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Θέμα: Αναφορά 0771/2004, του Jan van Es, ολλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
εταιρείας «Transes Holding SA» και τριών άλλων εταιρειών, σχετικά με 
υποτιθέμενη παράνομη παρακώλυση δύο έργων από τις πορτογαλικές αρχές

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι τέσσερις εταιρείες (τρεις λουξεμβουργιανές και μία ιρλανδική) 
εργάζονται από το 1995 για την ανάπτυξη δύο τουριστικών έργων μεγάλης κλίμακας στην 
Πορτογαλία. Το 1999 το ένα από τα δύο έργα εγκρίθηκε πλήρως από την πορτογαλική 
κυβέρνηση, ενώ το άλλο βρισκόταν στο τελικό στάδιο της διαδικασίας έγκρισής του. Ο 
αναφέρων ισχυρίζεται ότι από τότε και τα δύο έργα παρακωλύονται παρανόμως από τις 
αρμόδιες πορτογαλικές αρχές. Πιστεύει ότι η παρακώλυση ξεκίνησε από έναν πορτογαλικό 
κτηματομεσιτικό όμιλο με σημαντική πολιτική επιρροή. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η 
απορρέουσα οικονομική ζημία για τις τέσσερις εταιρείες ανέρχεται σε περισσότερα από 400 
εκατομμύρια ευρώ και αυξάνεται κατά 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ο αναφέρων 
ισχυρίζεται ότι οι πορτογαλικές αρχές έχουν παραβιάσει κατάφωρα διάφορα άρθρα της 
Συνθήκης ΕΚ, κάνοντας μεταξύ άλλων διακρίσεις εναντίον ξένων εταιρειών. Ζητά από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να 
διασφαλίσει τη νομική προστασία των ξένων εταιρειών που αναπτύσσουν δραστηριότητα 
στην Πορτογαλία και απαιτεί να επιβληθεί πλήρως το εφαρμοστέο κοινοτικό δίκαιο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Μαρτίου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Φεβρουαρίου 2006.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι διάφορες πορτογαλικές αρχές (δήμοι, περιφερειακές και 
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κεντρικές κυβερνήσεις) έχουν παραβιάσει αρκετά δικαιώματα τα οποία απορρέουν από τις 
Συνθήκες (καθώς και δικαιώματα σύμφωνα με την πορτογαλική νομοθεσία) της «Transes 
Holdings SA» και των θυγατρικών της (για την εικαζόμενη παραβίαση των δικαιωμάτων 
βάσει των Συνθηκών, βλ. παράρτημα). Δεδομένου ότι η εταιρεία χαρτοφυλακίου έχει έδρα 
στο Λουξεμβούργο και οι θυγατρικές της έχουν έδρα στο Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και την 
Ιρλανδία, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις που διεξάγονται από τις αναφερθείσες 
εταιρείες άπτονται του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων που 
απορρέει από τις Συνθήκες, ένας από τους λόγους που προβάλει ο αναφέρων. Επικεντρώθηκε, 
συνεπώς, σε αυτήν την ελευθερία στην ανάλυση που ακολουθεί, αλλά μπορεί να σημειωθεί 
ότι παρεμφερής συλλογιστική θα μπορούσε να ισχύσει και για άλλες ελευθερίες.
Παρότι η Συνθήκη ΕΚ δεν καθορίζει τον όρο «κυκλοφορία κεφαλαίων», αποτελεί πάγια 
νομολογία ότι η οδηγία 88/361/ΕΟΚ 1 , μαζί με την προσαρτημένη σε αυτή νομολογία, 
δύναται να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να καθοριστεί τι συνιστά κίνηση2 κεφαλαίων. Η 
επένδυση σε ακίνητα αναφέρεται ρητά στην ονοματολογία των κινήσεων κεφαλαίων που 
ταξινομούνται σε κατηγορίες σύμφωνα με την ονοματολογία της οδηγίας 88/361/ΕΟΚ 
(στοιχείο καταλόγου II. A.).

Στο άρθρο 56 της Συνθήκης ΕΚ, απαγορεύεται οποιοσδήποτε περιορισμός των κινήσεων 
κεφαλαίων. Εντούτοις, το άρθρο 58 προβλέπει εξαιρέσεις σε σχέση με αυτήν την ελευθερία3. 
Η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έχει καθορίσει ότι περιορισμοί αυτών των 
ελευθεριών δικαιολογούνται από επιτακτικούς λόγους για το γενικό συμφέρον. Στους 
θεμιτούς λόγους που αναγνωρίζονται από το Δικαστήριο περιλαμβάνεται η χωροταξία4.
Η Πορτογαλία, όπως όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη, διαθέτει εθνική νομοθεσία η οποία διέπει 
τη χωροταξία.
Σε κανένα στάδιο υποβολής της αναφοράς δεν διατυπώνεται ισχυρισμός ότι οι βασικοί 
ενεχόμενοι πορτογαλικοί νόμοι και κανονισμοί σχετικά με τη χωροταξία αντιβαίνουν στις 
απαιτήσεις της Συνθήκης. Οι αναφέροντες βασίζονται μάλιστα στους σχετικούς 
πορτογαλικούς νόμους, προκειμένου να στηρίξουν τα επιχειρήματά τους (παράγραφοι 110-
129 της αναφοράς). Δεδομένου ότι οι αναφέροντες δεν ισχυρίζονται ότι η πορτογαλική 
νομοθεσία παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία, το σωστό βήμα για την υποβολή του 
ζητήματος των εικαζόμενων παραβιάσεων της εθνικής νομοθεσίας είναι τα πορτογαλικά 

