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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0771/2004 af Jan van Es, nederlandsk statsborger, for "Transes 
Holding SA" og tre andre selskaber, om en formentlig ulovlig obstruering fra 
de portugisiske myndigheders side af to projekter

1. Sammendrag

Andrageren oplyser, at fire selskaber (tre luxembourgske og et irlandsk) siden 1995 har 
arbejdet på to store turistprojekter i Portugal. I 1999 blev et af projekterne fuldt godkendt af 
den portugisiske regering, mens det andet befandt sig i den sidste fase af 
godkendelsesproceduren. Andrageren fremfører, at de to projekter siden da er blevet ulovligt 
blokeret af de kompetente portugisiske myndigheder. Han mener, at disse hindringer kan 
tilskrives en portugisisk ejendomskoncern, som har en stor politisk indflydelse. Ifølge ham 
beløber de økonomiske tab, de fire selskaber har lidt i denne forbindelse, sig til over 
400 mio. euro og vokser med 2 mio. euro om året. Andrageren gør gældende, at de 
portugisiske myndigheder alvorligt har overtrådt en række artikler i traktaten om oprettelse af 
Det Europæiske Fællesskab, blandt andet ved at forskelsbehandle udenlandske selskaber. Han 
anmoder Europa-Parlamentet om at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre den 
retlige beskyttelse af de udenlandske selskaber, som opererer i Portugal, og kræver, at den 
gældende fællesskabsret iværksættes i sin helhed.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. marts 2005).
Kommissionen er blevet anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6). 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 3. februar 2006.

"Andrageren gør gældende, at en række portugisiske offentlige instanser (kommuner, 
regionale og centrale myndigheder) ikke har respekteret visse rettigheder, der er indskrevet i 
traktaten (samt rettigheder, som er forankret i den portugisiske lovgivning), og som "Transes 
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Holdings SA" og dets datterselskaber nyder (hvad angår de traktatfæstede rettigheder, som 
andrageren påstår, er overtrådt, henvises til bilaget). Eftersom holdingselskabet er etableret i 
Luxembourg, og dets datterselskaber er hjemmehørende i Belgien, Luxembourg og Irland, 
mener Kommissionen, at de omhandlede virksomheders aktiviteter hovedsagelig relaterer sig 
til princippet om frie kapitalbevægelser, der er indskrevet i traktaten, og som er et af det 
elementer, andrageren påberåber sig. Andragerens fremstilling af sagen, der er gengivet 
nedenfor, støtter sig da også primært på princippet om frie kapitalbevægelser, idet det 
imidlertid bør bemærkes, at et tilsvarende ræsonnement også finder anvendelse på andre 
friheder.
Selv om EF-traktaten ikke definerer termen "kapitalbevægelse" kan direktiv 88/361/EØF1 og 
den nomenklatur, der er knyttet hertil som bilag, ifølge fast retspraksis anvendes til 
definitionen af en kapitalbevægelse2. Investeringer i fast ejendom figurerer klart i nævnte 
direktivs nomenklatur for kapitalbevægelser (under punkt II.A.).
Ifølge EF-traktatens artikel 56 er alle restriktioner for kapitalbevægelser forbudt. Hertil 
kommer, at artikel 58 foreskriver en række særlige undtagelser fra princippet om frie 
kapitalbevægelser3. Ifølge De Europæiske Fællesskabers Domstols retspraksis kan 
begrænsninger i frihederne begrundes i tvingende almene hensyn. Blandt de legitime almene 
hensyn, der anerkendes af Domstolen, figurerer fysisk planlægning i byområder og i 
landdistrikter4.
Portugal har i lighed med de øvrige medlemsstater sin egen lovgivning inden for fysisk 
planlægning i byområder og i landdistrikter.
Andragerne hævder ikke på noget stadium i sagen, at Portugals grundlæggende love og 
forskrifter vedrørende fysisk planlægning, der er relevante i den foreliggende sag, strider 
imod traktatens krav. Andragerne bygger da også deres argumenter på de pågældende 
portugisiske love (andragendets punkt 110-129). Eftersom andragerne ikke bygger deres 
påstand på, at de portugisiske love er i strid med EU-lovgivningen, tilkommer det de 
portugisiske domstole at afgøre spørgsmålet om en formentlig overtrædelse af den nationale 
lovgivning. Det er dem, der er i stand til at påse, at andragernes rettigheder respekteres.

