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Tema: Peticija Nr. 0771/2004 dėl tariamo Portugalijos valdžios institucijų trukdymo 
įgyvendinti du projektus, kurią pateikė Nyderlandų pilietis Jan van Es 
„Transes Holding SA“ ir trijų kitų įmonių vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo, kad nuo 1995 m. keturios įmonės (trys Liuksemburgo ir viena 
Airijos) stengiasi Portugalijoje įgyvendinti du plataus masto turizmo projektus. 1999 m. 
vienas projektas Portugalijos vyriausybės buvo visiškai patvirtintas ir vyko kito projekto 
priėmimo procedūros galutinis etapas. Peticijos pateikėjas teigia, kad nuo tada abu projektai
neteisėtai sustabdyti kompetentingų Portugalijos valdžios institucijų. Jis mano, kad kliūtys, su 
kuriomis susiduriama, yra didelę politinę įtaką turinčios Portugalijos nekilnojamojo turto 
įmonių grupės veiklos rezultatas. Pasak jo, visų keturių bendrovių patirti finansiniai nuostoliai 
vertinami daugiau kaip 400 mln. EUR ir kasmet padidėja 2 mln. EUR. Peticijos pateikėjas 
nurodo, kad Portugalijos valdžios institucijos šiurkščiai pažeidė kelis Europos bendrijos 
steigimo sutarties straipsnius, tarp kitko, diskriminuodamos užsienio įmones. Jis ragina 
Europos Parlamentą imtis visų reikiamų priemonių siekiant užtikrinti Portugalijoje veikiančių 
užsienio įmonių teisinę apsaugą ir prašo, kad būtų taikomos visos galiojančios Bendrijos 
teisės nuostatos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2005 m. kovo 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2006 m. vasario 3 d.

„Peticijos pateikėjas tvirtina, kad įvairios Portugalijos valdžios institucijos (savivaldybės, 
regionų ir centrinės institucijos) pažeidė įvairias Sutartyje įtvirtintas teises (ir Portugalijos 
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įstatymuose teises nustatytas), turimas „Transes Holdings SA“ ir jos pavaldžiųjų bendrovių 
(dėl tariamai pažeistų Sutartyje įtvirtintų teisių žr. priedą). Kadangi kontroliuojančioji 
bendrovė įsisteigusi Liuksemburge, o jos pavaldžiosios įmonės yra Belgijoje, Liuksemburge 
ir Airijoje, Komisija mano, kad šiuo atveju aptariamų įmonių vykdoma veikla iš esmės 
susijusi su Sutartyje nustatytu laisvu kapitalo judėjimu – vienu iš peticijos pateikėjo nurodytų 
motyvų. Todėl tolesnėje jos analizėje dėmesys sutelktas į šį laisvą judėjimą, nors verta 
pažymėti, kad panašūs samprotavimai būtų taikomi ir kitoms laisvėms.
Nors EB sutartyje terminas „kapitalo judėjimas“ neapibrėžiamas, vadovaujantis nusistovėjusia 
teismų praktika1, kapitalo judėjimą galima apibrėžti remiantis Direktyva 88/361/EEB2 ir su ja 
susijusia nomenklatūra. Investicijos į nekilnojamąjį turtą aiškiai įvardytos kapitalo judėjimo 
nomenklatūroje, suklasifikuotoje pagal Direktyvos 88/361/EEB nomenklatūrą (sąrašo 
II.A punktas).