                                               
1 Οδηγία του Συμβουλίου της 24 Ιουνίου 1998 για την εφαρμογή του άρθρου 67 της Συνθήκης, ΕΕ L 178 της 

8ης Ιουλίου 1988, σελ. 5-18.
2 Υπόθεση C-367/98, Επιτροπή κατά Πορτογαλίας, §37 και υπόθεση C-222/97, Trummer και Mayer, §§20-21
3 «1. Οι διατάξεις του άρθρου 56 δεν θίγουν το δικαίωμα των κρατών μελών:

.... 
β) να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή παραβάσεων των εθνικών νομοθετικών και 
κανονιστικών διατάξεων, ιδίως στον τομέα της φορολογίας ή της προληπτικής εποπτείας των πιστωτικών 
ιδρυμάτων, ή να προβλέπουν διαδικασίες δήλωσης των κινήσεων κεφαλαίων για λόγους διοικητικής ή 
στατιστικής ενημέρωσης, ή να λαμβάνουν μέτρα υπαγορευμένα από λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας 
ασφάλειας.
2. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν θίγουν τη δυνατότητα εφαρμογής περιορισμών του 
δικαιώματος εγκατάστασης που συμβιβάζονται με την παρούσα συνθήκη.
3. Τα μέτρα και οι διαδικασίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δεν μπορούν να αποτελούν ούτε 
μέσο αυθαίρετων διακρίσεων ούτε συγκεκαλυμμένο περιορισμό της ελεύθερης κίνησης των κεφαλαίων και 
των πληρωμών όπως ορίζεται στο άρθρο 56.»

4 Βλ. υπόθεση C-302/97 Konle §40, C-300/01 Salzmann §44 και συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-515/99, 
C519/99 έως C-524/99 και C-526/99 έως C-540/99 Reisch και λοιποί §34.
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δικαστήρια. Διαθέτουν την εξουσία να διαπιστώσουν αν τα δικαιώματα του αναφέροντος 
γίνονται δεόντως σεβαστά.

Αξίζει επίσης να επισημανθεί ότι η θέσπιση αυστηρότερων απαιτήσεων σχετικά με τη 
χορήγηση οικοδομικών αδειών από αυτές που ορίζονται στην ισχύουσα πορτογαλική 
νομοθεσία δεν θα συνιστούσε, απαραιτήτως, παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας.
Στους λόγους που απαριθμούνται στις παραγράφους 130-142 της αναφοράς παρατίθενται 
εικαζόμενες παραβιάσεις στις σχετικές συμφωνίες (πρωτόκολλα/συμβάσεις) μεταξύ της 
εταιρείας και των ενεχόμενων δήμων. Είναι δύσκολο να διανοηθεί κανείς πως μια συμφωνία 
με έναν δήμο μπορεί δεσμεύσει άλλες περιφερειακές και εθνικές πολεοδομικές αρχές. 
Ωστόσο, τυχόν διαφορές που αφορούν τους εν λόγω όρους μιας σύμβασης και εικαζόμενη 
παραβίαση των όρων αυτών εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των πορτογαλικών δικαστηρίων. 
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της εικαζόμενης βλάβης, μπορεί να 
ζητηθεί αποζημίωση.

Όσον αφορά το πρώτο έργο, κατανοούμε ότι το έργο εγκρίθηκε τελικά τον Μάρτιο του 1999. 
Κατόπιν της σημαντικής πτώσης της στάθμης των υδάτων της λίμνης το 1998, το έργο δεν 
παρουσίαζε πλέον εμπορικό ενδιαφέρον και, κατά συνέπεια, τερματίστηκε. Μολονότι ο 
αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι αρχές ήταν υποχρεωμένες να επανορθώσουν τη διαρροή στο 
φράγμα, η οποία προκαλούσε την πτώση της στάθμης των υδάτων, εντός καθορισμένης 
χρονικής περιόδου, πρόκειται και πάλι για ζήτημα δικαίου των συμβάσεων και 
πραγματολογικής εκτίμησης που μόνο τα εθνικά δικαστήρια δύνανται να κρίνουν. Είναι 
επίσης δύσκολο να μην καταλήξει κανείς στο συμπέρασμα ότι, εάν το σχέδιο είχε 
ολοκληρωθεί σε εκείνο το στάδιο, πολλοί άλλοι μεμονωμένοι ευρωπαίοι πολίτες, καθώς και 
οι ενεχόμενες εταιρείες θα είχαν υποστεί λίαν σημαντικές πρόσθετες ζημίες στις επενδύσεις 
τους.

