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Suġġett : Petizzjoni 0771/2004, imressqa minn Jan van Es, ta’ nazzjonalità Olandiża, 
f’isem “Transes Holding SA”, u tliet kumpaniji oħrajn dwar allegat xkiel 
illegali magħmul minn awtoritajiet Portugiżi f’żewġ proġetti

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jagħti indikazzjoni li erba’ kumpaniji (tlieta mil-Lussemburgu u waħda 
Irlandiża) ħadmu mill-1995 fuq żvilupp ta’ żewġ proġetti turistiċi ta’ skala kbira fil-Portugall. 
Fl-1999, wieħed minhom kien totalment approvat mill-gvern Portugiż, filwaqt li t-tieni 
wieħed kien fil-fażi finali tal-proċedura ta’ approvazzjoni. Il-petizzjonant jisħaq li minn 
dakinhar, dawn iż-żewġ proġetti kienu ffriżati illegalment mill-awtoritajiet kompetenti 
Portugiżi. Huwa jemmen li x-xkiel misjub hu xogħol grupp Portugiż li jbigħ il-proprjetà li 
għandu influwenza politika konsiderevoli. Skont hu, it-telf finanzjarju mill-erba’ kumpaniji li 
jirriżulta minn dan ilaħħaq għal aktar minn 400 miljun EUR u li jiżdied b’2 miljuni EUR kull 
sena. Il-petizzjonant jenfasizza li l-awtoritajiet Portugiżi kisru b’mod gravi diversi artikoli tat-
Trattat tal-Komunità Ewropea, fost l-oħrajn permezz ta’ diskriminazzjoni ma’ kumpaniji 
barranin. Huwa jappella lill-Parlament Ewropew sabiex jieħu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex 
jiggarantixxi l-ħarsien legali ta’ kumpaniji barranin li jaħdmu fil-Portugall u jitlob sabiex il-
liġi Komunitarja fis-seħħ tkun applikata b’mod sħiħ.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-23 Marzu 2005. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-3 ta’ Frar 2006.
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Il-petizzjonant jallega li diversi awtoritajiet Portugiżi (muniċipji, awtoritajiet reġjonali u 
ċentrali) ma rrispettawx diversi regoli li jinsabu fit-Trattat (kif ukoll regoli misjuba fil-
leġiżlazzjoni Portugiża), u b’hekk gawdew Transes Holdings SA u l-kumpaniji sussidjarji 
tagħha (rigward id-drittijiet misjuba fit-Trattat li allegatament inkisru, ara l-Anness). Peress li 
l-kumpanija Holding twaqqfet fil-Lussemburgu u li l-kumpaniji sussidjarji tagħha jinsabu fil-
Belġju, fil-Lussemburgu u fl-Irlanda, il-Kummissjoni tqis li l-operazzjonijiet immexxija mill-
intrapriżi li jinsabu fil-qofol tal-każ preżenti, jappartjenu essenzjalment għall-moviment liberu 
tal-kapital kif imsemmi fit-Trattat, li huwa wieħed mir-raġunijiet li fuqu jappella l-
petizzjonant. L-analiżi mehmuża hawn tiffoka wkoll fuq dan il-moviment liberu, u ta’ min 
wieħed isemmi li raġunar bħal dan japplika għal libertajiet oħrajn.

Anki jekk it-Trattat tal-KE ma jagħtix tifsira lit-terminu “moviment tal-kapital”, huwa 
magħruf li skont il-ġurisprudenza kostanti, id-Direttiva 88/361/KEE1 flimkien man-
nomenklatura relattiva tagħha tista’ tintuża sabiex wieħed jasal għal tifsira ta’ moviment ta’
kapital2. L-investimenti fil-proprjetà huma speċifikament imsemmija fin-nomenklatura tal-
movimenti tal-kapital klassifikati skont in-nomenklatura tad-Direttiva 88/361/KEE (punt II.A. 
tal-lista).

