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Tárgy: A Jan van Es holland állampolgár által, a „Transes Holding SA” és másik 
három társaság nevében benyújtott 0771/2004 sz. petíció két projektnek a 
portugál hatóságok általi állítólagos akadályoztatásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója jelzi, hogy négy társaság (három luxemburgi és egy ír) 1995 óta két 
jelentős turisztikai projekten dolgozott Portugáliában. 1999-ben ezek közül az egyik projektet 
teljes mértékben jóváhagyta a portugál kormány, míg a másik a jóváhagyási eljárás utolsó 
szakaszában tartott. A petíció benyújtója azt állítja, hogy azóta mind a két projektet 
jogellenesen megakasztották az illetékes portugál hatóságok. Úgy véli, hogy a felmerült 
akadályokat egy jelentős politikai befolyással rendelkező portugál ingatlankezelő csoport 
okozta. Elmondása szerint a négy társaságnak okozott pénzügyi kár több mint 400 millió 
euróra rúg és évente 2 millió euróval növekszik. A petíció benyújtója úgy érvel, hogy a 
portugál hatóságok súlyosan megszegték az EK-Szerződés számos cikkét, többek között 
azáltal, hogy megkülönböztetőek voltak külföldi társaságokkal szemben. Felkéri az Európai 
Parlamentet, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést a Portugáliában működő 
külföldi társaságok törvényes védelmének biztosítására, és kéri a hatályos közösségi jog teljes 
körű alkalmazását.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. március 23. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2006. február 3-án kapott válasz.
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A petíció benyújtója azt állítja, hogy különböző portugál hatóságok (önkormányzatok, 
regionális és központi hatóságok) megsértették a Transes Holdings SA és leányvállalatainak 
több, a Szerződésben foglalt jogát, valamint a portugál jogszabályokban biztosított jogaikat (a 
Szerződésben foglalt, állítólagosan megsértett jogokat lásd a mellékletben). Tekintettel arra, 
hogy a holdingtársaság székhelye Luxemburgban található, leányvállalatai pedig Belgiumban, 
Luxemburgban és Írországban rendelkeznek székhellyel, a Bizottság úgy véli, hogy az 
említett társaságok által végzett tevékenységek alapvetően a petíció benyújtója által előhozott 
indokok egyikével, a tőke Szerződés szerinti szabad mozgásával kapcsolatosak. A Bizottság 
ezért alábbi elemzésében e szabadságra összpontosított, de megjegyzendő, hogy más 
szabadságokra hasonló érvelés vonatkozna.

Bár az EK-Szerződés nem határozza meg a „tőke mozgásának” fogalmát, az állandó ítélkezési 
gyakorlat szerint a 88/361/EGK irányelv1, az ahhoz mellékelt nómenklatúrával együtt, 
használható annak meghatározására, hogy mi minősül tőkemozgásnak2. Az 
ingatlanbefektetések egyértelműen szerepelnek a 88/361/EGK irányelv nómenklatúrája (a 
jegyzék II.A. pontja) szerint osztályozott tőkemozgások nómenklatúrájában.
Az EK-Szerződés 56. cikke a tőkemozgások vonatkozásában tilt minden korlátozást. Az 58. 
cikk ugyanakkor a szabadság alóli különleges kivételekről rendelkezik3. Az Európai Bíróság 
ítélkezési gyakorlata megállapította, hogy a szabadságok korlátozását a közérdek kényszerítő 
követelményei indokolhatják. A Bíróság által elismert jogos közérdekkel kapcsolatos 
megfontolások közé tartozik a város- és területrendezés is4.

Portugália – valamennyi tagállamhoz hasonlóan – rendelkezik a város- és területrendezésre 
irányadó nemzeti jogszabályokkal.