 Όσον αφορά το δεύτερο σχέδιο, βασίστηκε και αυτό στα «πρωτόκολλα με τις αντίστοιχες 
δημοτικές αρχές, οι οποίες δεσμεύτηκαν να παράσχουν όλες τις τελικές εγκρίσεις και τις 
κατασκευαστικές άδειες» τον Ιούλιο του 1996 (παράγραφος 43). Ήταν εγκατεστημένο 
στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης, όπου το 1998 σημειώθηκε πτώση της στάθμης των 
υδάτων της. Ο καταγγέλλων ισχυρίζεται ότι «η τελική έγκριση του έργου αίφνης 
καθυστερήθηκε εσκεμμένα το 1999 και η κατασκευή του διακόπηκε από πορτογαλικούς 
φορείς κατόπιν “δυσφημιστικών άρθρων στον Τύπο”, με πρώτο τον Απρίλιο του 1999 το 
οποίο περιείχε παραποιημένα και σκηνοθετημένα στοιχεία με μοναδικό σκοπό να πλήξει 
το κύρος των εταιρειών Transes και των έργων τους στην Πορτογαλία» (παράγραφος 80)·

 η απόφαση της εταιρείας να μην προχωρήσει με το πρώτο έργο σχεδόν παράλληλα για 
τους προαναφερθέντες λόγους (παράγραφος 30), και·

 η επακόλουθη «αρχή της οικονομικής κατάρρευσης της [πορτογαλικής κοινοπραξίας στα 
μέσα του 1999]» (παράγραφος 86).

Τα προαναφερθέντα γεγονότα δεν φαίνεται να συνδέονται με τις επακόλουθες αποφάσεις που 
ελήφθησαν από τις αρχές. Η νομιμότητα αυτών των αποφάσεων σύμφωνα με την 
πορτογαλική νομοθεσία, η τυχόν ευθύνη της δημοτικής αρχής ή των εταιρειών βάσει της 
σύμβασής τους το 1996, και οιοδήποτε ζήτημα αποζημίωσης για τη δυσφήμιση στις 
εφημερίδες, πρέπει να θεωρούνται ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των εθνικών 
δικαστηρίων για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Το συνδεόμενο θέμα της μη απονομής ειδικής τουριστικής ενίσχυσης στις 18/10/1999 
(παράγραφος 56) λόγω περαιτέρω «ψευδών και παραπλανητικών» (παράγραφος 55) 
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αναφορών στον Τύπο τον Μάιο του 1999, συνιστά επίσης πραγματικούς ισχυρισμούς που 
μόνο τα πορτογαλικά δικαστήρια δύνανται να εξετάσουν. Τέλος, όσον αφορά τις κρατικές 
ενισχύσεις και τα αναφερθέντα άρθρα περί ανταγωνισμού της Συνθήκης, η Επιτροπή 
αδυνατεί να δει τη σύνδεση μεταξύ του ισχυρισμού του αναφέροντος («σύμφωνα με 
αξιόπιστες πηγές πληροφοριών»... «μία ομάδα η οποία φαίνεται ότι χρησιμοποίησε την 
πολιτική της επιρροή»... « προτίθεται να αναλάβει το έργο της εταιρείας Transes») και των 
άρθρων της Συνθήκης ΕΚ που παρατίθενται. Το άρθρο 81 της Συνθήκης ΕΚ αφορά 
συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων οι οποίες περιορίζουν τον ανταγωνισμό εάν πλήττεται το 
εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών. Το άρθρο 82 σχετικά με τη Συνθήκη ΕΚ αφορά 
καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης που κατέχει μία επιχείρηση, οι οποίες πλήττουν το εμπόριο 
μεταξύ των κρατών μελών. Και οι δύο διατάξεις αφορούν τη συμπεριφορά των ιδιωτικών 
επιχειρήσεων και όχι της κυβέρνησης ή των δημοσίων αρχών. Επίσης, μία σημαντική 
επίπτωση στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών συνιστά προϋπόθεση για την εξέταση της 
αίτησής τους. Τα γεγονότα που παρατίθενται στην αναφορά δεν στοιχειοθετούν παραβίαση 
των εν λόγω κανόνων της Συνθήκης.
Όσον αφορά την εικαζόμενη παραβίαση του άρθρου 87, η αναφορά δεν περιέχει στοιχεία τα 
οποία να υποδηλώνουν ότι οιοδήποτε από τα μέτρα συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την 
έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 5 Μαΐου 2008.

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι τέσσερις εταιρείες (τρεις λουξεμβουργιανές και μία ιρλανδική) 
εργάζονται από το 1995 για την ανάπτυξη δύο τουριστικών έργων μεγάλης κλίμακας στην 
Πορτογαλία. Το 1999 το ένα από τα δύο έργα εγκρίθηκε πλήρως από την πορτογαλική 
κυβέρνηση, ενώ το άλλο βρισκόταν στο τελικό στάδιο της διαδικασίας έγκρισής του. Ο 
αναφέρων ισχυρίζεται ότι από τότε και τα δύο έργα παρακωλύονται παρανόμως από τις 
αρμόδιες πορτογαλικές αρχές. Πιστεύει ότι η παρακώλυση ξεκίνησε από έναν πορτογαλικό 
κτηματομεσιτικό όμιλο με σημαντική πολιτική επιρροή. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η 
απορρέουσα οικονομική ζημία για τις τέσσερις εταιρείες ανέρχεται σε περισσότερα από 400 
εκατομμύρια ευρώ και αυξάνεται κατά 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ο αναφέρων 
ισχυρίζεται ότι οι πορτογαλικές αρχές έχουν παραβιάσει κατάφωρα διάφορα άρθρα της 
Συνθήκης ΕΚ, κάνοντας μεταξύ άλλων διακρίσεις εναντίον ξένων εταιρειών. Ύστερα από την 
απάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναφορά του που καταχωρίσθηκε 
με τον αριθμό 771/2004 στις 5 Μαΐου 2006, ο αναφέρων, με επιστολή του στις 12 Νοεμβρίου 
2007, ζήτησε την επανεξέταση της αναφοράς του με το σκεπτικό ότι η Επιτροπή δεν είχε 
παράσχει μια ολοκληρωμένη απάντηση στην αναφορά του.