Hertil kommer, at det, at udstedelsen af en driftstilladelse undergives strengere kriterier end 
dem, der er foreskrevet i portugisisk lovgivning, ikke nødvendigvis er i modstrid med 
fællesskabsretten.

                                               
1 Rådets direktiv af 24. juni 1998 om gennemførelse af traktatens artikel 37, EFT L 178 af 8. juli 1988, s. 5-18.
2 Sag C-367/98, Kommissionen mod Portugal, præmis 37, og sag C-222/97, Trummer og Mayer, præmis 20-21.
3 "1. Bestemmelserne i artikel 56 griber ikke ind i medlemsstaternes ret til:
 .... 
(b) at træffe de nødvendige foranstaltninger for at hindre overtrædelser af deres nationale ret og forskrifter, især 
på skatte- og afgiftsområdet og i forbindelse med tilsynet med finansielle institutioner, eller til af administrative 
eller statistiske hensyn at fastlægge procedurer for anmeldelse af kapitalbevægelser eller til at træffe 
foranstaltninger, der er begrundet i hensynet til den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed.
2. Bestemmelserne i dette kapitel griber ikke ind i muligheden for at anvende sådanne restriktioner for 
etableringsretten, der er forenelige med denne traktat. 
3. De foranstaltninger og fremgangsmåder, der er nævnt i stk. 1 og 2, må ikke udgøre et middel til vilkårlig 
forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af den frie bevægelighed for kapital og betalinger, som defineret i 
artikel 56".
4 Se sag C-302/97 Konle, præmis 40, C-300/01, Salzmann, præmis 44, og de forenede sager C-515/99, C-519/99 
til C-524/99 og C-526/99 til C-540/99, Reisch et al., præmis 34.
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Ifølge fremstillingen i punkt 130-142 er der tale om formentlige overtrædelser af tilsvarende 
aftaler (protokoller/kontrakter), som er indgået mellem virksomheden og de pågældende 
kommuner. Det er vanskeligt at forestille sig, hvorledes en aftale indgået med en kommune 
kan forpligte andre myndigheder med ansvar for fysisk planlægning på det regionale og 
nationale plan. Enhver tvist om sådanne kontraktbetingelser eller enhver formentlig 
overtrædelse af disse betingelser falder ind under de portugisiske domstoles kompetence. Kan 
de omtvistede skader ikke erstattes, giver det ret til et erstatningskrav.
Ifølge de oplysninger, vi råder over, godkendtes det første projekt endeligt i marts 1999. Efter 
en kraftig sænkning af vandstanden i søen i 1998 blev projektet, der havde mistet enhver 
interesse på det kommercielle plan, standset. Eftersom andrageren hævder, at myndighederne 
var forpligtet til at reparere de huller i dæmningen, som var skyld i den lavere vandstand, 
inden for en bestemt frist, tilkommer det ene og alene de nationale domstole at træffe 
afgørelse i dette kontraktretlige spørgsmål, som beror på en vurdering af de faktiske 
omstændigheder. Det er ligeledes vanskeligt ikke at konkludere, at talrige andre europæiske 
borgere samt de pågældende virksomheder formentlig ville have lidt yderligere store tab på 
deres investeringer, hvis projektet ikke var blevet afsluttet på dette stadium.

 Det andet projekt hvilede også på "protokoller indgået med en række kommuner, der 
havde forpligtet sig til at udstede de endelige godkendelser og byggetilladelser" i juli 1996 
(punkt 43). Det vedrørte samme område, som den sø, hvis vandstand faldt i 1998, er 
beliggende i. Klageren hævder, at "den endelige godkendelse af projektet pludseligt og 
overlagt blev udskudt til 1999, og at byggeriet blev afbrudt af de portugisiske 
myndigheder som følge af "kritiske presseartikler", den første i april 1999, som 
"forvanskede og fordrejede de faktiske omstændigheder alene med det formål at 
miskreditere Transes-virksomhederne og deres projekter i Portugal"" (punkt 80);

 virksomhedens beslutning om ikke at iværksætte det første projekt i ca. samme periode af 
ovennævnte grunde (punkt 30), og

 "den begyndende økonomiske kollaps [for den portugisiske partnervirksomhed i midten af 
1999]", (punkt 86), som fulgte herpå.