A petíció benyújtóinak beadványában sehol nem szerepel olyan állítás, hogy a 
területrendezésre vonatkozó, érintett portugál törvények és rendeletek megsértenék a 
Szerződésben foglalt követelményeket. Valójában a petíció benyújtói érvelésük 
alátámasztására a vonatkozó portugál jogszabályokra hivatkoznak (a petíció 110-129. pontja). 
Mivel a petíció benyújtói nem állítják azt, hogy a portugál jog megsértené az európai jogot, a 
nemzeti jog állítólagos megsértésének kivizsgálására a megfelelő fórumot a portugál 
bíróságok jelentik. Az ő hatáskörükbe tartozik annak megítélése, hogy a petíció benyújtóinak 

                                               
1 A Szerződés 67. cikkének végrehajtásáról szóló, 1998. június 24-i tanácsi irányelv, HL L 178., 1988. július 8., 
5-18. o.
2 A Bizottság kontra Portugália C-367/98. sz. ügyben hozott ítélet 37. pontja és a Trummer és Mayer C-222/97. 

sz. ügyben hozott ítélet 20-21. pontja.
3  „(1) Az 56. cikk rendelkezései nem érintik a tagállamoknak azt a jogát, hogy:
[...]

b) meghozzák a szükséges intézkedéseket a nemzeti törvények és rendeletek megsértésének megakadályozására, 
különösen az adózás és a pénzügyi szervezetek prudenciális felügyelete terén, vagy hogy eljárásokat 
alakítsanak ki a tőkemozgások igazgatási vagy statisztikai célú bejelentésére, illetve, hogy a közrend vagy a 
közbiztonság által indokolt intézkedéseket hozzanak.

(2) E fejezet rendelkezései nem érintik a letelepedési jogra vonatkozó és e szerződéssel összeegyeztethető 
korlátozások alkalmazhatóságát.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett intézkedések és eljárások nem szolgálhatnak az 56. cikkben 
meghatározott szabad tőkemozgásra és fizetési műveletekre vonatkozó önkényes megkülönböztetés vagy rejtett 
korlátozás eszközéül.”
4 Lásd a C-302/97. sz. Konle-ügyben hozott ítélet 40. pontját, a C-300/01. sz. Salzmann-ügyben hozott ítélet 44. 
pontját és a C-515/99., C519/99- C-524/99. és C-526/99-C-540/99. sz. Reisch és társai egyesített ügyekben 
hozott ítélet 34. pontját.
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jogait kellően tiszteletben tartották-e.
Ehhez kapcsolódik, hogy a területrendezési engedélyek megítélésére vonatkozó, az 
alkalmazandó portugál jogban megállapítottaknál szigorúbb követelmények nem jelentik
szükségszerűen a közösségi jog megsértését.

A petíció 130-142. pontjában szereplő megfontolások a társaság és az érintett 
önkormányzatok között létrejött megállapodások (jegyzőkönyvek/szerződések) állítólagos 
megsértésére vonatkoznak. Nehéz elképzelni, hogy egy önkormányzattal kötött megállapodás, 
miként lehet kötelező érvényű más regionális és nemzeti tervező hatóságokra nézve. 
Mindazonáltal az e szerződéses feltételekkel és e szerződéses feltételek állítólagos 
megsértésével kapcsolatos minden vitás ügyet a portugál bíróságoknak kell megvizsgálniuk. 
Amennyiben az állítólagosan okozott kárt nem lehet jóvátenni, kártérítést lehet követelni.

Ami az első projektet illeti, a Bizottság úgy értesült, hogy a projektet végül 1999 márciusában 
hagyták jóvá. Miután 1998-ban a tó vízszintje jelentős mértékben csökkent, a projekt 
kereskedelmi szempontból érdektelenné vált, és ennek következményeként azt leállították. 
Bár a petíció benyújtója azt állítja, hogy a hatóságok kötelesek voltak a megállapított 
határidőn belül a szivárgó gátat kijavítani, ami a vízszint csökkenését eredményezte, ez 
megint csak a szerződéses joggal és a tények értékelésével kapcsolatos kérdés, amiről csak a 
nemzeti bíróságok dönthetnek. Ugyancsak nehéz nem arra a következtetésre jutni, hogy ha a 
projektet ebben a szakaszban be is fejezték volna, sok más európai polgár, valamint az érintett 
társaságok befektetései meglehetősen nagy további veszteségeket szenvedtek volna.