L-Artikolu 56 tat-Trattat KE jipprojbixxi kull restrizzjoni għall-moviment tal-kapital. 
Madankollu, l-Artikolu 58 jelenka xi eċċezzjonijiet speċifiċi għall-moviment tal-kapital3. 
Skont il-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, ir-restrizzjonijiet għal-libertajiet 
jistgħu jiġu ġustifikati minn raġunijiet awtorizzati ta’ projbizzjoni ġenerali. Fost il-
kunsiderazzjonijiet ta’ interess ġenerali leġittimi rikonoxxuti mill-Qorti hemm l-iżvilupp tat-
territorju mibni u rurali4.

Il-Portugall, bħall-Istati Membri l-oħrajn kollha, għandu l-leġiżlazzjoni proprja tiegħu dwar 
żvilupp territorjali mibni u rurali.

Il-petizzjonanti ma jippretendu, fl-ebda stadju tas-sottomissjoni tagħhom, li l-liġijiet u r-
regolamenti fundamentali tal-Portugall fil-qasam ta’ żvilupp li japplikaw għall-każ partikolari 
jmorru kontra l-eżiġenzi tat-Trattat. Fil-fatt, il-petizzjonanti jibbażaw l-argumenti tagħhom 
fuq il-liġijiet Portugiżi konċernati (paragrafi 110-129 tal-petizzjoni). Ladarba l-petizzjonanti 
ma jsostnux li l-liġijiet Portugiżi jiksru l-leġiżlazzjoni Ewropea, huma jappellaw lill-qrati 
Portugiżi sabiex iqisu t-talba tagħhom dwar il-ksur allegat tal-liġi nazzjonali. Huma dawn l-
awtoritajiet li għandhom is-setgħa li jaraw li d-drittijiet tal-petizzjonanti jiġu rispettati. 

                                               
1 Direttiva tal-Kunsill tal-24 ta’ Ġunju 1998 li timplimenta l-Artikolu 37 tat-Trattat, ĠU L 178 tat-8 ta’ Lulju 
1988, p. 5-18.
2 Każ C-367/98, Kummissjoni/Portugall, punt 37 u każ C-222/97, Trummer u Mayer, punti 20-21
3  “1. Id-disposizzjonijiet tal-Artikolu 56 m’għandhomx jippreġudikaw id-dritt tal-Istati Membri:
 .... 
(b) li jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jevitaw il-ksur tal-liġi u tar-regolamenti nazzjonali, partikolarment fil-
qasam fiskali u fil-qasam tas-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet finanzjarji, jew li jimponu proċeduri 
għal skopijiet ta’ informazzjoni amministrattiva jew ta’ statistika għad-dikjarazzjoni ta’ movimenti ta’ kapital, 
jew li jieħdu miżuri li jkunu ġustifikabbli minħabba fl-interess pubbliku jew is-sigurtà pubblika.
2. Id-disposizzjonijiet ta’ dan il-Kapitlu għandhom ikunu bla ħsara għall-applikabilità ta’ restrizzjoni fuq id-dritt 
ta’ stabbiliment li huma kompatibbli ma’ dan it-Trattat. 
3. Il-miżuri u l-proċeduri msemmija fil-paragrafi 1 u 2 m’għandhomx jikkostitwixxu mezz ta’ diskriminazzjoni 
arbitrarja jew restrizzjoni moħbija fuq il-moviment liberu ta’ kapital u ħlasijiet kif definit fl-Artikolu 56. 
4 Ara każ C-302/97 Konle §40, C-300/01 Salzmann punt 44u l-każijiet konġunti C-515/99, C519/99 sa C-524/99 
u C-526/99 sa C-540/99 Reisch u oħrajn punt 34.
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Wieħed għandu jżid li rekwiżiti aktar stretti mitluba fis-sottomissjoni għall-għoti tal-permess 
ta’ żvilupp kif previsti mil-leġiżlazzjoni Portugiża mhux bilfors imorru kontra l-leġiżlazzjoni 
Komunitarja. 
Ir-riflessjonijiet imsemmija fil-paragrafi 130-142 tal-petizzjoni jirreferu għal allegat ksur fil-
ftehim korrispondenti (protokolli/kuntratti) konkluż bejn l-intrapriża u l-muniċipalitajiet 
konċernati. Huwa diffiċli li wieħed jimmaġina kif ftehim milħuq ma’ muniċipalità jista’ jorbot 
awtoritajiet oħra ta’ ppjanar reġjonali u nazzjonali. Madankollu, kwalunkwe tilwima dwar tali 
kundizzjonijiet ta’ kuntratt jew kull ksur allegat ta’ dawn il-kundizzjonijiet jaqa’ taħt il-
kompetenza tal-qrati Portugiżi. Fil-każ li jkun impossibbli li jitħallas id-dannu, ikun hemm 
dritt għal talba ta’ riżarċiment ta’ danni bl-interessi.

