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Temats: Lūgumraksts Nr. 0771/2004, ko sabiedrības „Transes Holding SA” un trīs citu 
sabiedrību vārdā iesniedza Nīderlandes valstspiederīgais Jan van Es, par 
Portugāles iestāžu iespējamiem prettiesiskiem šķēršļiem attiecībā uz diviem 
projektiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka četras sabiedrības (trīs Luksemburgas un viena Īrijas) 
1995. gadā sāka izstrādāt divus liela mēroga tūrisma projektus Portugālē. Vienu no projektiem 
1999. gadā pilnībā apstiprināja Portugāles valdība, savukārt otrs projekts bija apstiprināšanas 
procedūras beigu posmā. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka kopš tā laika Portugāles 
kompetentās iestādes nelikumīgi pārtrauca abu projektu īstenošanu. Viņš uzskata, ka šķēršļi, 
ar ko nācās saskarties, ir kādas Portugāles grupas, kura ir saistīta ar nekustamajiem īpašumiem 
un kurai ir liela politiskā ietekme, darbības rezultāts. Saskaņā ar viņa teikto četras sabiedrības 
ir cietušas finansiālos zaudējumus vairāk nekā EUR 400 miljonu apmērā, un tie palielinās par 
EUR 2 miljoniem katru gadu. Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka Portugāles iestādes ir 
nopietni pārkāpušas vairākus Eiropas Kopienas dibināšanas līguma pantus, turklāt 
diskriminējot ārvalstu sabiedrības. Viņš aicina Eiropas Parlamentu veikt visus nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu ārvalstu sabiedrību, kas darbojas Portugālē, tiesisko aizsardzību 
un prasa, lai spēkā esošie Kopienas tiesību akti tiktu pilnībā piemēroti.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2005. gada 23. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2006. gada 3. februārī

„Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka vairākas Portugāles iestādes (pašvaldības, reģionālās un 
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centrālās iestādes) nav ievērojušas vairākas tiesības, kas noteiktas Līgumā (kā arī tiesības, kas 
paredzētas Portugāles tiesību aktos), kuras ir uzņēmumam „Transes Holdings SA” un tās 
filiālēm (attiecībā uz tiesībām, kas noteiktas Līgumā un, iespējams, nav ievērotas, skatīt 
pielikumā). Ņemot vērā, ka holdinga sabiedrība ir dibināta Luksemburgā un tās filiāles 
atrodas Beļģijā, Luksemburgā un Īrijā, Komisija uzskata, ka uzņēmuma veiktie darījumi, par 
kuriem ir jautājums šajā gadījumā, galvenokārt ir saistīti ar Līgumā paredzēto kapitāla brīvu 
apriti, kuru kā vienu no motīviem ir norādījis lūgumraksta iesniedzējs. Arī savā analīzē, kas 
izklāstīta turpmāk, Komisija koncentrējas uz šo brīvo apriti, lai gan ir jāatzīmē, ka līdzīga 
argumentācija attiektos arī uz citām brīvībām.
Pat tad, ja EK līgumā nav definēts jēdziens „kapitāla aprite”, saskaņā ar pastāvīgo judikatūru, 
lai noteiktu kapitāla apriti1, var tikt izmantota Direktīva 88/361/EEK2 un tai atbilstošā 
nomenklatūra. Ieguldījumi nekustamajā īpašumā ir skaidri norādīti tāda kapitāla aprites tipu 
nomenklatūrā, kas klasificēts saskaņā ar Direktīvas 88/361/EEK nomenklatūru (saraksta 
II. A. punkts).

EK līguma 56. pantā ir aizliegti visi kapitāla brīvas aprites ierobežojumi. 58. pantā ir paredzēti 
īpaši izņēmumi saistībā ar kapitāla brīvu apriti3. Saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas 
judikatūru brīvību ierobežojumi var tikt pamatoti ar primāriem vispārējo interešu iemesliem. 
Starp Tiesas atzītajiem likumīgajiem vispārējo interešu apsvērumiem ir pilsētu un lauku 
teritorijas attīstība4.
Portugālei tāpat kā visām citām dalībvalstīm ir savi tiesību akti pilsētu un lauku teritorijas 
attīstības jomā.
Lūgumrakstu iesniedzēji nevienā procesa stadijā neuzskata, ka Portugāles likumi un 
pamatnoteikumi attīstības jomā, kas ir saistoši attiecīgajā gadījumā, ir pretrunā Līguma 
prasībām. Patiesībā lūgumraksta iesniedzēji sniedza savus argumentus, atsaucoties uz 
attiecīgajiem Portugāles likumiem (lūgumraksta 110.–129. punkts). Tā kā lūgumraksta 
iesniedzēji nenorāda uz to, ka Portugāles likumi pārkāpj Eiropas tiesību aktus, risināt 
jautājumu par iespējamiem valsts tiesību aktu pārkāpumiem ir Portugāles tiesu kompetencē. 
Valsts tiesām ir jānodrošina lūgumrakstu iesniedzēju tiesību ievērošana. 