Det er indlysende, at der er en kobling mellem ovennævnte omstændigheder og de 
beslutninger, som myndighederne efterfølgende har truffet. Disse beslutningers lovlighed 
efter portugisisk ret, ethvert ansvar, der påhviler kommunen eller virksomhederne i henhold 
til kontrakten fra 1996, og ethvert spørgsmål vedrørende den skade, der er forvoldt af 
smædeartiklerne i pressen, bør betragtes som spørgsmål, der henhører under de nationale 
domstoles kompetence; dette af samme grunde som dem, der er anført ovenfor.
Det nøje forbundne spørgsmål, som rejses i forbindelse med, at projektet ikke fik tildelt en 
særlig turiststøtte den 18.10.1999 (punkt 56) som følge af "usande og løgnagtige" 
presseartikler fra maj 1999, vedrører også faktuelle påstande, som alene de portugisiske 
domstole er i stand til at behandle. Endelig hvad angår de citerede artikler fra traktaten 
vedrørende statsstøtte og konkurrence, ser Kommissionen ingen sammenhæng mellem 
andragerens påstande ("ifølge pålidelige informationskilder"..."[er] en koncern, som 
tilsyneladende har gjort brug af sin politiske indflydelse"…rede til at overtage Transes-
projektet") og de anførte artikler i EF-traktaten. EF-traktatens artikel 81 vedrører aftaler 
indgået mellem virksomheder, som begrænser konkurrencen, hvis disse aftaler påvirker 
handelen mellem medlemsstater. EF-traktatens artikel 82 omhandler en virksomheds misbrug 
af en dominerende stilling, som påvirker samhandelen mellem medlemsstater. Disse to 
bestemmelser vedrører private virksomheders adfærd og ikke regeringens eller offentlige 
myndigheders. Hertil kommer, at behandlingen af en klage er betinget af, at der er tale om en 
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væsentlig påvirkning af handelen mellem medlemsstater. De faktiske omstændigheder, som er 
beskrevet i andragendet, giver ikke anledning til at mene, at der er tale om en overtrædelse af 
traktatens bestemmelser.
Hvad angår den formentlige overtrædelse af artikel 87, indeholder andragendet intet, som 
peger i retning af, at nogen af foranstaltningerne udgør statsstøtte i betydningen efter artikel 
87, stk. 1."

4. Kommissionens svar, modtaget den 5. maj 2008.

Andrageren oplyser, at fire selskaber (tre luxembourgske og et irlandsk) siden 1995 har 
arbejdet på to store turistprojekter i Portugal. I 1999 blev et af projekterne fuldt godkendt af 
den portugisiske regering, mens det andet befandt sig i den sidste fase af 
godkendelsesproceduren. Andrageren fremfører, at de to projekter siden da er blevet ulovligt 
blokeret af de kompetente portugisiske myndigheder. Han mener, at disse hindringer kan 
tilskrives en portugisisk ejendomskoncern, som har en stor politisk indflydelse. Ifølge ham 
beløber de økonomiske tab, de fire selskaber har lidt i denne forbindelse, sig til over 
400 mio. euro og vokser med 2 mio. euro om året. Andrageren gør gældende, at de 
portugisiske myndigheder alvorligt har overtrådt en række artikler i traktaten om oprettelse af 
Det Europæiske Fællesskab, blandt andet ved at forskelsbehandle udenlandske selskaber.
Efter Europa-Parlamentets svar på andragende 771/2004 af 5. maj 2006 anmodede andrageren 
ved brev af 12. november 2007 om, at sagen blev genoptaget med den begrundelse, at 
Kommissionen ikke havde afgivet et fyldestgørende svar på andragendet.

Andrageren indgav sideløbende med sit andragende en klage til Kommissionens 
tjenestegrene. Klagen registreredes under nummeret 2004/5153.

Kommissionens tjenestegrene foretog en gennemgang af de faktiske omstændigheder, som 
klageren havde fremlagt, og underrettede ved brev af 24. januar 2006 denne om resultatet af 
gennemgangen.

