от 
спирането на два проекта, започнати от дружествата Transes в Португалия. Според него 
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португалските органи са нарушили съществено няколко члена от ДЕО, наред с другото, 
като са допуснали дискриминация спрямо чуждестранни предприятия.

Заедно с петицията си вносителят подава и оплакване до Комисията, регистрирано под 
номер 2004/5153. Службите на Комисията са извършили анализ на описаните от 
жалбоподателя фактически обстоятелства и с писмо от 24 януари 2006 г .  са го 
уведомили за намерението си да прекратят жалбата му при липса на нови данни, които 
да бъдат получени в срок от 4 седмици. В действителност, както беше посочено в 
предишното съобщение на Комисията относно въпросната петиция, Комисията счита, 
че посочените от жалбоподателя/вносителя факти не дават основание да се установи 
нарушение на общностното право чрез национални законови или подзаконови 
разпоредби, действащи в Португалия. От друга страна, по отношение на твърдението за 
дискриминационно третиране с обект дружествата на вносителя, от предоставената 
информация не беше възможно да се установи такова дискриминационно третиране.

До 25 октомври 2007 г .  вносителят/жалбоподателят не е предоставил отговор. 
Следователно, на 4 април 2006 г. Комисията взе решение за прекратяване на 
разглеждането на жалбата. 

В писмата си от 25 октомври 2007 г., 7 януари 2008 г. и 27 февруари 2008 г. 
вносителят/жалбоподателят не представя нови данни, които да съставляват основание 
за евентуално ново разглеждане на жалбата, тъй като вносителят/жалбоподателят 
отправя искане до Комисията да изиска от португалските органи да мотивират 
правното основание за отказа за одобрение на градоустройствен план или за отмяна на 
градоустройствен проект. В действителност, всеки спор с предмет условията на 
договор/проект или предполагаемо неизпълнение на тези условия е от компетентността 
единствено на португалските правораздавателни органи.

С писмо от 6 декември 2007 г., 3 януари 2008 г., 21 февруари 2008 г., 14 март 2008 г. и 
25 април 2008 г. службите на Комисията са разяснили на вносителя/жалбоподателя 
основанията за прекратяването на жалбата му и резултатите от извършения от тях 
анализ.

С писмо от 12 ноември 2007 г. вносителят е поискал ново разглеждане на петицията си 
от Европейския парламент с мотив, че Комисията не е предоставила пълен отговор на 
петицията. В предишно допълнително съобщение Комисията вече посочи, че 
жалбоподателят/вносителят не е предоставил нови данни и че заключенията от анализа 
й остават същите: португалските правораздавателни органи са компетентни да се 
произнесат по въпроса за предполагаемите нарушения на националното 
законодателство, тъй като вносителят не навежда твърдения, че законите и основните 
подзаконови актове в Португалия в областта на териториалното благоустройство, 
приложими към случая, са в противоречие с изискванията на Договора ЕО и че 
жалбоподателят/вносителят основава своите аргументи, като се позовава на 
съответните португалски закони. Следователно, споменатите от вносителя събития 
имат връзка с решенията, взети от португалските власти. Законосъобразността на тези 
решения съгласно португалското право, отговорността на общините или 
предприятията, определени в съответните договори, както и всеки въпрос с предмет 
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вреди, причинени от оклеветяващи статии, публикувани в печата, се считат за въпроси 
от компетентността на португалските национални правораздавателни органи. 

В писмо от 6 май 2008 г., адресирано до секретариата на комисията по петиции на 
Европейския парламент, жалбоподателят/вносителят, се оплаква от начина на 
разглеждане на неговата жалба от страна на Комисията и от извършения от нея анализ.

В тази връзка Комисията държи да уточни, че съгласно искането на жалбоподателя 
/вносителя и Регламент 1049/2001 относно достъпа до документи, на същия е 
предоставен екземпляр от формуляра за нарушение, приложен към решението на 
колегията на членовете на Комисията от 4 април 2006 г. Във въпросния формуляр за 
нарушение се посочва правното основание за оспорване, фактическите обстоятелства, 
на които се основава оплакването, както и актуалното състояние на делото на 
жалбоподателя/вносителя към 30 януари 2006 г. Жалбоподателят/вносителят се оплаква 
от обстоятелството, че Комисията не е отговорила на доводите му, посочени в писмо от 
7 януари 2008 г. По този повод Комисията припомня, че освен писмото й от 24 януари 
2006 г. с писма от 6 декември 2007 г., 3 януари 2008 г., 21 февруари 2008 г., 14 март 
2008 г. и 25 април 2008 г. е посочила на жалбоподателя/вносителя основанията за 
прекратяване на жалбата, както и обстоятелството, че не е посочен нов елемент, който 
да е основание за ново разглеждане на жалбата.

6. Отговор на Комисията, получен на 19 февруари 2010 г.