Šajā saistībā jāpiebilst, ka apsaimniekošanas atļaujas piešķiršanas pakļaušana stingrākiem 
kritērijiem nekā tie, kas paredzēti Portugāles tiesību aktos, ne vienmēr būs pretrunā Kopienas 
tiesībām. 

                                               
1 Lieta C-367/98 Komisija/Portugāle, 37. punkts un lieta C-222/97 Trummer un Mayer, 20.–21. punkts.
2 Padomes 1988. gada 24. jūnija direktīva par Līguma 67. panta īstenošanu, OV L 178, 8.07.1988., 5.–18. lpp.
3  „1. Šā līguma 56. pants neskar dalībvalstu tiesības:
 .. 
b) veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai novērstu attiecīgās valsts normatīvo aktu pārkāpumus, jo īpaši nodokļu 
jomā un finanšu iestāžu konsultatīvās uzraudzības jomā, vai noteikt procedūras, kā pārvaldes vai statistikas 
informācijas vajadzībām deklarēt kapitāla apriti, vai arī veikt pasākumus, ko pamato sabiedriskās kārtības vai 
sabiedriskās drošības intereses.
2. Šī nodaļa neliedz piemērot tādus ierobežojumus attiecībā uz tiesībām veikt uzņēmējdarbību, kas ir saderīgi ar 
šo Līgumu. 
3. Šā panta 1. un 2. punktā minētie pasākumi un procedūras nerada iespēju patvaļīgi diskriminēt vai slēpti 
ierobežot kapitāla brīvu apriti un maksājumus, kā to nosaka 56. pants.”
4 Skatīt lietu C-302/97 Konle, 40. punkts, lietu C-300/01 Salzmann, 44. punkts un apvienotās lietas C-515/99, C-
519/99 līdz C-524/99 un C-526/99 līdz C-540/99 Reisch un citi, 34. punkts.
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Lūgumraksta 130.–142. punktā izklāstītajos apsvērumos norādīti tādu atbilstošo vienošanos 
(protokoli/līgumi) iespējami pārkāpumi, kuri ir noslēgti starp uzņēmumu un attiecīgajām 
pašvaldībām. Ir grūti iedomāties, kā līgums, kas noslēgts ar vienu pašvaldību, varētu būt 
saistīts ar citām reģionālajām un valsts plānošanas iestādēm. Tomēr visi strīdi, kas attiecas uz 
šādiem līguma nosacījumiem vai uz jebkādu šo nosacījumu iespējamu pārkāpumu, ir 
Portugāles tiesu kompetencē. Tas, ka nav iespējams novērst minēto kaitējumu, dod tiesības 
iesniegt prasību par zaudējumu atlīdzību.
Attiecībā uz pirmo projektu pēc Komisijas rīcībā esošajiem datiem to pilnībā apstiprināja 
1999. gada martā. Pēc tam, kad 1998. gadā ievērojami pazeminājās ūdens līmenis ezerā, 
projekts, par kuru bija zudusi jebkāda komerciāla interese, tika pārtraukts. Lai gan 
lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka iestādēm noteiktajā termiņā bija jālikvidē sūces 
rezervuāra aizsprostā, kas bija ūdens līmeņa pazemināšanās iemesls, vienīgi valsts tiesu ziņā 
ir risināt šo līgumtiesību un faktu izvērtējuma jautājumu. Nav grūti secināt, ka, ja projekts tika 
pārtraukts šajā stadijā, daudzi citi Eiropas pilsoņi tāpat kā attiecīgie uzņēmumi varētu būt 
cietuši lielus papildu zaudējumus saistībā ar viņu ieguldījumiem.