 Ami a második projektet illeti, az megint csak „az önkormányzatokkal létrejött
jegyzőkönyveken” alapult, „akik kötelezettséget vállaltak minden végleges jóváhagyás és 
építési engedély kibocsátására” 1996 júliusában (43. pont). Ez szintén abban a körzetben 
volt, ahol a tó, amelynek vízszintje 1998-ban lecsökkent. A panaszos állítása szerint „a 
projekt végleges jóváhagyását 1999-ben váratlanul szándékosan elhalasztották, és az 
építkezést a portugál szervek leállították, miután kritizáló újságcikkek jelentek meg”, az 
első 1999 áprilisában, amelyek olyan „hamis és manipulált tényeket” tartalmaztak, 
amelyek „egyedüli célja az volt, hogy a Transes társaságok és portugáliai projektjeik 
rossz hírnevét keltsék” (80. pont);

 a társaság arra vonatkozó közel egyidejű döntése, hogy a fent említett okok miatt nem 
folytatja az első projektet (30. pont); valamint;

 ezt követően [a portugál partnercég 1999 közepén bekövetkezett] „pénzügyi 
összeomlásának kezdete” (86. pont).

A fent idézett események nyilvánvalóan kapcsolatban állnak a hatóságok által hozott későbbi 
határozatokkal. E határozatoknak a portugál jog szerinti jogszerűségét és az önkormányzatnak 
vagy a társaságoknak az 1996. évi szerződésük szerinti felelősségét, valamint minden, a sajtó 
útján elkövetett rágalmazásból származó károkozással kapcsolatos kérdést a fent vázolt okok 
miatt a nemzeti bíróságok hatáskörébe tartozó ügynek kell tekinteni. 
Az azzal kapcsolatban felvetett kérdés, hogy a projekt az 1999. májusában megjelent „hamis 
és megtévesztő” (55. pont) sajtójelentések miatt 1999. október 18-án elesett a különleges 
turisztikai támogatástól (56. pont), ugyancsak olyan ténybeli állítás, amelyet csak a portugál 
bíróságok vizsgálhatnak meg. Végezetül – ami a Szerződésnek az állami támogatásokra és a 
versenyre vonatkozó idézett cikkeit illeti – a Bizottság nem látja a kapcsolatot a petíció 
benyújtójának állításai („megbízható információforrások szerint”... „egy csoport, amely – úgy 
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tűnik – politikai befolyását használta fel”... „kész a Transes projekt átvételére”) és az EK-
Szerződés idézett cikkei között. Az EK-Szerződés 81. cikke a versenyt korlátozó, 
vállalkozások között létrejött megállapodásokra vonatkozik, amennyiben azok hatással 
vannak a tagállamok közötti kereskedelemre. Az EK-Szerződés 82. cikke egy vállalkozás 
erőfölényével oly módon való visszaélésére vonatkozik, amely hatással van a tagállamok 
közötti kereskedelemre. Mindkét rendelkezés a magántársaságok magatartásával foglalkozik, 
és nem a kormányzat vagy az állami hatóságok magatartásával. Ehhez járul még, hogy 
alkalmazásuk mérlegelésének feltétele a tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt 
érzékelhető hatás. A petícióban ismertetett tények nem mutatják a Szerződés e szabályainak 
megsértését.
Ami a 87. cikk állítólagos megsértését illeti, a petíció nem tartalmaz olyan elemet, amely arra 
mutatna, hogy bármely intézkedés a 87. cikk (1) bekezdésének értelmében állami 
támogatásnak minősülne.