Hvad angår de faktiske omstændigheder, som klageren/andrageren har fremlagt, og den 
forskelsbehandling, som hans selskaber skulle have været genstand for fra de portugisiske 
myndigheders side, har klageren/andrageren aldrig nævnt eller henvist til bestemte 
lovbestemmelser eller forskrifter, som kunne stride mod fællesskabsretten. Der forelå således 
ikke på dette stadium noget bevis for en direkte overtrædelse af EF-traktaten.

Med hensyn til den påståede forskelsbehandling, som andragerens selskaber er udsat for, har 
en sådan forskelsbehandling ikke kunnet fastslås på grundlag af de fremlagte oplysninger.
Ifølge EF-traktatens artikel 43 er den frie etableringsret sikret i EU, men der foreligger ikke 
noget hverken direkte eller indirekte bevis for forskelsbehandling af andrageren, trods den 
fyldige dokumentation, denne har fremlagt. Det er således, at "sammenlignelige situationer 
skal have været behandlet forskelligt, for at der er tale om en krænkelse af princippet om 
ligebehandling1". Endvidere udgør det, at andre projekter er blevet godkendt i samme 
geografiske område, ikke i sig selv et bevis på forskelsbehandling fra de portugisiske 

                                               
1 Dom af 6. april 1995, Ferriere Nord mod Kommissionen, T-143/89, præmis 55.
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myndigheders side af andrageren, eftersom disse projekter var af en anden art end 
andragerens og kunne være kendetegnet ved egne karakteristika, som opfyldte kravene fuldt 
så meget i portugisisk lovgivning.

Kommissionens tjenestegrene underrettede således i brev af 24. januar 2006 andrageren om, 
at de ville henlægge klagen, idet de faktiske omstændigheder, som andrageren har anført, 
følger af en eventuel dårlig anvendelse af den portugisiske lovgivning fra de portugisiske 
myndigheders side, uden at det er bevist, at den portugisiske lovgivning i sig selv indeholder 
bestemmelser, som er i strid med fællesskabsretten. Det understreges i brevet, at 
Kommissionen ville henlægge klagen, medmindre der fremkom nye oplysninger inden for fire 
uger. Kommissionen modtog først et svar fra Van Es den 25. oktober 2007. Klagen var derfor 
forinden blevet henlagt ved beslutning af 4. april 2006.

Klageren/andrageren fremlægger i sine breve af 25. oktober 2007 og 7. januar 2008 ingen nye 
oplysninger, der gør det muligt at overveje en genoptagelse af klagesagen, eftersom 
klageren/andrageren pålægger Kommissionen at anmode de portugisiske myndigheder om at 
gøre rede for det retsgrundlag, som ligger bag afslaget på at godkende en byplanlægningsplan 
eller standse et byplanlægningsprojekt. Imidlertid falder enhver tvist om sådanne kontrakt-
/projektbetingelser eller enhver formentlig overtrædelse af disse betingelser alene ind under 
de portugisiske domstoles kompetence.

Eftersom de aspekter af klagen, som vedrører EF-traktatens artikel 43, er behandlet inden for 
rammerne af overtrædelsessagen 2004/5153, har Kommissionen i sit svar af 3. februar 2006 
på andragende 771/2004 hovedsagelig behandlet det problem, som er rejst af andrageren i 
forhold til EF-traktatens artikel 56 (frie kapitalbevægelser – fast ejendom). Da 
klageren/andrageren ikke har fremlagt nye oplysninger i dette spørgsmål i sine breve af 25. 
oktober, 12. november 2007 og 7. januar 2008, står konklusionerne af denne analyse fortsat 
ved magt, dvs. at det tilkommer de portugisiske domstole at behandle spørgsmålet om 
formentlige overtrædelser af den nationale lovgivning, idet andrageren ikke gør gældende, at 
de portugisiske grundlæggende love og forskrifter vedrørende fysisk planlægning, som er 
relevante i den omhandlede sag, er i strid med EF-traktatens krav, og idet klageren/andrageren 
understøtter sine argumenter under påberåbelse af de pågældende portugisiske love.

Som nævnt i Kommissionens svar af 3. februar 2006 på andragendet, er der således en 
kobling mellem de faktiske omstændigheder, som fremføres af andrageren, og de portugisiske 
myndigheders beslutninger. Disse beslutningers lovlighed efter portugisisk ret, ethvert ansvar, 
der påhviler kommunerne eller virksomhederne i henhold til de pågældende kontrakter og 
ethvert spørgsmål vedrørende de skader, der er forvold af smædeartiklerne i pressen, bør 
betragtes som spørgsmål, der henhører under de portugisiske nationale domstoles 
kompetence.