 Otrais projekts arī pamatojās uz „protokoliem, kas parakstīti ar dažādām attiecīgajām 
pašvaldībām, kuras bija apņēmušās sniegt visus galīgos saskaņojumus un būvniecības 
atļauju” 1996. gada jūlijā (43. punkts). Projekts attiecās uz to pašu teritoriju, kurā atrodas 
ezers, kura līmenis pazeminājās 1998. gadā. Sūdzības iesniedzējs apgalvo, ka „projekta 
galīgā apstiprināšana pēkšņi un apzināti tika pārcelta uz 1999. gadu, un Portugāles 
iestādes būvniecību pārtrauca tādu kritisku rakstu presē dēļ” 1999. gada 1. aprīlī, kuros 
„tika sagrozīti un nepareizi interpretēti fakti ar vienīgu mērķi diskreditēt „Transes”
uzņēmumus un to projektus Portugālē” (80. punkts);

 uzņēmuma lēmums, kas pieņemts aptuveni šajā laikposmā, neīstenot pirmo projektu 
iepriekš norādīto iemeslu dēļ (30. punkts), un;

 vēlāk „finansiālas krīzes sākums” [1999. gada vidū Portugāles partneruzņēmumā] 
(86. punkts).

Acīmredzot iepriekš minētie notikumi ir saistīti ar iestāžu pēc tam pieņemtajiem lēmumiem. 
Šo lēmumu likumība saskaņā ar Portugāles tiesībām, jebkāda pašvaldības vai uzņēmumu 
atbildība, kas noteikta 1996. gada līgumā, un visi jautājumi par kaitējumu, kuru radīja 
apmelojošie raksti presē, būtu jāuzskata par jautājumiem, kas attiecas uz valsts tiesu 
kompetenci tādu pašu iemeslu dēļ kā iepriekš minētie. 
Attiecībā uz saistītu jautājumu, kas ir izvirzīts, par to, ka projektam 1999. gada 18. oktobrī 
netika piešķirts īpašs atbalsts saistībā ar tūrismu (56. punkts), jo 1999. gada maijā presē 
parādījās „maldinoši un nepatiesi” raksti, Komisija arī pamatojas uz apgalvojumiem, ka 
vienīgi Portugāles tiesas var risināt šo jautājumu. Visbeidzot attiecībā uz Līguma pantiem, kas 
norādīti saistībā ar valsts atbalstu un konkurenci, Komisija neredz saikni starp lūgumraksta 
iesniedzēja apgalvojumiem („saskaņā ar drošiem informācijas avotiem” ..„grupa, kura, šķiet, 
ir izmantojusi savu politisko ietekmi” ..[ir] gatava pārņemt „Transes” projektu”) un 
norādītajiem EK līguma pantiem. EK līguma 81. pantā ir apskatīti nolīgumi, kas noslēgti starp 
uzņēmumiem un ierobežo konkurenci, ja tie iespaido tirdzniecību starp dalībvalstīm. EK 
līguma 82. pants ir par uzņēmuma dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, kas ietekmē 
tirdzniecību starp dalībvalstīm. Šie abi noteikumi attiecas uz privāto uzņēmumu darbību, 
nevis uz valdības vai valsts iestāžu darbību. Turklāt pieprasījuma izskatīšana ir pakļauta 
nosacījumam, ka ietekme uz tirdzniecību starp dalībvalstīm ir būtiska. Lūgumrakstā izklāstītie 
fakti nenorāda uz minēto Līguma noteikumu pārkāpumiem.
Attiecībā uz 87. panta iespējamu pārkāpumu lūgumrakstā neparādās neviens fakts, kas 
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norādītu uz to, ka kāds no pasākumiem ir valsts atbalsts 87. panta 1. punkta nozīmē.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 5. maijā

„Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka četras sabiedrības (trīs Luksemburgas un viena Īrijas) 
1995. gadā sāka izstrādāt divus liela mēroga tūrisma projektus Portugālē. Vienu no projektiem 
1999. gadā pilnībā apstiprināja Portugāles valdība, savukārt otrs projekts bija apstiprināšanas 
procedūras beigu posmā. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka kopš tā laika Portugāles 
kompetentās iestādes nelikumīgi pārtrauca abu projektu īstenošanu. Viņš uzskata, ka šķēršļi, 
ar ko nācās saskarties, ir kādas Portugāles grupas, kura ir saistīta ar nekustamajiem īpašumiem 
un kurai ir liela politiskā ietekme, darbības rezultāts. Saskaņā ar viņa teikto četras sabiedrības 
ir cietušas finansiālos zaudējumus vairāk nekā EUR 400 miljonu apmērā, un tie palielinās par 
EUR 2 miljoniem katru gadu. Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka Portugāles iestādes ir 
nopietni pārkāpušas vairākus EKL pantus, turklāt diskriminējot ārvalstu sabiedrības. Pēc 
Eiropas Parlamenta atbildes uz lūgumrakstu, kas 2006. gada 5. maijā reģistrēts ar 
numuru 771/2004, lūgumraksta iesniedzējs 2007. gada 12. novembra vēstulē pieprasīja 
atkārtotu sava lūgumraksta izskatīšanu, jo Komisija uz viņa lūgumrakstu nebija sniegusi 
pilnīgu atbildi. 

Lūgumraksta iesniedzējs vienlaikus ar šo lūgumrakstu ir iesniedzis sūdzību Komisijas 
dienestos. Viņa sūdzība tika reģistrēta ar numuru 2004/5153.

Komisijas dienesti veica sūdzības iesniedzēja norādīto faktu analīzi un 2006. gada 24. janvāra 
vēstulē viņu informēja par šīs analīzes rezultātiem. 

No vienas puses, attiecībā uz sūdzības/lūgumraksta iesniedzēja minētajiem faktiem un 
diskriminējošu attieksmi pret viņa uzņēmumiem no Portugāles iestāžu puses lūgumraksta 
iesniedzējs nekad nav minējis vai norādījis konkrētus valsts tiesību aktu jeb reglamentējošos 
noteikumus, kuros varētu būt pārkāptas Kopienas tiesības. Tādēļ šajā posmā nevienu EK 
līguma tiešu pārkāpumu nevarēja pierādīt.

No otras puses, attiecībā uz apgalvojumu par diskriminējošu attieksmi pret lūgumraksta 
iesniedzēja sabiedrībām nevienā no sniegtajiem faktiem šādu diskriminējošu attieksmi 
nevarēja konstatēt. Līdz ar to, ja saskaņā ar EK līguma 43. pantu tiek nodrošināta brīvība 
veikt uzņēmējdarbību Eiropas Savienībā, nekāda veida diskrimināciju — ne tiešu, ne netiešu 
—, kas vērsta pret lūgumraksta iesniedzēju, nevarēja pierādīt, neskatoties uz plašo 
dokumentāciju, ko viņš ir iesniedzis. Tādējādi „lai uzskatītu, ka ir pārkāps vienlīdzīgas 
attieksmes princips, līdzīgas situācijas ir jāaplūko atšķirīgi1”. Tas, ka citi projekti ir tikuši 
apstiprināti ģeogrāfiski tajā pašā celtniecības zonā, tomēr neļauj pierādīt Portugāles iestāžu 
diskriminējošo attieksmi, jo šie projekti atšķīrās no lūgumraksta iesniedzēja projekta un tajos 
varēja būt ietvertas īpašas un tajā pašā laikā Portugāles tiesībām atbilstošas iezīmes. 

Tādējādi Komisijas dienesti savā 2006. gada 24. janvāra vēstulē informēja lūgumraksta 
iesniedzēju par savu nodomu pabeigt viņa sūdzības izskatīšanu, jo no lūgumraksta iesniedzēja 

                                               
1 1995. gada 6. aprīļa spriedums lietā T-143/89 Ferriere Nord/Komisija, 55. punkts.
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aprakstītajiem faktiem izriet, ka Portugāles iestādes, iespējams, slikti piemēro Portugāles 
likumu, nepierādot, ka Portugāles tiesību aktā ietverti noteikumi, kas ir pretrunā Kopienas 
tiesībām. Vēstulē tika precizēts, ka, ja četru nedēļu laikā netiks sniegti jauni fakti, Komisija 
pabeigs šīs sūdzības izskatīšanu. Līdz 2007. gada 25. oktobrim neviena atbilde no Jan van ES
netika saņemta. Tādēļ 2006. gada 4. aprīlī tika pieņemts lēmums par izskatīšanas pabeigšanu. 