4. A Bizottságtól 2008. május 5-én kapott válasz.

A petíció benyújtója jelzi, hogy négy társaság (három luxemburgi és egy ír) 1995 óta két 
jelentős turisztikai projekten dolgozott Portugáliában. 1999-ben ezek közül az egyik projektet 
teljes mértékben jóváhagyta a portugál kormány, míg a másik a jóváhagyási eljárás utolsó 
szakaszában tartott. A petíció benyújtója azt állítja, hogy azóta mind a két projektet 
jogellenesen megakasztották az illetékes portugál hatóságok. Úgy véli, hogy a felmerült 
akadályokat egy jelentős politikai befolyással rendelkező portugál ingatlankezelő csoport 
okozta. Elmondása szerint a négy társaságnak okozott pénzügyi kár több mint 400 millió 
euróra rúg és évente 2 millió euróval növekszik. A petíció benyújtója úgy érvel, hogy a 
portugál hatóságok súlyosan megszegték az EKSz számos cikkét, többek között azáltal, hogy 
megkülönböztetőek voltak külföldi társaságokkal szemben. Az Európai Parlament által a 
771/2004. számon 2006. május 5-én regisztrált petícióra adott válasz nyomán a petíció 
benyújtója 2007. november 10-i levelében kérte petíciója ismételt megnyitását azzal az 
indokkal, hogy a Bizottság nem adott teljes választ.

A petíció benyújtója a petícióval egy időben panaszt tett a Bizottság szervezeti egységeinél is. 
Panaszát a 2004/5153. számon vették nyilvántartásba.

A Bizottság szervezeti egységei elemezték a panaszos által leírt tényeket, és az elemzés 
eredményéről a 2006. január 24-én kelt levélben tájékoztatták a panaszost.

Egyrészt a petíció benyújtója / panaszos által említetteket, valamint azon megkülönböztető 
bánásmódokat illetően, amelyeket állítólag a portugál hatóságok a cégeivel kapcsolatban 
alkalmaznak, a panaszos soha nem tett említést nemzeti jogszabályok vagy egyéb 
szabályozások olyan rendelkezéseiről és nem hivatkozott pontosan ilyenekre, amelyek a 
közösségi jogot sértenék. Tehát ebben a szakaszban nem lehetett megállapítani az EK-
Szerződés közvetlen megsértését.

Másrészt a petíció benyújtójának a cégeivel szembeni állítólagos megkülönböztető 
bánásmódra vonatkozóan a közölt információk alapján nem volt megállapítható ilyen jellegű 
megkülönböztetés. Ha az EKSz. 43. cikkének megfelelően a letelepedés szabadsága az Unión 
belül biztosított, a petíció benyújtójával szemben sem közvetett, sem közvetlen 
megkülönböztetés nem volt bizonyítható annak ellenére, hogy igen nagy számú ügyiratot 
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nyújtott be. Ugyanis „ahhoz, hogy az egyenlő bánásmód elvének sérelme fennálljon, az 
szükséges, hogy összehasonlítható helyzeteket különböző módon kezeljenek1”. Vagyis az a 
tény, hogy ugyanabban a földrajzilag meghatározott építési övezetben több projektet is 
jóváhagytak, nem bizonyítja önmagában azt, hogy a portugál hatóságok megkülönböztetett 
elbánást tanúsítottak volna a petíció benyújtójával szemben, mivel e projektek és a petíció 
benyújtójának a projektje eltérőek voltak, és a portugál jognak megfelelő egyértelmű 
elemeket tartalmazhattak.

A Bizottság szervezeti egységei a 2006. január 24-én kelt levélben tájékoztatták a petíció 
benyújtóját arról, hogy panaszát le kívánják zárni, mivel az általa leírt tények a portugál 
törvénynek a portugál hatóságok általi esetleges hibás értelmezéséből erednek, és nem volt 
bizonyítható, hogy maga a portugál törvény a közösségi joggal ellentétes rendelkezéseket 
tartalmazna. A levél pontosan tartalmazta azt, hogy amennyiben a következő 4 hétben nem 
merül fel újabb tényelem, akkor a Bizottság lezárja az ügyet. Van Es úr semmilyen választ 
nem adott egészen 2007. október 25-ig. Ezért Van Es úr panaszát a 2006. április 4-én 
határozattal lezárták.