Klageren underrettedes ved brev af 6. december 2007, af 3. januar 2008 og af 21. februar 
2008 om Kommissionens holdning, som klageren besvarede ved brev af 27. februar 2008.

Det bør desuden bemærkes, at det ifølge fast retspraksis er de kompetente nationale domstole, 
der i første omgang skal anvende fællesskabsretten og drage konsekvenserne af EF-
domstolens domme i de sager, de får forelagt. Med hensyn til en fortolkning af 
fællesskabsretten bør der under alle omstændigheder peges på den mulighed, som de nationale 
domstole har for at anvende mekanismen med præjudicielle spørgsmål, der er omhandlet i 
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traktatens artikel 234, med henblik på en fortolkning fra EF-Domstolens side af 
fællesskabsrettens bestemmelser, idet denne domstol alene har kompetence i denne 
forbindelse.

Hvad a n g å r  klagerens/andragerens beklagelse over de portugisiske domstoles 
langsommelighed med hensyn til at behandle hans klager i Portugal, henledes 
klagerens/andragerens opmærksomhed på, at han ligeledes kan indgive en klage ved Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol, som har kompetence med hensyn til at påse, at 
signatarstaterne overholder den europæiske menneskerettighedskonvention, hvis han mener, 
at Portugal har krænket hans ret til en retfærdig civil- og strafferetlig proces."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 26. september 2008.

Da andragendet oprindeligt blev indgivet i 2004, klagede andrageren over blokeringen af to 
projekter, som begge var igangsat af Transes-virksomhederne i Portugal. Han var af den 
opfattelse, at de portugisiske myndigheder alvorligt havde overtrådt en række artikler i 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, blandt andet ved at forskelsbehandle 
udenlandske selskaber.

Sideløbende med sit andragende indgav andrageren en klage til Kommissionens tjenestegrene, 
som blev registreret under nummeret 2004/5153. Kommissionens tjenestegrene foretog en 
gennemgang af de faktiske omstændigheder, som klageren havde fremlagt, og underrettede 
denne om, at de ville henlægge klagen, såfremt der ikke forelå nye oplysninger senest fire 
uger efter modtagelsen af brevet af 24. januar 2006. Som anført i Kommissionens tidligere 
meddelelse vedrørende dette andragende finder Kommissionen ikke, at de faktiske 
omstændigheder, som klageren/andrageren har fremlagt, er tilstrækkelige til at fastslå, at de 
nationale portugisiske lovbestemmelser eller forskrifter er i strid med fællesskabsretten. Med 
hensyn til den påståede forskelsbehandling, som andragerens selskaber skulle have været 
udsat for, har en sådan forskelsbehandling ikke kunnet fastslås på grundlag af de fremlagte 
oplysninger.

Kommissionen modtog først et svar fra klageren/andrageren den 25. oktober 2007. Klagen var 
derfor forinden blevet henlagt af Kommissionen ved beslutning af 4. april 2006.

Klageren/andrageren har i sine breve af 25. oktober 2007, 7. januar 2008 og 27. februar 2008 
ikke fremlagt nogen nye oplysninger, der gør det muligt at overveje en genoptagelse af 
klagesagen, eftersom klageren/andrageren kræver, at Kommissionen anmoder de portugisiske 
myndigheder om at gøre rede for det retsgrundlag, som ligger bag afslaget på godkendelsen af 
en byplanlægningsplan eller standsningen af et byplanlægningsprojekt. Imidlertid falder 
enhver tvist om sådanne kontrakt-/projektbetingelser eller enhver formentlig overtrædelse af 
disse betingelser alene ind under de portugisiske domstoles kompetence.

Kommissionens tjenestegrene har i sine breve af 6. december 2007, 3. januar 2008, 21. 
februar 2008, 14. marts 2008 og 25. april 2008 over for klageren/andrageren redegjort for 
Kommissionens beslutning om at henlægge klagen samt for resultaterne af de undersøgelser, 
der ligger til grund herfor.