F’dak li jirrigwardja l-ewwel proġett, skont it-tagħrif li għandna, jidher li kien approvat 
definittivament f’Marzu 1999. Wara tnaqqis konsiderevoli tal-livell tal-ilma fl-għadira fl-
1998, il-proġett, li tilef kull interess fil-qasam kummerċjali, kellu jitwaqqaf. Filwaqt li l-
petizzjonant jisħaq li l-awtoritajiet huma obbligati li jirranġaw il-ħruġ mill-ilqugħ li jżomm l-
ilma li wassal biex il-livell tal-ilma jitbaxxa, fi żmien prestabbilit, huma jirrikorru għall-qrati 
nazzjonali sabiex jiddeċiedu fuq din il-kwistjoni ta’ liġi kuntrattwali u ta’ apprezzament ta’
fatti. Huwa daqstant ieħor diffiċli li wieħed ma jarax li, kieku l-proġett kien tlesta f’dak l-
istadju, numru ta’ ċittadini oħra Ewropej minbarra l-intrapriżi konċernati, kien ikollhom isofru 
telf kbir addizzjonali minbarra dak tal-livell ta’ investimenti tagħhom.

 Sa fejn hu konċernat it-tieni proġett, kien għal darb’oħra jiddependi minn “xi protokolli 
implimentati mill-muniċipalitajiet differenti involuti li obbligaw ruħhom li jfornu l-
approvazzjonijiet kollha finali u l-permessi għall-iżvilupp” f’Lulju 1996 (paragrafu 43). 
Dan kien jikkonċerna l-istess żona tal-għadira li l-livell tagħha tal-ilma tbaxxa. L-
ilmentatur isostni li “l-awtorizzazzjoni finali tal-proġett kienet f’daqqa waħda u b’mod 
deliberat rapportata fis-sena 1999 u l-bini tiegħu kien twaqqaf mill-awtoritajiet Portugiżi 
minħabba f’“artikli kritiċi fil-mezzi tax-xandir”, l-1 ta’ April 1999, “li kienu se jiżnaturaw 
u jgħawġu l-fatti bl-iskop uniku li jiddiskreditaw l-intrapriżi Transes u l-proġetti tagħhom 
fil-Portugall” (paragrafu 80);

 Id-deċiżjoni tal-intrapriża li ma tagħtix bidu għall-ewwel proġett madwar l-istess żmien 
għar-raġunijiet imsemmija hawn fuq (paragrafu 30), u;

 Il-“bidu tal-falliment finanzjarju ta’ [l-intrapriża soċja Portugiża f’nofs l-1999]” 
(paragrafu 86) sussegwenti.