A petíció benyújtója/panaszos 2007. október 25-i és 2008. január 7-i leveleiben semmilyen új 
tényelemet nem közölt, ami alapján a panaszt ismét meg lehetne nyitni, ugyanis azt követeli a 
Bizottságtól, hogy kérje a portugál hatóságokat annak igazolására, hogy milyen jogalap 
szolgált egy urbanizációs terv elutasítására, vagy városi projekt törlésére. Ugyanakkor az e 
szerződéses feltételekkel és e szerződéses/projektben foglalt feltételek állítólagos 
megsértésével kapcsolatos minden vitás ügy vizsgálata kizárólag a portugál bíróságok 
hatáskörébe tartozik.

Mivel a panasznak az EKSz 43. cikkéből eredő aspektusaival a 2004/5153. számú jogsértési 
eljárás keretében foglalkoztak, a Bizottság a 771/2004. számú petícióra adott 2006. február 3-i 
válaszában főként azzal a problémával foglalkozik, amelyet a petíció benyújtója az EKSz 56. 
cikkével kapcsolatban vetett fel (a tőke szabad mozgása - az ingatlan). Mivel e tekintetben a 
panaszos/petíció benyújtója nem szolgált újabb információkkal 2007. október 25-i és 
november 12-i, valamint 2008. január 7-i leveleiben, az elemzés következetései továbbra is 
érvényesek: a portugál bíróságok feladata, hogy a nemzeti jogszabályok feltételezett 
megsértése kérdésében döntést hozzanak, mivel a petíció benyújtója nem feltételezi, hogy a 
területrendezésre vonatkozó, jelen esetben érvényes alapvető portugáliai szabályozás 
ellentétes volna az EKSz követelményeivel, és a panaszos/petíció benyújtója érveit az érintett 
portugál törvényekre hivatkozva támasztja alá.

Ily módon, amint a Bizottság 2006. február 3-án kelt válaszában is áll, a petíció benyújtója 
által megfogalmazott események a portugál hatóságok által meghozott határozatokhoz 
kapcsolódnak. A portugál jog értelmében e határozatok jogszerűsége, a helyhatóságok vagy 
vállalkozások mindennemű felelőssége– amint a kérdéses szerződésben is szerepel -, valamint 
a sajtóban megjelent sértő cikkekkel okozott jogsérelmekre vonatkozó kérdések a portugál 
nemzeti igazságszolgáltatás hatáskörébe tartozó kérdések.

                                               
1 A Ferriere Nord kontra Bizottság T-143/89. sz. ügyben 1995. április 6-án hozott ítélet 55. pontja
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A panaszost tájékoztatták a Bizottság álláspontjáról a 2007. december 6-i, a 2008. január 3-i 
és a 2008. február 21-i levelekben, amelyekre ő 2008. február 27-én válaszolt.

Egyébiránt meg kell jegyezni, hogy a joggyakorlatnak kell megállapítania, hogy elsődlegesen 
a nemzeti bíró hatáskörébe tartozik a közösségi jog alkalmazása, és a Bíróság 
joggyakorlatából kell a következetéseket levonni, az elé utalt eljárások keretében. Mivel a 
közösségi jog értelmezéséről van szó, mindenképpen emlékezetni kell arra, hogy a nemzeti 
bírók élhetnek a Szerződés 234. cikkében meghatározott előzetes döntéshozatali 
mechanizmus lehetőségével, hogy a Bíróság, e tekintetben egyedüli illetékesként állást 
foglaljon a közösségi jog rendelkezéseinek értelmezésével kapcsolatban.

A petíció benyújtója/panaszos által Portugáliában benyújtott panaszok késedelmes 
jogorvoslata tekintetében emlékeztetni kell arra, hogy amennyiben úgy véli, hogy Portugália 
megsértette a méltányos polgári és büntetőügyi eljáráshoz való jogát, benyújthat keresetet az 
Emberi Jogok Európai Bíróságához is, amely arra hivatott, hogy garantálja az aláíró államok 
részéről az Emberi jogok európai egyezményének betartását.