Παράλληλα με την αναφορά του, ο αναφέρων υπέβαλε καταγγελία στις υπηρεσίες της 
Επιτροπής. Η καταγγελία του καταχωρίσθηκε με τον αριθμό 2004/5153.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής προέβησαν σε ανάλυση των πραγματικών περιστατικών που 
περιέγραψε ο αναφέρων και τον ενημέρωσαν με επιστολή της 24ης Ιανουαρίου 2006 για τα 
αποτελέσματα της εν λόγω ανάλυσης.

Αφενός μεν σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά που ανέφερε ο καταγγέλλων/αναφέρων 
και τη διακριτική μεταχείριση από την πλευρά των πορτογαλικών αρχών σε βάρος των 
εταιρειών του, ο ίδιος δεν ανέφερε ούτε έδωσε ποτέ κάποιο στοιχείο για τις συγκεκριμένες 
νομοθετικές ή κανονιστικές εθνικές διατάξεις που θα μπορούσαν να είχαν παραβιάσει το 
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κοινοτικό δίκαιο. Σε αυτό το στάδιο, επομένως, δεν μπορούσε να αποδειχθεί κάποια άμεση 
παραβίαση της Συνθήκης ΕΚ.

Αφετέρου δε, σχετικά με τον ισχυρισμό περί διακριτικής μεταχείρισης σε βάρος των 
εταιρειών του αναφέροντος, κανένα στοιχείο από εκείνα που προσκομίσθηκαν δεν μπόρεσε 
να στοιχειοθετήσει μια τέτοια διακριτική μεταχείριση. Στην πραγματικότητα, αν σύμφωνα με 
το άρθρο 43 ΕΚ, η ελευθερία εγκατάστασης διασφαλίζεται στο εσωτερικό της Ένωσης, καμία 
άμεση ή έμμεση διάκριση σε βάρος του αναφέροντος δεν μπόρεσε να αποδειχθεί, παρά την 
πληθώρα εγγράφων τεκμηρίωσης που ο ίδιος προσκόμισε. Στην πραγματικότητα «για να 
στοιχειοθετείται παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως, πρέπει παρόμοιες καταστάσεις 
να αντιμετωπίζονται κατά τρόπο διαφορετικό1». Πλην όμως, το γεγονός ότι και άλλα έργα 
εγκρίθηκαν στην ίδια γεωγραφική περιοχή δόμησης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 
αποδείξει από μόνο του μια πρακτική διακρίσεων σε βάρος του από τις πορτογαλικές αρχές, 
αφού τα συγκεκριμένα έργα ήταν διαφορετικά από εκείνο του αναφέροντος και μπορούσαν 
να περιλαμβάνουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθ’ όλα σύμμορφα με την πορτογαλική 
νομοθεσία.

Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες της Επιτροπής, με την επιστολή τους της 24ης Ιανουαρίου 2006, 
ενημέρωσαν τον αναφέροντα για την πρόθεσή τους να προβούν στην αρχειοθέτηση της 
καταγγελίας του, αφού τα πραγματικά περιστατικά που περιγράφει ο αναφέρων οφείλονται 
σε ενδεχόμενη κακή εφαρμογή της πορτογαλικής νομοθεσίας από τις πορτογαλικές αρχές, 
χωρίς να έχει αποδειχθεί ότι η πορτογαλική νομοθεσία καθαυτή περιέχει διατάξεις που 
αντιβαίνουν στο κοινοτικό δίκαιο. Η επιστολή διευκρίνιζε ότι, αν δεν προσκομίζονταν νέα 
στοιχεία εντός 4 εβδομάδων, η Επιτροπή θα προέβαινε στην αρχειοθέτηση της εν λόγω 
καταγγελίας. Δεν δόθηκε καμία απάντηση από την πλευρά του κ. Van Es μέχρι την 25η 
Οκτωβρίου 2007. Ως εκ τούτου, η καταγγελία του αρχειοθετήθηκε ύστερα από σχετική 
απόφαση στις 4 Απριλίου 2006.

Ο αναφέρων/καταγγέλλων στις επιστολές του της 25ης Οκτωβρίου 2007 και της 7ης 
Ιανουαρίου 2008 δεν προσθέτει κανένα νέο στοιχείο που να δικαιολογεί την επανεξέταση 
μιας καταγγελίας, αφού προτρέπει την Επιτροπή να ζητήσει από τις πορτογαλικές αρχές να 
τεκμηριώσουν τις νομικές βάσεις για τη μη έγκριση ενός πολεοδομικού σχεδίου ή την 
ακύρωση ενός έργου αστικής ανάπτυξης. Ωστόσο, κάθε διένεξη που αφορά ανάλογους όρους 
μιας σύμβασης/ενός έργου ή κάθε εικαζόμενη παραβίαση των εν λόγω όρων εμπίπτει 
αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των πορτογαλικών δικαστικών αρχών.