Pagal EB sutarties 56 straipsnį bet kokie kapitalo judėjimo suvaržymai yra draudžiami. 
58 straipsnyje nustatytos laisvam kapitalo judėjimui taikomos specialiosios išimtys3. 
Remiantis Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimais, laisvės suvaržymus galima 
pagrįsti neatidėliotinomis visuotinės svarbos priežastimis. Tarp Teismo pripažįstamų teisėtų 
visuotinės svarbos priežasčių yra ir miesto bei kaimo teritorijų planavimas4.
Portugalija, kaip ir visos kitos valstybės narės, turi savo įstatymus miesto ir kaimo teritorijų 
planavimo srityje.
Peticijos pateikėjai jokiu prašymo pateikimo etapu netvirtina, kad šiuo konkrečiu atveju 
taikomi Portugalijos teritorijų planavimo srities įstatymai ir pagrindinės taisyklės prieštarauja 
sutarties reikalavimams. Peticijų pateikėjai savo argumentus faktiškai pateikia remdamiesi 
atitinkamais Portugalijos įstatymais (peticijos 110–129 punktai). Kadangi peticijos pateikėjai 
nenurodo, kad Portugalijos įstatymai pažeidžia ES teisės aktų nuostatas, tariamų nacionalinių 
įstatymų pažeidimų klausimą turi spręsti Portugalijos teismo institucijos. Jos gali prižiūrėti, 
kad būtų atsižvelgiama į peticijos pateikėjų teises. 

Reikia pridurti, kad tai, jog leidimų eksploatuoti išdavimui taikomi kriterijai yra griežtesni už 
nustatytuosius Portugalijos įstatymuose, nebūtinai prieštarautų Bendrijos teisei. 

                                               
1 Byla C-367/98, Komisija prieš Portugaliją, 37 punktas, ir byla C-222/97, Trummer ir Mayer, 20, 21 punktai.
2 1988 m. birželio 24 d. Tarybos direktyva dėl Sutarties 67 straipsnio įgyvendinimo, OL L 178, 1988 m. 
liepos 8 d., p. 5–18.
3  „1. 56 straipsnio nuostatos nepažeidžia valstybių narių teisės:

[....] 

b) imtis visų reikalingų priemonių, kad būtų užkirstas kelias nacionalinių įstatymų i r  kitų teisės aktų 
pažeidimams, ypač apmokestinimo ir finansų įstaigų riziką ribojančios priežiūros srityje, arba nustatyti 
duomenų apie kapitalo judėjimo deklaravimo tvarką administravimo ar statistinės informacijos tikslais, 
arba imtis priemonių, pateisinamų viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo požiūriu.

2. Šio skyriaus nuostatos nekliudo taikyti su šia Sutartimi suderinamų įsisteigimo teisės apribojimų. 

3. 1 ir 2 dalyse nurodytos priemonės ir tvarka neturi sudaryti laisvo kapitalo judėjimo ir mokėjimų, kaip 
nustatyta 56 straipsnyje, savavališko diskriminavimo ar užslėpto apribojimo.“

4 Žr. bylos C-302/97 Konle 40 punktą, C-300/01 Salzmann 44 punktą, sujungtų bylų C-515/99, C519/99-
C-524/99 ir C-526/99-C-540/99 Reisch ir kiti 34 punktą.
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Peticijos 130–142 dalyse išdėstytuose samprotavimuose apžvelgiami tariami atitinkamų 
susitarimų (protokolų / sutarčių) tarp įmonės ir tam tikrų savivaldybių pažeidimai. Sudėtinga 
įsivaizduoti, kaip susitarimas su tam tikra savivaldybe galėtų sieti kitas regionų ir nacionalines 
planavimo institucijas. Tačiau bet kokie ginčai dėl tokios sutarties sąlygų ar tariamų šių 
sąlygų pažeidimų priskiriami Portugalijos teismų jurisdikcijai. Jeigu nurodomų nuostolių 
atlyginti neįmanoma, galima reikalauti žalos ir nuostolių atlyginimo.
Dėl pirmojo projekto, mūsų turimais duomenimis, jis galutinai patvirtintas 1999 m. kovo mėn. 
Po to, kai 1998 m. gerokai krito ežerų vandens lygis, komercinės prasmės netekęs projektas 
buvo nutrauktas. Kadangi peticijos pateikėjas tvirtina, jog valdžios institucijos per tam tikrą 
nustatytą laikotarpį privalėjo užtaisyti užtvankoje, kuri iš pradžių buvo skirta vandens lygiui 
mažinti, atsiradusius plyšius, šį sutarčių teisės ir faktų vertinimo klausimą turi spręsti tik 
nacionaliniai teismai. Taip pat sunku nepadaryti išvados, kad jeigu projektas būtų pasibaigęs 
šiuo etapu, daugelis kitų ES piliečių, įskaitant suinteresuotąsias įmones, galbūt būtų patyrę 
didelių papildomų nuostolių investuodami.