Sūdzības/lūgumraksta iesniedzējs savā 2007. gada 25. oktobra un 2008. gada 7. janvāra 
vēstulē nesniedz nevienu jaunu faktu, kas ļautu plānot atkārtotu sūdzības izskatīšanu, jo viņš 
aicina Komisiju pieprasīt Portugāles iestādēm izskaidrot pilsētbūvniecības plāna 
apstiprināšanas atteikuma un pilsētbūvniecības projekta atcelšanas juridisko pamatu. Tomēr 
visi strīdi attiecībā uz šādiem līguma/projekta nosacījumiem vai visiem iespējamiem šo 
nosacījumu pārkāpumiem ir vienīgi Portugāles tiesu kompetencē. 

Apskatot sūdzības aspektus attiecībā uz EK līguma 43. pantu saistībā ar pārkāpuma procedūru 
Nr. 2004/5153, Komisija savā 2007. gada 3. februāra atbildē uz lūgumrakstu Nr. 771/2004 
galvenokārt izskata lūgumraksta iesniedzēja izvirzīto problēmu no EK līguma 56. panta 
viedokļa (kapitāla brīva aprite — nekustamie īpašumi). Tā kā sūdzības/lūgumraksta 
iesniedzējs savās 2007. gada 25. oktobra, 2007. gada 12. novembra un 2008. gada 7. janvāra 
vēstulēs par šo jautājumu nav sniedzis jaunus faktus, vēl aizvien ir spēkā šīs analīzes 
secinājumi — Portugāles tiesas kompetencē ir risināt jautājumu par valsts tiesību aktu 
iespējamiem pārkāpumiem, jo lūgumraksta iesniedzējs nenorāda, ka Portugāles tiesību akti un 
pamatnoteikumi teritoriju attīstības jomā, kas ir saistoši konkrētajos gadījumos, būtu pretrunā 
EK līguma prasībām, un sūdzības/lūgumraksta iesniedzējs pamato savus argumentus, norādot 
attiecīgos Portugāles likumus.

Tādējādi, kā norādīts Komisijas 2006. gada 3. februāra atbildē uz lūgumrakstu, lūgumraksta 
iesniedzēja minētie notikumi ir saistīti ar Portugāles iestāžu pieņemtajiem lēmumiem. Šo 
lēmumu likumība saskaņā ar Portugāles tiesībām, jebkāda pašvaldību vai uzņēmumu 
atbildība, kas ietverta konkrētajos līgumos, kā arī jebkurš jautājums par kaitējumu, kuru radīja 
apmelojošie raksti presē, ir jāatzīst par jautājumiem, kas ir Portugāles tiesu kompetencē. 

Sūdzības iesniedzēju par Komisijas nostāju informēja 2007. gada 6. decembra, 2008. gada 
3. janvāra un 2008. gada 21. februāra vēstulēs, uz kurām viņš atbildēja ar 2008. gada 
27. februāra vēstuli.

Turklāt ir jāatzīmē, ka pastāvīgā judikatūra nosaka, ka valsts tiesnesim pirmām kārtām ir 
jāpiemēro Kopienas tiesības un jāizdara secinājumi no Kopienu Tiesas judikatūras saistībā ar 
procedūrām, kurām viņš ir pakļauts. Attiecībā uz jautājumu par Kopienu tiesību interpretāciju 
katrā ziņā ir jāatgādina iespēja valsts tiesnešiem izmantot prejudiciālā jautājuma mehānismu, 
kas paredzēts Līguma 234. pantā, lai saņemtu Kopienas tiesību noteikumu interpretāciju no 
Tiesas, kas vienīgā ir kompetenta šajā ziņā. 

Attiecībā uz viņa sūdzību izskatīšanas kavējumiem tiesā Portugālē, uz ko ir norādījis 
sūdzības/lūgumraksta iesniedzējs, ir jāatgādina, ka, ja viņš uzskata, ka Portugāle ir pārkāpusi 
viņa tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu attiecībā uz civillietām un krimināllietām, viņš var 
iesniegt prasību arī Eiropas Cilvēktiesību tiesā, kas ir kompetenta nodrošināt, lai valstis, kas ir 
parakstījušas Eiropas Cilvēktiesību konvenciju, ievērotu tiesības.”