Όσον αφορά τις πτυχές της καταγγελίας που εμπίπτουν στο άρθρο 43 ΕΚ και εξετάστηκαν 
στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει 2004/5153, η Επιτροπή, με την απάντησή της, της 
3ης Φεβρουαρίου 2006, στην αναφορά 771/2004, εξετάζει κυρίως το πρόβλημα που εγείρεται 
από τον αναφέροντα υπό το πρίσμα του άρθρου 56 ΕΚ (ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίου –
ακίνητη περιουσία). Δεδομένου ότι ο καταγγέλλων/αναφέρων, με τις επιστολές του της 25ης 
Οκτωβρίου και της 12ης Νοεμβρίου 2007 και της 7ης Ιανουαρίου 2008, δεν προσκόμισε 
κάποιο νέο στοιχείο για το συγκεκριμένο ζήτημα, τα συμπεράσματα της εν λόγω ανάλυσης 
εξακολουθούν να ισχύουν: εναπόκειται στην πορτογαλική δικαιοδοσία να επιλύσει το ζήτημα 
των εικαζόμενων παραβάσεων της εθνικής νομοθεσίας αφού ο αναφέρων δεν ισχυρίζεται ότι 
οι θεμελιώδεις νόμοι και κανονισμοί της Πορτογαλίας στον χωροταξικό τομέα που αφορούν 
                                               
1 Απόφαση της 6ης Απριλίου 1995, Ferriere Nord κατά Επιτροπής, T-143/89, σημείο 55.
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τις εν λόγω περιπτώσεις αντιβαίνουν στις απαιτήσεις της Συνθήκης ΕΚ και εφόσον ο 
καταγγέλλων/αναφέρων παραθέτει τα επιχειρήματά του επικαλούμενος τους οικείους 
πορτογαλικούς νόμους.

Επομένως, όπως ανέφερε η Επιτροπή στην απάντησή της στις 3 Φεβρουαρίου 2006 σχετικά 
με την αναφορά, τα πραγματικά περιστατικά που παραθέτει ο αναφέρων έχουν σχέση με τις 
αποφάσεις που ελήφθησαν από τις πορτογαλικές αρχές. Η νομιμότητα των εν λόγω 
αποφάσεων δυνάμει του πορτογαλικού δικαίου, κάθε ευθύνη των δημοτικών αρχών ή των 
επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στις εν λόγω συμβάσεις, καθώς και κάθε ζήτημα που αφορά τις 
ζημιές που προκλήθηκαν από τα δυσφημιστικά άρθρα που δημοσιεύθηκαν στον Τύπο, πρέπει 
να θεωρούνται ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των εθνικών πορτογαλικών 
δικαστηρίων.

Ο αναφέρων ενημερώθηκε με επιστολές της 6ης Δεκεμβρίου 2007, της 3ης Ιανουαρίου 2008 
και της 21ης Φεβρουαρίου 2008 για τη θέση της Επιτροπής, στις οποίες απάντησε με 
επιστολή της 27ης Φεβρουαρίου 2008.

Πρέπει εξάλλου να σημειωθεί, ότι κατά πάγια νομολογία, εναπόκειται καταρχάς στον εθνικό 
δικαστή να εφαρμόσει το κοινοτικό δίκαιο και να συναγάγει τα συμπεράσματα από τη 
νομολογία του Δικαστηρίου στο πλαίσιο των διαδικασιών που υποβάλλονται στην κρίση του. 
Αν πρόκειται για θέμα ερμηνείας του κοινοτικού δικαίου, πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να 
υπενθυμίσουμε τη δυνατότητα των εθνικών δικαστών να χρησιμοποιούν τον μηχανισμό του 
προδικαστικού ερωτήματος που προβλέπεται από το άρθρο 234 της Συνθήκης, προκειμένου 
να λάβουν μια ερμηνεία των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου από την πλευρά του 
Δικαστηρίου, που είναι αποκλειστικά αρμόδιο για το συγκεκριμένο θέμα. 

Όσον αφορά τις καθυστερήσεις της εκδίκασης των καταγγελιών στην Πορτογαλία που 
υποβλήθηκαν από τον καταγγέλλοντα/αναφέροντα, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι αν ο ίδιος 
εκτιμά ότι η Πορτογαλία έχει παραβιάσει το δικαίωμά του σε δίκαιη δίκη σε αστικές και 
ποινικές υποθέσεις, μπορεί επίσης να καταθέσει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διασφάλιση της τήρησης της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από τα κράτη μέλη που την έχουν 
υπογράψει.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Σεπτεμβρίου 2008.