 Antrasis projektas irgi buvo grindžiamas „su įvairiomis atitinkamomis savivaldybėmis 
sudarytais protokolais, kuriuose jos įsipareigojo pateikti visus galutinius sutikimus ir 
statybos leidimus“ 1996 m. liepos mėn. (43 dalis). Jis buvo skirtas tai pačiai zonai, kur yra 
1998 m. nusekęs ežeras. Skundo pateikėjas tvirtina, kad „galutinio pritarimo projektui 
data staiga buvo specialiai perkelta į 1999 metus, ir Portugalijos valdžios institucijos 
nutraukė statybą dėl „kritinių straipsnių spaudoje“ – pirmasis jų pasirodė 1999 m. 
balandžio mėn. –, kuriuose „faktai buvo iškreipiami ir neteisingai interpretuojami vien 
siekiant diskredituoti „Transes“ įmones ir jų projektus Portugalijoje“ (80 dalis);

 maždaug šiuo laikotarpiu įmonė priėmė sprendimą dėl pirmiau nurodytų priežasčių 
neįgyvendinti pirmojo projekto (30 dalis), ir

 tai buvo [įmonės partnerės iš Portugalijos] „finansinio žlugimo pradžios“ 1999 m. 
(86 dalis) priežastis.

Akivaizdu, kad išvardyti įvykiai susiję su vėliau valdžios institucijų priimtais sprendimais. 
Šių sprendimų teisėtumas Portugalijos teisės požiūriu, bet kokia savivaldybės arba įmonių 
atsakomybė, nustatyta jų 1996 m. sutartyje, ir bet kokie klausimai, susiję su spaudoje 
pasirodžiusių šmeižikiškų straipsnių padaryta žala, dėl tų pačių pirmiau išdėstytų priežasčių 
turėtų būti laikomi nacionalinių teismų jurisdikcijai priskirtinais klausimais. 
Panašus klausimas, susijęs su specialiosios pagalbos turizmui neskyrimu projektui 1999 m. 
spalio 18 d. (56 dalis) dėl 1999 m. gegužės mėn. pasirodžiusių „klaidingų ir melagingų“
straipsnių spaudoje irgi susijęs su nurodomomis faktinėmis aplinkybėmis, o sprendimą dėl jų 
gali priimti tik Portugalijos teismai. Galiausiai vertindama minėtus sutarties straipsnius dėl 
valstybės pagalbos ir konkurencijos, Komisija neįžvelgia ryšio tarp peticijos pateikėjo teiginių 
(„remiantis patikimais informacijos šaltiniais“..., „grupė, kuri, regis, pasinaudojo savo 
politine įtaka“..., [yra] pasirengusi perimti „Transes“ projektą) ir minėtų EB sutarties 
straipsnių. EB sutarties 81 straipsnis susijęs su įmonių sudarytomis sutartimis, kurios, jeigu 
taikomos prekybai tarp valstybių narių, riboja konkurenciją. EB sutarties 82 straipsnis 
skiriamas įmonės piktnaudžiavimui dominuojančia padėtimi, galinčiam paveikti valstybių 
narių tarpusavio prekybą. Šios dvi nuostatos susijusios su privačių įmonių, o ne vyriausybės 
ar valdžios institucijų elgsena. Be to, prašymas būtų nagrinėjamas tik jei tai darytų poveikį 
valstybių narių tarpusavio prekybai. Peticijoje išdėstyti faktai nerodo, kad šios sutarties 
nuostatos buvo pažeistos.
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Vertinant tariamą 87 straipsnio pažeidimą, peticijoje nėra jokių elementų, rodančių, kad viena 
iš priemonių, kad ir kokia ji būtų, yra valstybės pagalba pagal 87 straipsnio 1 dalį.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. gegužės 5 d.