5. A Bizottságtól 2008. szeptember 26-án kapott kiegészítő válasz.

Petíciója 2004. évi eredeti benyújtásakor a petíció benyújtója a Transes társaságok által 
Portugáliában elindított két projekt leállítását sérelmezte. Úgy vélte, hogy a portugál 
hatóságok súlyosan megsértették az EKSz több cikkét, többek között külföldi társaságok 
megkülönböztetésével. 

A petíció benyújtója a petíciójával egy időben panaszt nyújtott be a Bizottság szervezeti 
egységeinél, amelyet a 2004/5153. számon vették nyilvántartásba. A Bizottság szervezeti 
egységei elemezték a panaszos által leírt tényeket, és a 2006. január 24-i levélben 
tájékoztatták a panaszost arról a szándékukról, hogy lezárják a panaszát, mivel a 4 hetes 
határidőn belül nem kaptak új tényelemet. Amint a Bizottság a petícióra vonatkozó előző 
közleményében jelezte, a Bizottság úgy véli, hogy a panaszos/petíció benyújtója által előadott 
tények alapján nem lehet megállapítani a közösségi jognak a portugál nemzeti törvényi és 
rendeleti rendelkezések általi megsértését. Másrészt azokat az állításokat illetően, hogy a 
petíció benyújtójának társaságai megkülönböztető bánásmódban részesültek, a szolgáltatott 
információk egyikéből sem lehet ilyen megkülönböztető bánásmódot megállapítani.

A panaszos/petíció benyújtója semmilyen választ nem adott 2007. október 25-ig. Ezért 
panaszát a Bizottság 2006. április 4-én határozatával lezárták.

A petíció benyújtója/panaszos 2007. október 25-i, 2008. január 7-i és 2008. február 27-i 
leveleiben semmilyen új tényelemet nem közölt, amely alapján a panaszt ismét meg lehetne 
nyitni, ugyanis azt követeli a Bizottságtól, hogy az kérje a portugál hatóságokat annak 
igazolására, hogy milyen jogalap szolgált egy urbanizációs terv elutasítására vagy városi 
projekt törlésére. Ugyanakkor az e szerződéses feltételekkel és e szerződéses/projektben
foglalt feltételek állítólagos megsértésével kapcsolatos minden vitás ügy vizsgálata kizárólag 
a portugál bíróságok hatáskörébe tartozik.

A Bizottság szervezeti egységei a 2007. december 6-i, 2008. január 3-i, 2008. február 21-i, 
2008. március 14-i és 2008. április 25-i levelükkel pontosan közölték a panaszossal/petíció 
benyújtójával a panasza lezárásának okait és az elemzésük eredményeit.
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A petíció benyújtója 2007. november 12-i levelével kérte az Európai Parlamentnél a petíciója 
újbóli megnyitását azzal az indokkal, hogy a Bizottság nem adott teljes választ a petíciójára. 
Előző kiegészítő válaszában a Bizottság már kifejtette, hogy a panaszos/petíció benyújtója 
semmilyen új tényelemmel nem szolgált, és elemzésének következtetései továbbra is 
ugyanazok: a portugál igazságszolgáltatás hatáskörébe tartozik annak a kérdésnek az 
eldöntése, hogy állítólag megsértették a nemzeti jogszabályokat, mivel a petíció benyújtója 
nem állítja, hogy a területrendezésre vonatkozó, a vitatott esetben alkalmazandó alapvető 
portugál törvények és rendeletek ellentétben állnának az EK-Szerződés követelményeivel, és 
a panaszos/petíció benyújtója az érveit a vonatkozó portugál törvényekkel támasztja alá. Ezért 
a petíció benyújtója által említett események a portugál hatóságok által hozott határozatokkal 
kapcsolatosak. Azt, hogy a portugál jog értelmében jogszerűek-e ezek a határozatok, az 
önkormányzatoknak vagy a vállalkozásoknak a vitatott szerződésekben meghatározott 
mindenfajta felelősségét, továbbá az arra vonatkozó kérdést, hogy a sajtóban megjelent 
rágalmazó cikkek sérelmeket okoztak, úgy kell tekinteni, mint a portugál nemzeti bíróságok 
hatáskörébe tartozó kérdéseket.