Andrageren har ved brev af 12. december 2007 anmodet om, at sagen blev genoptaget af 
Europa-Parlamentet med den begrundelse, at Kommissionen ikke havde afgivet et 
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fyldestgørende svar på andragendet. Kommissionen har allerede i sin tidligere supplerende 
meddelelse påpeget, at klageren/andrageren ikke havde fremlagt nye oplysninger i sagen, og 
at konklusionerne af deres undersøgelser forblev uændrede, dvs. at det tilkommer de 
portugisiske domstole at behandle spørgsmålet om formentlige overtrædelser af den nationale 
lovgivning, idet andrageren ikke gør gældende, at de portugisiske grundlæggende love og 
forskrifter vedrørende fysisk planlægning, som er relevante i den omhandlede sag, er i strid 
med EF-traktatens krav, og idet klageren/andrageren understøtter sine argumenter under 
påberåbelse af de pågældende portugisiske love. Der er derfor en kobling mellem de 
omstændigheder, der fremføres af andrageren, og de beslutninger, som de portugisiske 
myndigheder har truffet. Disse beslutningers lovlighed i henhold til portugisisk ret, ethvert 
ansvar, der påhviler kommunerne eller virksomhederne i henhold til de pågældende 
kontrakter og ethvert spørgsmål vedrørende de skader, der er forvoldt af smædeartiklerne i 
pressen, bør betragtes som spørgsmål, der henhører under de nationale portugisiske domstoles 
kompetenceområde.

Klageren/andrageren klager i sit brev af 6. maj 2008 til sekretariatet for Udvalget for 
Andragender i Europa-Parlamentet over udvalgets behandling af klagen og over resultaterne 
af den undersøgelse, der blev foretaget i forbindelse hermed.

Kommissionen ønsker i denne forbindelse at påpege, at en kopi af den retlige redegørelse, der 
var vedlagt kommissærkollegiets afgørelse af 4. april 2006, var blevet fremsendt til 
klageren/andrageren i henhold til dennes anmodning og i henhold til forordning (EF) nr.
1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter.
Denne retlige redegørelse beskriver retsgrundlaget for den planlagte klage, sagens 
kendsgerninger og sagens seneste tilstand den 30. januar 2006. Klageren/andrageren klager 
over, at Kommissionen ikke har kommenteret de argumenter, som han fremførte i sit brev af 
7. januar 2008. I denne forbindelse kan Kommissionen kun referere til, at den, med 
undtagelse af sit brev af 24. januar 2006, allerede i breve af 6. december 2007, 3. januar 2008, 
21. februar 2008, 14. marts 2008 og 25. april 2008 har redegjort for Kommissionens 
beslutning om at henlægge klagen, samt for at andrageren ikke har formået at fremskaffe nye 
oplysninger, der gør det muligt at genoptage hans klagesag."

6. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 19. februar 2010.

En skrivelse med anmodning om oplysninger blev afsendt den 9. marts 2009 til de 
portugisiske myndigheder med henblik på at fremskaffe oplysninger om situationen omkring 
Transes-virksomhederne i Portugal. Da der ikke var noget svar fra de portugisiske 
myndigheder den 9. maj 2009, indledte Kommissionen en overtrædelsesprocedure for 
manglende overholdelse af samarbejdsforpligtelsen fastsat i EF-traktatens artikel 10 
(manglende svar fra de portugisiske myndigheder). Sagen blev henlagt den 20. november 
2009 efter modtagelse af portugisiske svar af den 23. juni 2009 og den 18. august 2009.

Det fremgår af de portugisiske myndigheders svar, at myndighederne bekræfter, at der har 
været indbragt en tvist for de portugisiske domstole mellem Transes-virksomhederne, 
repræsenteret ved andrageren, og de portugisiske myndigheder.

Som svar på de specifikke spørgsmål i dette andragende fremgår det endvidere ifølge de 
portugisiske myndigheders oplysninger, at:
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 Betingelserne for opnåelse eller mulig tilbagekaldelse af tilladelsesprocedurer i 
forbindelse med Aldeia do Almegue-projektet (administreret af kommunen Serta) og 
nærmere bestemt retsgrundlaget, som ligger bag den manglende ratificering af 
byplanlægningsprojektet for Almegue i august 1999 set i sammenhæng med de 
eksisterende regler for byplanlægning:

De portugisiske myndigheder præciserer, at dette projekt ikke har været indgået og således 
ikke har været iværksat. Ingen andre projekter har i øvrigt været registreret for Almegue-
området.