5. Komisijas papildu atbilde/informācija, kas saņemta 2008. gada 26. septembrī
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„Pirmo reizi iesniedzot lūgumrakstu 2004. gadā, lūgumraksta iesniedzējs norādīja, ka bija 
kavēta divu projektu, ko Portugālē uzsākusi sabiedrība „Transes”, īstenošana. Viņš uzskatīja, 
ka Portugāles varas iestādes bija nopietni pārkāpušas vairākus EK līguma pantus, tostarp 
diskriminējot ārvalstu sabiedrības.

Lūgumraksta iesniedzējs vienlaikus ar šo lūgumrakstu ir iesniedzis sūdzību Komisijai, kas 
reģistrēta ar numuru 2004/5153. Komisijas dienesti veica sūdzības iesniedzēja norādīto faktu 
analīzi un 2006. gada 24. janvāra vēstulē informēja viņu par savu nodomu izbeigt sūdzības 
izskatīšanu, jo noteikto četru nedēļu laikā nebija saņemti jauni fakti. Kā jau bija norādīts 
Komisijas iepriekšējā atbildē uz lūgumrakstu, Komisija uzskata, ka sūdzības/lūgumraksta 
iesniedzēja minētie fakti neļauj konstatēt, ka Portugāles valsts tiesību aktos vai 
reglamentējošajos noteikumos būtu pārkāptas Kopienas tiesības. No otras puses, attiecībā uz 
apgalvojumu par diskriminējošu attieksmi pret sabiedrībām, kas iesniegušas lūgumrakstu, 
nevienā no sniegtajiem faktiem šādu diskriminējošu attieksmi nevarēja konstatēt.

Līdz 2007. gada 25. oktobrim nebija saņemta atbilde no sūdzības/lūgumraksta iesniedzēja, 
tāpēc 2006. gada 4. aprīlī tika pieņemts lēmums par lietas izbeigšanu.

Sūdzības/lūgumraksta iesniedzējs 2007. gada 25. oktobra, 2008. gada 7. janvā ra  un 
2008. gada 27. februāra vēstulēs nesniedz nevienu jaunu faktu, kas ļautu plānot atkārtotu 
sūdzības izskatīšanu, jo viņš aicina Komisiju pieprasīt Portugāles varas iestādēm izskaidrot 
pilsētbūvniecības plāna apstiprināšanas atteikuma vai pilsētbūvniecības projekta atcelšanas 
juridisko pamatu. Tomēr visi strīdi attiecībā uz šādiem līguma/projekta nosacījumiem vai 
visiem iespējamiem šo nosacījumu pārkāpumiem ir vienīgi Portugāles tiesu kompetencē. 

Komisijas dienesti 2007. gada 6. decembra, 2008. gada 3. janvāra, 2008. gada 21. februāra, 
2008. gada 14. marta un 2008. gada 25. aprīļa vēstulē informēja sūdzības/lūgumraksta 
iesniedzēju par iemesliem, kuru dēļ tika pieņemts lēmums par viņa sūdzības izskatīšanas 
slēgšanu un par veiktās analīzes rezultātiem.

Lūgumraksta iesniedzējs 2007. gada 12. novembra vēstulē pieprasīja atkārtotu lūgumraksta 
izskatīšanu Eiropas Parlamentā, jo Komisija uz viņa lūgumrakstu nebija sniegusi pilnīgu 
atbildi. Iepriekšējā papildu atbildē Komisija jau norādīja, ka sūdzības/lūgumraksta iesniedzējs 
nav atspoguļojis nevienu jaunu faktu un tāpēc vēl aizvien spēkā ir šīs analīzes rezultāti —
Portugāles tiesas kompetencē ir risināt jautājumu par valsts tiesību aktu iespējamiem 
pārkāpumiem, jo lūgumraksta iesniedzējs nenorāda, ka Portugāles tiesību akti un 
pamatnoteikumi teritoriju attīstības jomā, kas ir saistoši konkrētajos gadījumos, būtu pretrunā 
ar EK līguma prasībām, un sūdzības/lūgumraksta iesniedzējs pamato savus argumentus, 
norādot attiecīgos Portugāles tiesību aktus. Tādējādi lūgumraksta iesniedzēja minētie 
notikumi ir saistīti ar Portugāles varas iestāžu pieņemtajiem lēmumiem. Šo lēmumu likumība 
saskaņā ar Portugāles tiesībām, jebkāda pašvaldību vai uzņēmumu atbildība, kas ietverta 
konkrētajos līgumos, kā arī jautājumi par kaitējumu, kuru radīja apmelojošie raksti presē, ir 
jāuzskata par jautājumiem, kas ir Portugāles tiesu kompetencē.