Mill-provi kollha, jidher li l-avvenimenti msemmija hawn fuq kellhom rabta mad-deċiżjonijiet 
meħuda aktar tard mill-awtoritajiet. Il-legalità ta’ dawn id-deċiżjonijiet skont il-liġi Portugiża, 
ir-responsabilità sħiħa tal-muniċipju jew tal-intrapriżi bħalma huwa indikat b’mod fiss fil-
kuntratt tagħhom fl-1996 u r-responsabilità miġjuba permezz tal-preġudizzji kawżati mill-
artikoli difamatorji li dehru fil-gazzetti, għandhom jitqiesu bħala kwistjonijiet rilevanti għall-
kompetenza tal-qrati tal-pajjiż, u dan għall-istess raġunijiet li ssemmew hawn fuq. 
Il-kwistjoni marbuta mas-suġġett tan-nuqqas ta’ għotja lill-proġett ta’ għajnuna speċjali għat-
turiżmu fit-18/10/1999 (paragrafu 56) minħabba fl-artikli tal-gazzetti “żbaljati u giddibin” li 
dehru f’Mejju 1999 għal darb’oħra huma allegazzjonijiet ta’ fatti li dwarhom jistgħu 
jiddeċiedu l-qrati Portugiżi. Fl-aħħar nett, rigward dak li jikkonċerna l-artikoli tat-Trattat 
ikkwotati dwar l-għajnuna tal-Istat u l-kompetizzjoni, il-Kummissjoni ma tarax ir-rabta bejn l-
allegazzjonijiet tal-petizzjonant (“ibbażati fuq għejun ta’ tagħrif ivvintat”... “grupp li jidher li 
uża l-influwenza politika tiegħu”... [hu] lest li jieħu post il-proġett ta’ Transes”) u l-artikoli 
msemmija tat-Trattat KE. L-Artikolu 81 tat-Trattat KE jirreferi għal ftehim bejn intrapriżi li 
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jillimitaw il-kompetizzjoni jekk jaffettwaw il-kummerċ bejn Stati Membri. L-Artikolu 82 tat-
Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea jitkellem dwar l-abbuż tal-pożizzjoni dominanti li 
jkollha intrapriża li tagħmel il-kummerċ bejn Stati Membri. Dawn iż-żewġ dispożizzjonijiet 
jikkonċernaw l-imġiba ta’ intrapriżi privati u mhux ta’ gvern jew ta’ awtoritajiet pubbliċi. 
Barra dan, l-analiżi tat-talba tagħhom hija kkundizzjonata mill-preżenza ta’ effett sostanzjali 
fuq il-kummerċ bejn Stati Membri. Il-fatti msemmija fil-petizzjoni ma jurux ksur ta’ dawn id-
dispożizzjonijiet tat-Trattat.
Rigward il-ksur allegat tal-Artikolu 87, il-petizzjoni ma fiha l-ebda indikazzjoni li xi waħda 
mill-miżuri, tkun liema tkun, tikkostitwixxi xi għajnuna tal-Istat fis-sens tal-Artikolu 87, 
paragrafu 1.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-5 ta’ Mejju 2008.

Il-petizzjonant jagħti indikazzjoni li erba’ kumpaniji (tlieta mil-Lussemburgu u waħda 
Irlandiża) ħadmu mill-1995 fuq żvilupp ta’ żewġ proġetti turistiċi ta’ skala kbira fil-Portugall. 
Fl-1999, wieħed minhom kien approvat b’mod sħiħ mill-gvern Portugiż, filwaqt li t-tieni 
wieħed kien fil-fażi finali tal-proċedura ta’ approvazzjoni. Il-petizzjonant jisħaq li minn 
dakinhar, dawn iż-żewġ proġetti kienu mbokkati illegalment mill-awtoritajiet kompetenti 
Portugiżi. Huwa jemmen li x-xkiel misjub hu ħidmet grupp Portugiż li jbigħ il-proprjetà li 
għandu influwenza politika konsiderevoli. Skont hu, it-telf finanzjarju mill-erba’ kumpaniji li 
jirriżulta jlaħħaq għal aktar minn 400 miljun EUR u li jiżdied b’2 miljun EUR kull sena. Il-
petizzjonant jenfasizza li l-awtoritajiet Portugiżi kisru b’mod gravi diversi Artikoli tat-Trattat 
KE, fost l-oħrajn permezz ta’ diskriminazzjoni ma’ kumpaniji barranin. Wara t-tweġiba 
mogħtija mill-Parlament Ewropew dwar il-petizzjoni tiegħu reġistrata bħala numru 771/2004 
tal-5 ta’ Mejju 2006, il-petizzjonant permezz ta’ ittra tat-12 ta’ Novembru 2007 reġa’ talab li 
tinfetaħ il-petizzjoni tiegħu għar-raġuni li l-Kummissjoni ma pprovditx tweġiba kompluta 
dwar il-petizzjoni tiegħu. 