„Peticijos pateikėjas nurodo, kad keturios įmonės (trys Liuksemburgo ir viena Airijos) nuo 
1995 m. Portugalijoje rengia du plataus masto turizmo projektus. 1999 m. vienas projektas 
buvo Portugalijos vyriausybės visiškai patvirtintas, o antrojo projekto priėmimo procedūra 
buvo pasiekusi galutinį etapą. Peticijos pateikėjas teigia, kad nuo tada abu projektai neteisėtai 
sustabdyti kompetentingų Portugalijos valdžios institucijų. Jis mano, kad kliūtys, su kuriomis 
susiduriama, yra didelę politinę įtaką turinčios Portugalijos nekilnojamojo turto įmonių grupės 
veiklos rezultatas. Pasak jo, visų keturių bendrovių patirti finansiniai nuostoliai vertinami 
daugiau kaip 400 mln. EUR ir kasmet padidėja 2 mln. EUR. Peticijos pateikėjas nurodo, kad 
Portugalijos valdžios institucijos šiurkščiai pažeidė kelis Europos bendrijos steigimo sutarties 
straipsnius, tarp kitko, diskriminuodamos užsienio įmones. Po to, kai Europos Parlamentas 
atsakė į jo peticiją, 2006 m. gegužės 12 d. įregistruotą Nr. 771/2004, 2007 m. lapkričio 12 d. 
laišku peticijos pateikėjas paprašė dar kartą ją apsvarstyti, nes Komisija nebuvo pateikusi 
išsamaus atsakymo dėl jo peticijos. 

Peticijos pateikėjas buvo pateikęs ir skundą Komisijos tarnyboms. Jo skundas buvo 
įregistruotas Nr. 2004/5153.

Komisijos tarnybos išnagrinėjo skundo pateikėjo nurodytus faktus ir 2006 m. sausio 24 d. 
raštu informavo jį apie tyrimo rezultatus. 

Pirma, dėstydamas faktus ir kalbėdamas apie bendrovių patirtą diskriminaciją iš Portugalijos 
valdžios institucijų, skundo ir peticijos pateikėjas niekuomet neminėjo ir nenurodė konkrečių 
nacionalinių įstatymų nuostatų ar taisyklių, kurios būtų galėjusios pažeisti Bendrijos teisę. 
Todėl šuo etapu nebuvo galima įrodyti jokių tiesioginių ES sutarties pažeidimų.

Antra, vertinant teiginį, kad peticijos pateikėjo bendrovės diskriminuojamos, jokia pateikta 
informacija nepadėjo nustatyti tokios diskriminacijos. Iš tiesų, turint omenyje, kad pagal 
EB sutarties 43 straipsnį Sąjungoje užtikrinama įsisteigimo laisvė, ir nepaisant to, kad 
peticijos pateikėjas pateikė daug dokumentų, nepavyko įrodyti jokio tiesioginio ar 
netiesioginio jo diskriminavimo. Iš tiesų, „kad būtų pažeistas vienodo požiūrio principas, 
reikia, kad panašios situacijos būtų įvertintos skirtingai“1. Vien dėl to, kad kiti tai pačiai 
statybos geografinei zonai skirti projektai buvo patvirtinti, negalima teigti, kad Portugalijos 
valdžios institucijos diskriminavo peticijos pateikėją, nes tie projektai skyrėsi nuo peticijos 
pateikėjo projekto ir galėjo turėti tik jiems būdingų ir Portugalijos teisę atitinkančių ypatybių. 

Taigi 2006 m. sausio 24 d. raštu Komisijos tarnybos informavo peticijos pateikėją, jog ketina 
nutraukti jo skundo nagrinėjimą, nes jo nurodytus faktus lėmė tai, kad Portugalijos valdžios 
institucijos netinkamai taikė Portugalijos įstatymus, tačiau neįrodyta, kad pačiuose 
Portugalijos įstatymuose yra Bendrijos teisei prieštaraujančių nuostatų. Rašte nurodoma, kad 

                                               
1 1995 m. balandžio 6 d. sprendimas Ferriere Nord prieš Komisiją, T-143/89, 55 punktas.
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jeigu per 4 savaites nebus gauta naujos informacijos, Komisija nutrauks šio skundo 
nagrinėjimą. Iki 2007 m. spalio 25 d. iš J. Van Eso negauta jokio atsakymo. Todėl 2006 m. 
balandžio 4 d. priimtas sprendimas nutraukti jo skundo nagrinėjimą. 