A panaszos/petíció benyújtója az Európai Parlament Petíciós Bizottsága Titkárságának küldött 
2008. május 6-i levelében azt sérelmezi, ahogy a Bizottság a panaszát kezelte, valamint 
kifogásolja a Bizottság által végzett elemzés eredményeit.

E tekintetben a Bizottságnak mindenképpen meg kívánja jegyezni, hogy a panaszos/petíció 
benyújtója kérelmének és a dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló 1049/2001 
rendeletnek megfelelően a biztosok testületének 2006. április 4-i határozatához mellékelt 
jogsértési feljegyzés egy másolatát megküldték számára. A jogsértési feljegyzés megemlíti a 
tervezett jogorvoslat jogalapjait, a sérelmezett tényt és a panaszos/petíció benyújtója ügyének 
2006. január 30-i utolsó állapotát. A panaszos/petíció benyújtója azt sérelmezi, hogy a 
Bizottság nem válaszolt a 2008. január 7-i levelében közölt érveire. Erre vonatkozóan a 
Bizottság csak emlékeztetni tud arra, hogy a 2006. január 24-i levelén kívül a 2007. december 
6-i, 2008. január 3-i, 2008. február 21-i, 2008. március 14-i és 2008. április 25-i leveleiben 
már közölte a panaszossal/petíció benyújtójával azokat az érveket, amelyek a panasza 
lezárását indokolják, továbbá azt, hogy nem közölt olyan új tényelemet, amely lehetővé tenné 
a panasza újbóli megnyitását.

6. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. február 19.

A Bizottság 2009. március 9-én információkérő levelet intézett a portugál hatóságokhoz, 
melyben a Transes vállalatok helyzetéről tudakozódott Portugáliában. Miután a portugál 
hatóságok 2009. május 9-ig nem válaszoltak a megkeresésre, a Bizottság az EK-Szerződés 10. 
cikke alapján eljárást kezdeményezett ellenük az együttműködési kötelezettség elmulasztása 
miatt (a portugál hatóságok válaszadásának elmaradása). Az ügyet 2009. november 20-án 
lezárták, a portugál hatóságok 2009. június 23-án és 2009. augusztus 18-án beérkezett 
válaszait követően.

A portugál hatóságok által adott válaszokból kitűnik, hogy megerősítik: a portugál 
igazságszolgáltatási fórumok előtt jelenleg is folynak a petíció benyújtója által képviselt 
Transes vállalatok és a portugál hatóságok közötti jogviták.

A petíció keretében felvetett konkrét kérdésekkel kapcsolatos válaszokat illetően, valamint a 
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portugál hatóságok által szolgáltatott információkból kitűnik, hogy:

 Az engedélyezési eljárás engedélykiadási és –visszavonási feltételei az Aldeia do Almegue 
projekt esetében (illetékes hatóság: Serta önkormányzata), illetve pontosabban az almegue-
i településfejlesztési projekt 1999 augusztusában történt elutasításának jogalapja, a 
meglévő településfejlesztési törvények fényében:

A portugál hatóságok közlik, hogy nem kötöttek szerződést a szóban forgó projektről, így a 
projekt nem is valósult meg. Ezenkívül egyéb hasonló projektet nem regisztráltak Almegue 
e régiójában.