Κατά την αρχική υποβολή της αναφοράς του το 2004, ο αναφέρων κατήγγειλε την 
παρακώλυση δύο έργων που είχαν ξεκινήσει οι εταιρείες Transes στην Πορτογαλία. 
Εκτιμούσε ότι οι πορτογαλικές αρχές είχαν παραβιάσει πολλά άρθρα της Συνθήκης ΕΚ, 
προβαίνοντας μεταξύ άλλων σε διακρίσεις σε βάρος ξένων εταιρειών.

Παράλληλα με την αναφορά του, ο αναφέρων είχε υποβάλει μια καταγγελία στην Επιτροπή, 
η οποία καταχωρίσθηκε με τον αριθμό 2004/5153. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής προέβησαν σε 
μια ανάλυση των περιστατικών που περιγράφονται από τον αναφέροντα και με επιστολή στις 
24 Ιανουαρίου 2006, τον ενημέρωσαν για την πρόθεσή τους να προβούν στην αρχειοθέτηση 
της καταγγελίας του, αν δεν προσκομίζονταν νέα στοιχεία εντός 4 εβδομάδων. Πραγματικά, 
όπως επισημαίνεται στην προηγούμενη ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη 
συγκεκριμένη αναφορά, η Επιτροπή εκτιμά ότι τα περιστατικά που αναφέρει ο 
καταγγέλλων/αναφέρων δεν επιτρέπουν τη στοιχειοθέτηση παραβίασης της κοινοτικής 
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νομοθεσίας από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις της Πορτογαλίας. Από την 
άλλη πλευρά, σε ό,τι αφορά τον ισχυρισμό για διακριτική αντιμετώπιση σε βάρος των 
εταιρειών του αναφέροντος, κανένα στοιχείο από αυτά που προσκομίστηκαν δεν στάθηκε 
δυνατό να στοιχειοθετήσει μια τέτοια διακριτική αντιμετώπιση.

Δεν δόθηκε καμία απάντηση από την πλευρά του αναφέροντος/καταγγέλλοντος μέχρι τις 25 
Οκτωβρίου 2007. Ως εκ τούτου, η καταγγελία του αρχειοθετήθηκε ύστερα από σχετική 
απόφαση στις 4 Απριλίου 2006.

Ο αναφέρων/καταγγέλλων με τις επιστολές της 25ης Οκτωβρίου 2007, της 7ης Ιανουαρίου 
2008 και της 27ης Φεβρουαρίου 2008 δεν προσκόμισε κανένα καινούριο στοιχείο που να 
επιτρέπει την επανεξέταση της καταγγελίας αφού προτρέπει την Επιτροπή να ζητήσει από τις 
πορτογαλικές αρχές να τεκμηριώσουν τις νομικές βάσεις για τη μη έγκριση ενός 
πολεοδομικού σχεδίου ή την ακύρωση ενός έργου αστικής ανάπτυξης. Ωστόσο, κάθε διένεξη 
που αφορά ανάλογους όρους μιας σύμβασης/ενός έργου ή κάθε εικαζόμενη παραβίαση των 
εν λόγω όρων εμπίπτει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των πορτογαλικών δικαστικών
αρχών.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής, με επιστολές στις 6 Δεκεμβρίου 2007, στις 3 Ιανουαρίου 2008, 
στις 21 Φεβρουαρίου 2008, στις 14 Μαρτίου 2008 και στις 25 Απριλίου 2008 ανάλυσαν στον 
καταγγέλλοντα/αναφέροντα τους λόγους για τους οποίους αρχειοθετήθηκε η καταγγελία του 
και τα αποτελέσματα της ανάλυσής τους.

Ο αναφέρων, με επιστολή του στις 12 Νοεμβρίου 2007, ζήτησε την επανεξέταση της 
αναφοράς του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το σκεπτικό ότι η Επιτροπή δεν είχε 
παράσχει ολοκληρωμένη απάντηση στην αναφορά του. Στην προηγούμενη συμπληρωματική 
της απάντηση, η Επιτροπή διευκρίνισε ότι δεν είχε προσκομισθεί κανένα καινούριο στοιχείο 
από τον καταγγέλλοντα/αναφέροντα και ότι τα συμπεράσματα της ανάλυσής της παρέμεναν 
τα ίδια: εναπόκειται στην πορτογαλική δικαιοδοσία να επιλύσει το ζήτημα των εικαζόμενων 
παραβάσεων της εθνικής νομοθεσίας αφού ο αναφέρων δεν ισχυρίζεται ότι οι θεμελιώδεις 
νόμοι και κανονισμοί της Πορτογαλίας στον χωροταξικό τομέα που αφορούν τις εν λόγω 
υποθέσεις αντιβαίνουν στις απαιτήσεις της Συνθήκης ΕΚ και εφόσον ο 
καταγγέλλων/αναφέρων παραθέτει τα επιχειρήματά του επικαλούμενος τους οικείους 
πορτογαλικούς νόμους. Επομένως, τα γεγονότα για τα οποία κάνει λόγο ο αναφέρων έχουν 
σχέση με τις αποφάσεις που ελήφθησαν από τις πορτογαλικές αρχές. Η νομιμότητα αυτών 
των αποφάσεων σύμφωνα με την πορτογαλική νομοθεσία, η τυχόν ευθύνη της δημοτικής 
αρχής ή των εταιρειών όπως ορίζονται στις εν λόγω συμβάσεις, και οιοδήποτε ζήτημα 
αποζημίωσης για τη δυσφήμιση στον Τύπο, πρέπει να θεωρούνται ζητήματα που εμπίπτουν 
στην αρμοδιότητα των εθνικών πορτογαλικών δικαστηρίων.