2007 m. spalio 25 d. ir 2008 m. sausio 7 d. laiškuose skundo (peticijos) pateikėjas nepateikė 
jokios naujos informacijos, kuria remiantis būtų galima planuoti vėl pradėti skundo 
nagrinėjimą, kadangi jame Komisija raginama prašyti Portugalijos valdžios institucijų 
teisiškai pagrįsti atsisakymą patvirtinti urbanizacijos planą ar urbanizacijos projekto 
panaikinimą. Tačiau bet kokie ginčai dėl tokių sutarties (projekto) sąlygų arba bet kokie šių 
sąlygų pažeidimai priskiriami Portugalijos teismų jurisdikcijai. 

Skundo aspektai, susiję su EB sutarties 43 straipsniu, buvo aptarti atliekant pažeidimo tyrimo 
procedūrą 2004/5153, 2006 m. vasario 3 d. atsakyme į peticiją Nr. 771/2004 peticijos 
pateikėjo iškeltą problemą Komisija daugiausia nagrinėjo EB sutarties 56 straipsnio (laisvo 
kapitalo judėjimo ir nekilnojamojo turto) požiūriu. Kadangi 2007 m. spalio 25 d. ir 2008 m. 
sausio 7 d. laiškuose peticijos pateikėjas nepateikė naujų duomenų šia tema, lieka galioti 
tyrimo išvados: tariamų nacionalinių įstatymų pažeidimų klausimą turi spręsti Portugalijos 
teismai, nes peticijos pateikėjas netvirtina, kad šiuo atveju taikomi Portugalijos įstatymai ir 
pagrindiniai teritorijų planavimo teisės aktai prieštarauja EB sutarties reikalavimams, ir kad 
skundo (peticijos) pateikėjas savo argumentus dėsto remdamasis atitinkamais Portugalijos 
įstatymais.

Todėl, kaip nurodoma Komisijos 2006 m. vasario 3 d. atsakyme į peticiją, peticijos pateikėjo 
nurodyti įvykiai susiję su Portugalijos valdžios institucijų priimtais sprendimais. Šių 
sprendimų teisėtumas Portugalijos teisės požiūriu, bet kokia savivaldybės arba įmonių 
atsakomybė, nustatyta atitinkamose sutartyse, ir bet kokie klausimai, susiję su spaudoje 
pasirodžiusių šmeižikiškų straipsnių padaryta žala, turi būti laikomi nacionalinių teismų 
jurisdikcijai priskirtinais klausimais. 

Apie Komisijos poziciją skundo pateikėjas buvo informuotas 2007 m. gruodžio 6 d., 2008 m. 
sausio 3 d. ir 2008 m. vasario 21 d. raštais ir į juos atsakė vasario 27 d. laišku.

Be to, reikia pažymėti, kad šalies teisėjas visų pirma turi pagal nusistovėjusią teismo praktiką 
taikyti Bendrijos teisę ir, vykdydamas jo dispozicijoje esančias procedūras, daryti išvadas iš 
Teisingumo Teismo sprendimų. Kadangi tai Bendrijos teisės aiškinimo klausimas, reikia bet 
kuriuo atveju priminti, kad nacionaliniai teisėjai gali naudoti Sutarties 234 straipsnyje 
numatytą prejudicinio sprendimo priemonę, kad galėtų gauti Bendrijos teisės nuostatų 
aiškinimą iš Teisingumo Teismo, nes jis vienintelis kompetentingas priimti sprendimą šiais 
klausimais. 

Kalbant apie vėlavimą Portugalijos teismuose svarstyti skundo (peticijos) pateikėjo skundus, 
reikia priminti, kad jeigu peticijos pateikėjas mano, jog Portugalija pažeidė jo teisę į teisingą 
teismo procesą civilinėse ir baudžiamosiose bylose, jis gali pateikti pareiškimą Europos 
žmogaus teisių teismui, kuris kompetentingas užtikrinti, kad Europos žmogaus teisių 
konvenciją pasirašiusios šalys laikytųsi jos nuostatų.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. rugsėjo 26 d.
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„2004 m. pradinėje peticijoje peticijos pateikėjas skundėsi „Transes“ bendrovių Portugalijoje 
inicijuotų dviejų projektų stabdymu. Jo nuomone, Portugalijos valdžios institucijos šiurkščiai 
pažeidė kelis Europos bendrijos steigimo sutarties straipsnius, tarp kitko, diskriminuodamos 
užsienio įmones. 