 A Castelo do Vide projekt törlésének körülményei (illetékes hatóság: Castelo do Vide 
önkormányzata), és az építési engedélyek kiadásának feltételei a régióban, illetve 
konkrétan a Castelo do Vide projekt 1999 decemberében bekövetkezett törlésének 
jogalapja, miután 8 hónappal korábban, 1999 márciusában jóváhagyták ugyanezen 
projektet, és az építési engedélyeket is kiadták rá; továbbá a portugál hatóságok döntése 
arról, hogy nem állítják helyre a Povoa e Meadas-i tó vízszintjét:

A portugál hatóságok elismerik, hogy az előző idegenforgalmi igazgatóság jóváhagyta a 
projektet. Ám mivel a munkálatok nem kezdődtek meg az engedély érvényességi ideje 
alatt, a projekt engedélyezési határideje lejárt.

A portugál hatóságok közlik továbbá, hogy jóllehet a Povoa e Meadas helység közelében 
található tó vízszintje 1998-ban lecsökkent, a következő évek során visszaállt rendes 
szintre. 

 az európai alapok finanszírozásából megvalósuló PITER (Projecto Integrade Turistico 
Estruturante de Base Regional) program végrehajtásának feltételei a Castelo do Vide 
projekttel kapcsolatban:

A portugál hatóságok közlik, hogy a Transes vállalatok által a Lusaldeia útján benyújtott 
projekt végül nem kapta meg a PITER projekt státuszt, mivel nem teljesítette a PITER 
rendszer létrehozásáról szóló 1998. május 28-i Despacho normativo n°35/98 valamennyi 
feltételét (ld. a rendelet 8. cikkének d) albekezdését).

Következtetés

A fent leírt tényállás és a portugál hatóságok által szolgáltatott információk fényében a 
Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a szóban forgó esetben semmilyen tényelem nem 
utal az EUMSz. 49. és 63. cikkének megsértésére. 

A Bizottság rendelkezésére álló tények és információk alapján ugyanis a petíció benyújtója és 
a portugál hatóságok között jelenleg folyó jogviták eldöntése a portugál bíróságok 
hatáskörébe tartozik, melyek a portugál nemzeti jogszabályok fényében mérlegelhetik a 
Transes vállalatok projektjei keretében született vagy elmaradt döntések jogszerűségét. 

Ezen túlmenően semmilyen, a Bizottság rendelkezésére álló tényelem nem bizonyítja, hogy a 
területfejlesztéssel kapcsolatos alapvető portugál törvények és szabályozás ellentétesek 
volnának az EUMSz 49. illetve 63. cikkével. Másrészről megjegyzendő, hogy a petíció 
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benyújtója által említett események kivétel nélkül összefüggnek a portugál hatóságok által a 
portugál szabályozás alapján hozott határozatokkal. E határozatoknak a portugál jog szerinti 
jogszerűségét, az önkormányzatoknak vagy a vállalkozásoknak a vitatott szerződésekben 
meghatározott mindenfajta felelősségét, továbbá az arra vonatkozó kérdést, hogy a sajtóban 
megjelent rágalmazó cikkek sérelmeket okoztak, úgy kell tekinteni, mint a portugál nemzeti 
bíróságok kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdéseket, mely utóbbiak egyedül illetékesek a 
jogvita tényelemeinek elemzésében. Egyébiránt a petíció benyújtója a portugál 
igazságszolgáltatáshoz is fordult az ügyben. 

A Bizottság tehát megismétli az ügyben kiadott korábbi állásfoglalását, nevezetesen, hogy az 
EUMSz. 49. és 63. cikke nem szenvedett sérelmet.

Az EP-hez eljuttatott, TrHold/JvE/9122009 számon nyilvántartott kiegészítő beadványában 
(2009. december 9. és 14.) a petíció benyújtója a jogsértések sorához az Európai Unió 
alapjogi chartájának megsértését is hozzá kívánta tenni.

A charta által elismert jogok gyakorlásának feltételeit és kereteit az Európai Unióról szóló 
szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés határozzák meg. A charta nem 
hoz létre új jogköröket és feladatokat sem a Közösség, sem az Unió számára, és nem 
módosítja az alapszerződésekben meghatározott hatásköröket és feladatokat.

Mivel a petíció benyújtója által leírt helyzet kívül esik a közösségi jog alkalmazási körén, a 
charta nem alkalmazható a felvetett kérdésre.