 Betingelserne for standsning af Castelo do Vide-projektet (administreret af kommunen 
Castelo do Vide) samt betingelserne for opnåelse af byggetilladelser i dette område og 
nærmere bestemt retsgrundlaget, der ligger bag standsningen af Castelo do Vide-projektet i 
december 1999, 8 måneder efter godkendelsen af projektet i marts 1999, da de forskellige 
byggetilladelser allerede var blevet givet, samt de portugisiske myndigheders beslutning 
om ikke at genoprette vandstanden i den lokale sø, Povoae Meadas:

De portugisiske myndigheder erkender, at dette projekt har været godkendt af det tidligere 
departement for turisme. Byggearbejdet var dog ikke påbegyndt inden for tilladelsens 
gyldighedsperiode, hvorfor fristen for projektets tilladelse blev overskredet.

De portugisiske myndigheder præciserer i øvrigt, at selv om vandstanden i søen ved Povoa 
e Medeas faldt i 1998, fandt den tilbage til sit normale leje i de følgende år.

 Betingelserne for anvendelse af PITER-programmet (Projecto Integrade Turistico 
Estruturante de Base Regional), der finansieres af europæiske midler, til Castelo do Vide-
projektet:

De portugisiske myndigheder præciserer, at projektet, der er fremlagt af Transes-
virksomhederne via Lusaldeia, ikke har fået status af et PITER-projekt, da det ikke 
opfyldte alle kravene i Despacho normativo nr. 35/98 af 28. maj 1998, hvori PITER-
systemet oprettes (artikel 8, litra d), i dekretet).

Konklusion

I lyset af det foregående og oplysningerne fra de portugisiske myndigheder vurderer 
Kommissionen således, at der ikke kan påvises nogen overtrædelse af artikel 49 og 63 i TEUF 
i dette tilfælde.

Ud fra de fakta og oplysninger, som Kommissionen råder over, fremføres det på ny, at det 
falder ind under de portugisiske myndigheders kompetence at træffe afgørelse i de aktuelle 
tvister mellem andrageren og de portugisiske myndigheder, hvad angår de beslutninger, eller 
mangel på samme, der er truffet i forbindelse med Transes-selskabernes projekter i henhold til 
national lovgivning i Portugal.

Ydermere er der ingen af de oplysninger, Kommissionen råder over, der kan påvise, at artikel 
49 og 63 i TEUF er blevet overtrådt af de grundlæggende love og forskrifter i Portugal 
vedrørende fysisk planlægning. Der er endvidere en kobling mellem alle de omstændigheder, 
der fremføres af andrageren, og de beslutninger, som de portugisiske myndigheder har truffet 
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på grundlag af portugisisk lovgivning. Disse beslutningers lovlighed i henhold til portugisisk 
ret såvel som det ansvar, der påhviler kommunerne eller virksomhederne i henhold til de 
pågældende kontrakter samt ethvert spørgsmål vedrørende de skader, der er forvoldt af 
smædeartiklerne i pressen, bør betragtes som spørgsmål, der alene henhører under de 
nationale portugisiske domstoles kompetenceområde, der alene vurderer tvisternes fakta.
Andrageren har endvidere indbragt sagen for de portugisiske domstole.

Kommissionen kan således kun bekræfte sine tidligere analyser af sagen, dvs. at der ikke er 
sket en overtrædelse af artikel 49 og 63 i TEUF.  

Andrageren har i sine supplerende oplysninger til Europa-Parlamentet under referencen 
TrHold/JvE/9122009 (9. og 14. december 2009) ønsket at føje overtrædelse af Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder til sagen.  

Charterets rettigheder anvendes inden for de betingelser og afgrænsninger, der er opstillet i 
traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
Charteret opretter ingen nye ansvarsområder eller nye opgaver for Fællesskabet eller 
Unionen, og det ændrer ikke på de ansvarsområder eller opgaver, der er fastsat i traktaterne.

Da den af andrageren beskrevne situation ligger uden for anvendelsesområdet for europæisk 
ret, finder charteret ikke anvendelse på denne sag.