Peticijos pateikėjas Komisijai pateikė ir skundą, kurio registracijos numeris 2004/5153. 
Komisijos tarnybos išnagrinėjo skundo pateikėjo išdėstytus faktus ir 2006 m. sausio 24 d. 
raštu jį informavo, kad ketina baigti skundo nagrinėjimą, nes per 4 savaites nebuvo gauta 
naujų duomenų. Iš tiesų, kaip nurodoma ankstesniame Komisijos pranešime dėl šios peticijos, 
Komisija mano, jog skundo (peticijos) pateikėjo nurodyti faktai neleidžia konstatuoti, kad 
Portugalijos įstatymų ar reglamentų nuostatos pažeidžia Bendrijos teisę. Be to, vertinant 
teiginį, jog peticijos pateikėjo bendrovės diskriminuojamos, jokia pateikta informacija 
nepadėjo nustatyti diskriminacinės elgsenos. 

Iki 2007 m. spalio 25 d. iš skundo (peticijos) pateikėjo negauta jokio atsakymo. Todėl 
2006 m. balandžio 4 d. priimtas sprendimas jo skundo nagrinėjimą baigti. 

2007 m. spalio 25 d., 2008 m. sausio 7 d. ir 2008 m. vasario 27 d. laiškuose skundo (peticijos) 
pateikėjas nepateikė jokios naujos informacijos, kuria remiantis būtų galima numatyti 
pakartotinį skundo nagrinėjimą, nes jame Komisija raginama prašyti Portugalijos valdžios 
institucijų teisiškai pagrįsti atsisakymą patvirtinti urbanizacijos planą ar urbanizacijos 
projekto panaikinimą. Taigi bet kokie ginčai dėl tokių sutarties (projekto) sąlygų arba bet 
kokie šių sąlygų pažeidimai priskiriami vien Portugalijos teismų jurisdikcijai. 

Komisijos tarnybos 2007 m. gruodžio 6 d., 2008 m. sausio 3 d., 2008 m. vasario 21 d., 
2008 m. kovo 14 d. ir 2008 m. balandžio 25 d. raštuose tiksliau įvardijo skundo (peticijos) 
pateikėjui priežastis, dėl kurių skundo svarstymas baigtas, ir jo tyrimo rezultatus.

2007 m. lapkričio 12 d. rašte peticijos pateikėjas prašė pakartotinai apsvarstyti jo peticiją 
Europos Parlamente, nes Komisija nebuvo pateikusi išsamaus atsakymo į jo peticiją. 
Ankstesniame papildomame pranešime Komisija jau nurodė, kad skundo (peticijos) pateikėjas 
nepateikė jokių naujų duomenų ir kad jos tyrimo išvados nepakito: tariamų nacionalinių 
įstatymų pažeidimų klausimą turi spręsti Portugalijos teismai, nes peticijos pateikėjas 
netvirtina, kad šiuo atveju taikomi Portugalijos įstatymai ir pagrindiniai teritorijų planavimo 
teisės aktai prieštarauja EB sutarties reikalavimams, ir kad skundo (peticijos) pateikėjas savo 
argumentus dėsto remdamasis atitinkamais Portugalijos įstatymais. Taigi peticijos pateikėjo 
nurodyti įvykiai susiję su Portugalijos valdžios institucijų priimtais sprendimais. Šių 
sprendimų teisėtumas Portugalijos teisės požiūriu, bet kokia savivaldybės arba įmonių 
atsakomybė, nustatyta atitinkamose sutartyse, ir bet kokie klausimai, susiję su spaudoje 
pasirodžiusių šmeižikiškų straipsnių padaryta žala, turi būti laikomi klausimais, priskirtinais 
nacionalinių teismų jurisdikcijai. 