Sūdzības/lūgumraksta iesniedzējs savā 2008. gada 6. maija vēstulē, kas nosūtīta Eiropas 
Parlamenta Lūgumrakstu komitejas sekretariātam, izsaka neapmierinātību ar viņa sūdzības 
izskatīšanu Komisijā un par Komisijas veiktās analīzes rezultātiem.

Šajā sakarā Komisija norāda, ka saskaņā ar sūdzības/lūgumraksta iesniedzēja prasību un 
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Regulu (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 
dokumentiem viņam tika nosūtīta Komisāru kolēģijas 2006. gada 4. aprīļa Lēmumam 
pievienotā pārkāpuma lietas kopija. Šajā pārkāpuma lietā ir norādīts plānotās tiesvedības 
juridiskais pamats, darbība, par ko izvirzīta apsūdzība, kā arī sūdzības/lūgumraksta 
iesniedzēja lietas beidzamais stāvoklis 2006. gada 30. janvārī. Sūdzības/lūgumraksta 
iesniedzējs ir neapmierināts ar to, ka Komisija nav atbildējusi uz argumentiem, ko viņš 
minējis savā 2008. gada 7. janvāra vēstulē. Šajā sakarā Komisija var vienīgi atgādināt, ka ne 
tikai 2006. gada 24. janvāra vēstulē, bet arī 2007. gada 6. decembra, 2008. gada 3. janvāra, 
2008. gada 21. februāra, 2008. gada 14. marta un 2008. gada 25. aprīļa vēstulē tā jau norādīja 
sūdzības/lūgumraksta iesniedzējam, kādu iemeslu dēļ viņa sūdzības izskatīšana ir izbeigta, kā 
arī to, ka lūgumraksta iesniedzējs nav minējis nevienu jaunu faktu, kas ļautu uzsākt atkārtotu 
viņa sūdzības izskatīšanu.”

6. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 19. februārī

„Portugāles varas iestādēm 2009. gada 9. martā tika nosūtīta vēstule, kurā pieprasīta 
informācija, lai noskaidrotu „Transes” uzņēmumu stāvokli Portugālē. Tā kā Portugāles varas 
iestādes neatbildēja uz 2009. gada 9. maija vēstuli, Komisija uzsāka pārkāpuma gadījuma 
izskatīšanu attiecībā uz sadarbības pienākuma nepildīšanu, kas noteikts EK līguma 10. pantā 
(Portugāles varas iestāžu atbildes nesniegšana). Lieta tika izbeigta 2009. gada 20. novembrī, 
kad 2009. gada 23. jūnijā un 2009. gada 18. augustā no Portugāles tika saņemtas atbildes.

No Portugāles varas iestāžu sniegtajām atbildēm var secināt, ka tās apstiprina, ka Portugāles 
tiesu iestādēs tika iesniegtas domstarpības, kas šobrīd pastāv starp „Transes” uzņēmumiem, 
ko pārstāv lūgumraksta iesniedzējs, un Portugāles varas iestādēm.

Turklāt attiecībā uz atbildēm uz konkrētiem jautājumiem, kas tika uzdoti saistībā ar 
lūgumrakstu, un saskaņā ar Portugāles varas iestāžu sniegto informāciju var secināt, ka:

 „Aldeia do Almegue” projekta (ko pārvalda Sertanas pašvaldība) atļaujas procedūru 
piešķiršanas vai atcelšanas nosacījumi, konkrētāk Almegue urbanizācijas projekta 
neapstiprināšanas 1999. gada augustā tiesiskais pamats saistībā ar urbanizācijas jomā 
pastāvošajiem noteikumiem:

Portugāles varas iestādes precizē, ka šis projekts netika pabeigts un tādēļ netika ieviests. 
Turklāt netika reģistrēts neviens cits projekts attiecībā uz šo Almegue reģionu.