Il-petizzjonant b’mod parallel għall-petizzjoni tiegħu ressaq ilment mas-servizzi tal-
Kummissjoni. L-ilment tiegħu kien reġistrat bin-numru 2004/5153.

Is-servizzi tal-Kummissjoni komplew b’analiżi dwar il-fatti deskritti mill-ilmentatur u 
informawh, permezz ta’ ittra tal-24 ta’ Jannar 2006, bir-riżultati ta’ din l-analiżi. 

Min-naħa waħda, fir-rigward tal-fatti msemmija mill-ilmentatur/petizzjonant u t-trattamenti 
diskriminatorji li għalihom il-kumpaniji tiegħu kienu soġġetti mill-awtoritajiet Portugiżi, 
huwa qatt ma semma’ jew ta referenza għad-dispożizzjonijiet leġiżlattivi nazzjonali jew 
regolamenti preċiżi li setgħu kisru l-liġi komunitarja. Il-ksur tat-Trattat KE għaldaqstant ma 
jistax jiġi ppruvat f’dan l-istadju.

Min-naħa l-oħra, rigward l-allegazzjoni ta’ trattamenti diskriminatorji li dwarha l-kumpaniji 
tal-petizzjonant jagħmlu l-oġġezzjoni, minn xi tagħrif mogħti, tali trattament diskriminatorju 
ma setgħax jiġi stabbilit. Fil-fatt, jekk wieħed jimxi mal-Artikolu 43 KE, il-libertà ta’
stabbiliment hija ggarantita ġewwa l-Unjoni, l-ebda diskriminazzjoni diretta jew indiretta li 
ltaqa’ magħha l-petizzjonant ma setgħet tiġi ppruvata minkejja d-dokumentazzjoni abbundanti 
li forna. Fil-fatt, "sabiex wieħed ikollu ksur ta’ prinċipju ta’ ugwaljanza ta’ trattament, jeħtieġ 
ikun hemm sitwazzjonijiet komparabbli li kienu trattati b’mod differenti1". Jew, il-fatt li 
                                               
1 Sentenza tas-6 ta’ April 1995, Ferriere Nord / Kummissjoni, T-143/89,  punt 55
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proġetti oħra li kienu approvati fl-istess żona ġeografika ta’ bini ma jistgħux jippruvaw per se
li hemm prattika diskriminatorja mill-awtoritajiet Portugiżi fir-rigward tiegħu ladarba dawn il-
proġetti kienu differenti minn dawk tal-petizzjonant u seta’ kien fihom karatteristiċi proprji u 
konformi mal-liġi Portugiża. 

Għaldaqstant, bl-ittra tagħhom tal-24 ta’ Jannar 2006, is-servizzi tal-Kummissjoni għarrfu lill-
petizzjonant bil-ħsieb tagħhom li jipproċedu għall-arkivjar tal-ilment tiegħu minħabba li l-fatti 
deskritti mill-petizzjonant, irriżultaw minn applikazzjoni ħażina tal-liġi Portugiża mill-
awtoritajiet Portugiżi, u fl-istess ħin baqa’ ma pprovax li l-liġi Portugiża kellha fiha nnifisha 
xi dispożizzjonijiet kuntrarji għal-liġi Komunitarja. L-ittra ppreċiżat li fin-nuqqas ta’ elementi 
ġodda fl-4 ġimgħat ta’ qabel, il-Kummissjoni kellha tipproċedi billi tarkivja dan l-ilment. Sal-
25 ta’ Ottubru 2007, ma waslet l-ebda tweġiba mingħand is-Sur M. Van Es. L-ilment tiegħu 
għaldaqstant kellu jkun soġġett għal deċiżjoni ta’ arkivjar fl-4 ta’ April 2006. 