Ο καταγγέλλων/αναφέρων, με την επιστολή του στις 6 Μαΐου 2008 προς τη Γραμματεία της 
Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταγγέλλει την αντιμετώπιση της 
καταγγελίας του και τα αποτελέσματα της ανάλυσης που διεξήγαγε η τελευταία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή οφείλει να διευκρινίσει ότι, σύμφωνα με την αίτηση του 
καταγγέλλοντος/αναφέροντος και τον κανονισμό 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού 
στα έγγραφα, προσκομίσθηκε στον τελευταίο αντίγραφο του φύλλου παράβασης που 



PE370.046/REV.III 8/10 CM\805832EL.doc

EL

προσαρτήθηκε στην απόφαση του Σώματος των Επιτρόπων της 4ης Απριλίου 2006. Το 
συγκεκριμένο φύλλο παράβασης αναφέρει τις νομικές βάσεις της εξεταζόμενης προσφυγής, 
το περιστατικό που καταγγέλλεται καθώς και την κατάσταση του φακέλου του 
καταγγέλλοντος/αναφέροντος στις 30 Ιανουαρίου 2006. Ο καταγγέλλων/αναφέρων 
διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν του απάντησε στα επιχειρήματα που 
εξέθετε με την επιστολή του στις 7 Ιανουαρίου 2008. Επ’ αυτού, η Επιτροπή οφείλει να 
υπενθυμίσει ότι, εκτός από την επιστολή της τής 24ης Ιανουαρίου 2006, είχε ήδη, με 
επιστολές στις 6 Δεκεμβρίου 2007, 3 Ιανουαρίου 2008, 21 Φεβρουαρίου 2008, 14 Μαρτίου 
2008 και 25 Απριλίου 2008, αναλύσει στον καταγγέλλοντα/αναφέροντα τους λόγους για τους
οποίους αρχειοθετήθηκε η καταγγελία του, καθώς και το γεγονός ότι δεν προσκόμισε κανένα 
καινούριο στοιχείο που να επιτρέπει την επανεξέταση της καταγγελίας του.

6. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2010.

Στις 9 Μαρτίου 2009 εστάλη στις πορτογαλικές αρχές επιστολή με αίτημα παροχής 
πληροφοριών για τη διερεύνηση της κατάστασης των εταιρειών Transes στην Πορτογαλία. 
Ελλείψει απάντησης εκ μέρους των πορτογαλικών αρχών στις 9 Μαΐου του 2009, η Επιτροπή 
κίνησε διαδικασία επί παραβάσει για παράλειψη των υποχρεώσεων συνεργασίας που 
προβλέπονται στο άρθρο 10 της Συνθήκης ΕΚ (έλλειψη απάντησης από τις πορτογαλικές 
αρχές). Η εν λόγω υπόθεση αρχειοθετήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2009 μετά την παραλαβή των 
πορτογαλικών απαντήσεων στις 23 Ιουνίου του 2009 και στις 18 Αυγούστου του 2009.

Από τις απαντήσεις που έδωσαν οι πορτογαλικές αρχές συνάγεται ότι οι εν λόγω αρχές 
επιβεβαιώνουν ότι τα πορτογαλικά δικαστήρια εκδίκασαν υποθέσεις που σχετίζονται με τη 
διαφορά των εταιρειών Transes, εκπροσωπούμενες από τον αναφέροντα, με τις πορτογαλικές 
αρχές.

Επίσης, σε ό,τι αφορά τις απαντήσεις στις συγκεκριμένες ερωτήσεις που ετέθησαν στο 
πλαίσιο της αναφοράς, και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσαν οι πορτογαλικές αρχές, 
συνάγεται ότι:

 Ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης και ενδεχόμενης κατάργησης των διαδικασιών 
αδειοδότησης για το έργο Aldeia do Almegue (το οποίο διαχειρίζεται ο δήμος της Serta), 
και ειδικότερα τις νομικές βάσεις της μη κύρωσης του έργου αστικής ανάπτυξης για την 
Almegue τον Αύγουστο του 1999 σε σχέση με τους υφιστάμενους κανόνες στον τομέα της 
αστικής ανάπτυξης:

οι πορτογαλικές αρχές διευκρινίζουν ότι το εν λόγω έργο δεν υπεγράφη και συνεπώς δεν 
εκτελέστηκε. Εξάλλου, κανένα άλλο έργο δεν υπεβλήθη για αυτήν την περιοχή της 
Almegue.