 „Castelo do Vide” projekta (ko pārvalda Castelo do Vide pašvaldība) anulēšanas 
nosacījumi un būvniecības atļauju piešķiršanas nosacījumi šajā zonā, konkrētāk „Castelo 
do Vide” projekta anulēšanas tiesiskais pamats 1999. gada decembrī, 8 mēnešus pēc tā 
apstiprināšanas 1999. gada martā, lai arī dažādas būvniecības atļaujas jau esot bijušas 
izsniegtas, kā arī Portugāles varas iestāžu lēmums par vietējā Povoa e Meadas ezera ūdens 
līmeņa neatjaunošanu:

Portugāles varas iestādes atzīst, ka šo projektu apstiprināja bijusī Tūrisma direkcija. Tomēr 
darbi netika sākti atļaujas perioda laikā, kā rezultātā projekta atļaujas termiņš beidzās.

Turklāt Portugāles varas iestādes precizē, ka, lai arī Povoa et Medeas pašvaldības ezera 
ūdens līmenis 1998. gadā pazeminājās, turpmākos gados tas atgriezās normālā līmenī. 
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 PITER (Projecto Integrade Turistico Estruturante de Base Regional) programmas 
realizēšanas nosacījumi, ko finansējot Eiropas fondi, attiecībā uz „Castelo do Vide” 
projektu:

Portugāles varas iestādes precizē, ka „Transes” uzņēmumu caur „Lusaldeia” iesniegtais 
projekts nesaņēma PITER projekta statusu, jo tas neatbilda visām prasībām 1998. gada 
28. maija Despacho normativo Nr.°35/98, ar ko izveido PITER sistēmu (dekrēta 8. panta 
d) punkts).

Secinājumi

Ņemot vērā iepriekš minēto un informāciju, ko sniedza Portugāles varas iestādes, Komisija 
uzskata, ka šajā konkrētajā gadījumā nevar pierādīt nevienu Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 49. un 63. panta pārkāpumu. 

No Komisijas rīcībā esošajiem faktiem un informācijas izriet, ka Portugāles tiesas iestāžu 
kompetencē ir atrisināt domstarpības, kas šobrīd pastāv starp lūgumraksta iesniedzēju un 
Portugāles varas iestādēm attiecībā uz lēmumu pieņemšanu vai nepieņemšanu „Transes” 
uzņēmumu projektu ietvaros, raugoties no Portugāles valsts tiesību aktu viedokļa. 

Turklāt ar Komisijas rīcībā esošo informāciju nevar pierādīt, ka ar Portugāles likumiem un 
pamatnoteikumiem teritorijas attīstības jomā ir pārkāpti Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 49. un 63. pants. No otras puses, visiem lūgumraksta iesniedzēja minētajiem 
notikumiem ir saistība ar Portugāles varas iestāžu pieņemtajiem lēmumiem, kas balstās uz 
Portugāles noteikumiem. Šo lēmumu likumība saskaņā ar Portugāles tiesībām, kā arī 
pašvaldību vai uzņēmumu atbildība, kas noteikta attiecīgajos līgumos, gan arī visi jautājumi 
par zaudējumiem, ko radīja apmelojošie raksti, kas parādījās presē, jāizskata kā jautājumi, 
kuri ir tikai Portugāles valsts tiesu iestāžu kompetencē, kas vienīgās var izvērtēt faktus, kuri 
saistīti ar strīdiem. Turklāt lūgumraksta iesniedzējs ar šo lietu ir vērsies Portugāles tiesu 
iestādēs. 

Tādēļ Komisija var tikai apstiprināt savu iepriekšējo šī jautājuma analīzi, tas ir, ka Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 49. un 63. pants nav pārkāpts.

Ar papildu informāciju, ko lūgumraksta iesniedzējs Eiropas Parlamentam nosūtīja ar atsauces 
numuru TrHold/JvE/9122009 (2009. gada 9. un 14. decembrī), viņš vēlējās lietai pievienot 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas pārkāpumus.

Tiesības, kas noteiktas Pamattiesību hartā, tiek īstenotas saskaņā ar nosacījumiem un robežās, 
kas definēti Līgumā par Eiropas Savienību un Līgumā par Eiropas Savienības darbību. 
Pamattiesību harta Kopienai un Savienībai nesniedz nevienu jaunu kompetenci vai uzdevumu, 
kā arī nemaina līgumos definētās kompetences un uzdevumus.

Tā kā lūgumraksta iesniedzēja aprakstītā situācija ir ārpus Eiropas tiesību piemērošanas 
jomas, Pamattiesību harta apskatītajam jautājumam netiek piemērota.”