2008 m. gegužės 6 d. rašte Europos Parlamento Peticijų komiteto sekretoriatui skundo 
(peticijos) pateikėjas skundėsi jo skundo svarstymu komitete ir komiteto atlikto tyrimo 
rezultatais. 

Todėl Komisija nori pažymėti, kad, remiantis skundo (peticijos) pateikėjo prašymu ir Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti 
su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais, jam buvo perduota pažeidimo 
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tyrimo kortelės kopija, pridėta prie 2006 m. balandžio 4 d. Europos Komisijos narių kolegijos 
sprendimo. Šioje pažeidimo tyrimo kortelėje nurodomi numatomo apskundimo teisiniai 
pagrindai, inkriminuojamas faktas ir paskutiniai skundo (peticijos) pateikėjo bylos duomenys 
2006 m. sausio 30 d. Skundo (peticijos) pateikėjas skundžiasi dėl to, kad Komisija nepateikė 
atsakymo į jo argumentus, išdėstytus 2008 m. sausio 7 d. laiške. Šia tema Komisija gali tik 
priminti, jog ne tik 2006 m. sausio 24 d. rašte, bet ir 2007 m. gruodžio 6 d., 2008 m. 
sausio 3 d., 2008 m. vasario 21 d., 2008 m. kovo 14 d. ir 2008 m. balandžio 25 d. raštuose 
skundo (peticijos) pateikėjui ji tiksliai įvardijo priežastis, dėl kurių jo skundo nagrinėjimas 
nutrauktas, ir kad peticijos pateikėjas nepateikė jokių naujų duomenų, kuriais remiantis jo 
svarstymą būtų galima pradėti iš naujo.“

6. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. vasario 19 d.

„2009 m. kovo 9 d. Portugalijos valdžios institucijoms buvo nusiųstas prašymas pateikti 
informaciją apie „Transes“ bendrovių padėtį Portugalijoje. Kadangi Portugalijos valdžios 
institucijos atsakymo nepateikė, 2009 m. gegužės 9 d. Komisija pradėjo tirti pažeidimą dėl 
EB sutarties 10 straipsnyje nustatytos pareigos imtis bendrų priemonių nevykdymo 
(Portugalijos valdžios institucijos nepateikė atsakymo). Šios bylos nagrinėjimas nutrauktas 
2009 m. lapkričio 20 d., po to, kai 2009 m. birželio 23 d. ir 2009 m. rugpjūčio 18 d. buvo 
gauti Portugalijos atsakymai.

Iš Portugalijos valdžios institucijų pateiktų atsakymų aiškėja, kad jos patvirtina, jog į 
Portugalijos teismus buvo kreiptasi dėl dabar vykstančių peticijos pateikėjo atstovaujamų 
„Transes“ bendrovių ir Portugalijos valdžios institucijų ginčų sprendimo.

Be to, svarstant atsakymus į konkrečius su šia peticija susijusius klausimus ir remiantis 
Portugalijos valdžios institucijų pateikta informacija, aiškėja:

 Dėl projekto „Aldeia do Almegue“ (valdyto Sertano savivaldybės) įgyvendinimo leidimų 
suteikimo ir, jei yra, atšaukimo procedūrų sąlygų bei konkrečiai dėl Almegue vietovės 
urbanizacijos projekto neratifikavimo 1999 m. rugpjūčio mėn. teisinių pagrindų, susijusių 
su urbanizacijos srityje galiojančiomis taisyklėmis:

Portugalijos valdžios institucijos pažymi, kad šis projektas nebuvo baigtas rengti, tad 
nebuvo įgyvendintas. Beje, neįregistruota jokių Almegue regionui skirtų projektų.