 Ως προς τις προϋποθέσεις ακύρωσης του έργου Castelo do Vide (που διαχειρίζεται ο 
δήμος του Castelo do Vide) και οι προϋποθέσεις χορήγησης κατασκευαστικών αδειών σε 
αυτήν την περιοχή και ειδικότερα οι νομικές βάσεις ακύρωσης του έργου Castelo do Vide 
τον Δεκέμβριο του 1999, οκτώ μήνες μετά την έγκρισή του τον Μάρτιο του 1999, ενώ οι 
διάφορες κατασκευαστικές άδειες είχαν ήδη εκδοθεί, καθώς και η απόφαση των 
πορτογαλικών αρχών για μη αποκατάσταση της στάθμης των υδάτων στην τοπική λίμνη 
Povoa e Meadas:
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οι πορτογαλικές αρχές αναγνωρίζουν ότι το εν λόγω έργο είχε εγκριθεί από την πρώην 
Διεύθυνση Τουρισμού. Ωστόσο, οι εργασίες δεν ξεκίνησαν κατά την περίοδο έγκρισης, 
γεγονός που είχε ως συνέπεια την εκπνοή της προθεσμίας έγκρισης του έργου.

Επίσης, οι πορτογαλικές αρχές διευκρινίζουν ότι εάν σημειώθηκε πτώση της στάθμης των 
υδάτων της λίμνης στην τοποθεσία Povoa e Medeas το 1998, αυτή επανήλθε στο κανονικό 
της επίπεδο τα επόμενα έτη. 

 Ως προς τις προϋποθέσεις υλοποίησης του προγράμματος PITER (Projecto Integrade 
Turistico Estruturante de Base Regional), το οποίο θα χρηματοδοτούνταν από ευρωπαϊκά 
κονδύλια, για το έργο Castelo do Vide:

οι πορτογαλικές αρχές διευκρινίζουν ότι δεν χορηγήθηκε το καθεστώς έργου PITER στο 
έργο που παρουσιάστηκε από τις εταιρείες Transes μέσω της Lusaldeia δεδομένου ότι δεν 
πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Despacho normativo αριθ.°35/98 
της 28ης Μαΐου του 1998 που θέσπισε το σύστημα PITER (άρθρο 8, εδάφιο δ) του 
διατάγματος).

Συμπέρασμα

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω και των πληροφοριών που ελήφθησαν από τις πορτογαλικές 
αρχές, η Επιτροπή εκτιμά κατά συνέπεια ότι δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί στη συγκεκριμένη 
περίπτωση καμία παραβίαση των άρθρων 49 και 63 της ΣΛΕΕ. 

Από τα πραγματικά περιστατικά και τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, 
προκύπτει ότι εμπίπτει στην αρμοδιότητα των πορτογαλικών δικαστηρίων να επιλαμβάνονται 
διαφορών με αντίδικους τον αναφέροντα και τις πορτογαλικές αρχές έχοντας υπόψη τη λήψη 
ή μη αποφάσεων στο πλαίσιο των έργων των εταιρειών Transes βάσει της εθνικής
πορτογαλικής νομοθεσίας. 

Επίσης, κανένα από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή δεν επιτρέπει να 
αποδειχθεί παραβίαση των άρθρων 49 και 63 της ΣΛΕΕ από τους θεμελιώδεις νόμους και 
κανονιστικές ρυθμίσεις της Πορτογαλίας στον τομέα της χωροταξίας. Από την άλλη πλευρά, 
όλα τα γεγονότα που παραθέτει ο αναφέρων συνδέονται με τις αποφάσεις που ελήφθησαν 
από τις πορτογαλικές αρχές βάσει της πορτογαλικής νομοθεσίας. Η νομιμότητα αυτών των 
αποφάσεων δυνάμει του πορτογαλικού δικαίου, όπως και η ευθύνη των δήμων ή των 
επιχειρήσεων όπως ορίζονται στις εν λόγω συμβάσεις, καθώς και κάθε ζήτημα που αφορά τις 
ζημίες που προκλήθηκαν από συκοφαντικά άρθρα που δημοσιεύθηκαν στον Τύπο πρέπει να 
θεωρηθούν ζητήματα που σχετίζονται με την αποκλειστική αρμοδιότητα των εθνικών 
πορτογαλικών δικαστηρίων, τα μόνα αρμόδια να εκτιμούν τα γεγονότα που σχετίζονται με τις 
νομικές διαφορές. Τα πορτογαλικά δικαστήρια έχουν επιληφθεί εξάλλου τον φάκελο του 
αναφέροντος. 

Η Επιτροπή, κατά συνέπεια, δεν μπορεί παρά να επιβεβαιώσει τις προηγούμενες αναλύσεις 
της σχετικά με το θέμα, ήτοι το γεγονός ότι δεν παραβιάστηκαν τα άρθρα 49 και 63 της 
ΣΛΕΕ.  

Στις συμπληρωματικές πληροφορίες που απέστειλε ο αναφέρων στο ΕΚ με αριθμό αναφοράς
TrHold/JvE/9122009 (9 και 14 Δεκεμβρίου 2009), θέλησε να προσθέσει στον φάκελο 
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παραβιάσεις του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη ασκούνται υπό προϋποθέσεις και όρια 
που καθορίζονται από τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τη Συνθήκη για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Χάρτης δεν θεσπίζει καμία νέα αρμοδιότητα ή 
καθήκον για την Κοινότητα και για την Ένωση και δεν τροποποιεί τις αρμοδιότητες και τα 
καθήκοντα που έχουν οριστεί από τις Συνθήκες.

Καθώς η κατάσταση που περιέγραψε ο αναφέρων είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής του 
ευρωπαϊκού δικαίου, ο Χάρτης δεν εφαρμόζεται στο ζήτημα που τέθηκε.