На 9 март 2009 г. до португалските органи е изпратено писмо с искане за информация
относно положението на дружествата „Transes“ в Португалия. При липса на отговор от 
страна на португалските органи до 9 май 2009 г., Комисията е открила процедура за 
нарушение поради неизпълнение на задълженията за съдействие, предвидени в член 10 
от Договора за ЕО (липса на отговор от страна на португалските органи). Процедурата 
е приключена на 20 ноември 2009 г. след получаването на отговор от страна на 
португалските органи от 23 юни 2009 г. и 18 август 2009 г.

От представените от португалските органи отговори става ясно, че те потвърждават, че 
португалските съдилища са сезирани във връзка със споровете, възникнали между 
представляваните от вносителя на петицията дружества „Transes“ и португалските 
органи.

От друга страна, що се отнася до отговорите на специфичните въпроси, поставени в 
рамките на петицията, и според предоставената от португалските органи информация, 
става ясно, че:

 Условията на процедурите по предоставяне и евентуално отменяне на разрешения 
за проекта Aldeia do Almegue (управляван от община Serta), и по-специално правните 
основания за нератифициране на градоустройствения проект за Almegue през август 
1999 г. във връзка със съществуващите правила за градоустройство:

Португалските органи посочват, че този проект не е приключен и съответно не е 
изпълнен. Друг проект за район Almegue не е регистриран.
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 Условията за анулиране на проекта Castelo do Vide (управляван от община Castelo 
do Vide) и условията за разрешение за строителство в тази зона, и по-специално 
правните основания за анулиране на проекта Castelo do Vide през декември 1999 г., 
осем месеца след одобряването му през март 1999 г., въпреки че различните 
разрешения за строителство вече са били предоставени, както и решението на 
португалските органи за невъзстановяване на нивото на водата в местното езеро, 
Povoa e Meadas:

Португалските органи признават, че този проект е одобрен от бившата дирекция за 
туризъм. При все това, работите не са започнали в срока на валидност на 
разрешителното, което води до изтичане на срока на разрешителното за проекта.

От друга страна, португалските органи посочват, че ако нивото на водата в местното 
езеро в местността Povoa et Medeas е спаднало през 1998 г., то през следващите 
години е възвърнало нормалните си стойности.

 Условията за изпълнение на програмата PITER (Projecto Integrade Turistico 
Estruturante de Base Regional), която ще бъде финансирана с европейски средства, за 
проекта Castelo do Vide:

Португалските органи посочват, че представеният от дружествата „Transes“ през 
Lusaldeia проект не е получил статут на проект PITER, тъй като не е отговарял на
всички изисквания, определени в Despacho normativo № 35/98 от 28 май 1998 година 
за създаване на системата PITER (член 8, алинея г) от указа).

Заключение

В светлината на горепосоченото и предоставената от португалските органи 
информация, Комисията счита, че в конкретния случай не е възможно да се докаже
нарушение на членове 49 и 63 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС).

Въз основа на информацията, с която разполага Комисията, се оказва, че разрешаването 
на споровете между вносителя на петицията и португалските органи попада в обхвата 
на компетентност на португалските правораздавателни органи като се имат предвид 
взетите или невзетите решения в рамките на проектите на дружествата „Transes“ въз 
основа на португалското национално законодателство.

В допълнение, информацията, с която разполага Комисията, не позволява да се докаже, 
че е налице нарушение на членове 49 и 63 от (ДФЕС) на законите и основните правила 
в Португалия по отношение на териториалното устройство. От друга страна, всички 
посочени от вносителя на петицията събития са свързани с решенията на португалските 
органи, взети въз основа на португалското законодателство. Законосъобразността на 
тези решения с оглед на португалското право, отговорността на общините или 
предприятията, така както са посочени в съответните договори, както и всички въпроси 
относно причинените вреди в резултат на появилите се злепоставящи статии в пресата, 
трябва да се считат като въпроси, които попадат единствено в обхвата на 
компетентност на португалските национални правораздавателни органи, в състояние да 
изготвят оценка на информацията във връзка със споровете. Португалските 
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правораздавателни органи са сезирани във връзка с тази документация от вносителя на 
петицията. 

Комисията може само да потвърди своите предходни анализи по въпроса, а именно 
липсата на нарушение на членове 49 и 63 от ДФЕС.

В допълнителната информация, изпратена на ЕП под номер TrHold/JvE/9122009 (9 и 14 
декември 2009 г.), вносителят на петицията е пожелал да добави в документацията и 
нарушение на Хартата на основните права на Европейския съюз.

Признатите в Хартата права се упражняват при реда и условията, определени в 
Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз. 
Хартата не създава нова компетентност или задача за Общността и Съюза и не изменя 
определените в договорите правомощия и задачи.

Тъй като описаното от вносителя на петицията положение не попада в обхвата на 
европейското право, Хартата не се прилага по отношение на повдигнатия въпрос.