 Dėl Kastelo de Vidės (Castelo de Vide) projekto (valdyto Kastelo de Vidės savivaldybės) 
panaikinimo ir leidimų statyti toje zonoje išdavimo sąlygų, konkrečiau – dėl teisinių 
pagrindų, kuriais remiantis 1999 m. gruodžio mėn., praėjus 8 mėnesiams po jo patvirtinimo 
1999 m. kovo mėn., panaikintas Kastelo de Vidės projektas, kai įvairūs statybos leidimai 
jau buvo išduoti, ir dėl Portugalijos valdžios institucijų sprendimo neatkurti vietos ežero 
Povua e Meadaš vandens lygio:

Portugalijos valdžios institucijos pripažįsta, kad buvusi Turizmo direkcija buvo patvirtinusi 
šį projektą. Bet leidimo galiojimo laikotarpiu darbai nebuvo pradėti, o leidimo įgyvendinti 
projektą galiojimo terminas baigėsi.

Be to, Portugalijos valdžios institucijos pažymi, kad nors 1998 m. Povua e Meadaš 
vietovėje esantis ežeras nuseko, per kelerius paskesnius metus jo vanduo pakilo iki įprasto 
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lygio. 

 Dėl programos PITER (Projecto Integrade Turistico Estruturante de Base Regional), kuris 
būtų finansuojamas europinėmis lėšomis, įgyvendinimo Kastelo de Vidėje sąlygų:

Portugalijos valdžios institucijos pažymi, kad projektui, „Transes“ įmonių grupės 
pateiktam per įmonę „Lusaldeia“, nesuteiktas PITER projekto statusas, nes jis neatitiko 
visų 1998 m. gegužės 28 d. norminio dekreto (despacho normatyvo) Nr. 35/98, kuriuo 
įsteigiama sistema PITER, 8 straipsnio d punkte išdėstytų reikalavimų.

Išvada

Atsižvelgdama į pirmiau išdėstytus faktus ir į Portugalijos valdžios institucijų pateiktą 
informaciją, Komisija mano, kad šiuo konkrečiu atveju negalima įrodyti jokių SESV 49 ir 
63 straipsnių pažeidimų. 

Komisijos turimi faktai ir informacija rodo, kad dabartinius peticijos pateikėjo ir Portugalijos 
valdžios institucijų ginčus iš tiesų turi spręsti Portugalijos teismai, pagal Portugalijos 
nacionalinius įstatymus atsižvelgdami į priimtus ar nepriimtus sprendimus dėl bendrovių 
„Transes“ projektų. 

Be to, jokiais Komisijos turimais duomenimis negalima įrodyti, kad Portugalijos teritorijų 
planavimo srities įstatymai ir pagrindinės taisyklės pažeidžia SESV 49 ir 63 straipsnius. Taigi 
visi peticijos pateikėjo nurodyti įvykiai yra susiję su remiantis Portugalijos įstatymais 
Portugalijos valdžios institucijų priimtais sprendimais. Šių sprendimų teisėtumas Portugalijos 
teisės požiūriu, kaip ir savivaldybių ar įmonių atsakomybė, nustatyta atitinkamose sutartyse, ir
bet kokie klausimai, susiję su spaudoje pasirodžiusių šmeižikiškų straipsnių padaryta žala, turi 
būti laikomi klausimais, priskirtinais tik Portugalijos nacionalinių teismų jurisdikcijai, nes tik 
jie gali vertinti ginčytinus faktus. Beje, peticijos pateikėjas kreipėsi į Portugalijos teismus dėl 
šios bylos. 

Taigi Komisija gali tik patvirtinti ankstesnius savo tyrimus šiuo klausimu, būtent kad SESV 
49 ir 63 straipsniai nepažeisti.  

ES atsiųstoje papildomoje informacijoje, kuriai priskirtas numeris TrHold/JvE/9122009 
(2009 m. gruodžio 9 ir 14 d.), peticijos pateikėjas pageidavo papildyti dokumentus 
nurodydamas, kad buvo pažeista Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija.  

Chartijoje nustatytos teisės įgyvendinamos nepažeidžiant Europos Sąjungos sutartyje ir 
Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo nustatytų sąlygų ir apribojimų. Chartijoje nenustatyta 
jokia nauja Bendrijos ir Sąjungos kompetencija ar uždaviniai ir nekeičiama kompetencija ar 
uždaviniai, apibrėžti Sutartyse.

Kadangi peticijos pateikėjo aprašyta padėtis nepatenka į ES teisės nuostatų taikymo sritį, 
iškeltam klausimui Chartija netaikoma.“