L-ilmentatur/petizzjonant fl-ittri tiegħu tal-25 ta’ Ottubru 2007 u tas-7 ta’ Jannar 2008 ma ġab 
l-ebda element ġdid li seta’ jagħti lok għall-ftuħ mill-ġdid tal-ilment peress li hu talab lill-
Kummissjoni sabiex titlob lill-awtoritajiet Portugiżi jiġġustifikaw il-bażijiet legali tar-rifjut 
tal-approvazzjoni ta’ pjan ta’ urbanizzazzjoni jew ta’ annullament ta’ proġett urban. 
Madankollu, kwistjoni marbuta ma’ kundizzjonijiet ta’ kuntratt/proġett jew il-vjolazzjoni 
pretiża ta’ dawn il-kondizzjonijiet taqa’ biss taħt il-kompetenza tal-qrati Portugiżi. 

Ladarba l-aspetti tal-ilment li huma rilevanti għall-Artikolu 43 KE huma trattati fil-qasam tal-
proċedura ta’ ksur 2004/5153, il-Kummissjoni, fir-risposta tagħha tat-3 ta’ Frar 2006 għall-
petizzjoni 771/2004, teżamina prinċipalment il-problema mressqa mill-petizzjonant skont dak 
li jingħad fl-Artikolu 56 KE (moviment liberu tal-kapital – bini immobbli). Fin-nuqqas ta’
elementi ġodda mogħtija dwar dan is-suġġett mill-ilmentatur/petizzjonant fl-ittri tiegħu tal-25 
ta’ Ottubru, it-12 ta’ Novembru 2007 u s-7 ta’ Jannar 2008, jibqgħu validi l-konklużjonijiet 
ta’ din l-analiżi: terġa’ taqa’ fuq il-qrati Portugiżi l-kwistjoni li jiddeċiedu dwar l-allegat ksur 
tal-leġiżlazzjoni nazzjonali peress li l-petizzjonant ma jħossx illi l-liġijiet u r-regolamenti 
fundamentali tal-Portugall fil-qasam tal-ippjanar tat-territorju li japplikaw għall-każ imsemmi 
jmorru kontra l-eżiġenzi tat-Trattat KE u peress li l-ilmentatur/petizzjonant isaħħaħ l-
argumenti tiegħu b’referenza għal-liġijiet Portugiżi konċernati.

Minn hemm ’il quddiem, kif diġà ssemmi t-tweġiba tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Frar 2006 
rigward il-petizzjoni, il-petizzjonant beda jsemmi l-avvenimenti li għandhom rabta mad-
deċiżjonijiet meħuda mill-awtoritajiet Portugiżi. Il-legalità ta’ dawn id-deċiżjonijiet skont id-
dritt Portugiż, tqiegħed ir-responsabilità sħiħa tal-muniċipji jew tal-intrapriżi skont ma jkun 
iffissat fil-kuntratti involuti, kif ukoll ir-responsabilità sħiħa miġjuba permezz tal-preġudizzji 
kkawżati mill-artikli difamatorji li dehru fil-gazzetti jridu jitqiesu komuni għall-kwistjonijiet 
rilevanti tal-kompetenza ta’ qrati nazzjonali Portugizi. 

L-ilmentatur kien infurmat permezz tal-ittri tas-6 ta’ Diċembru 2007, it-3 ta’ Jannar 2008 u l-
21 ta’ Frar 2008 x’kienet il-pożizzjoni tal-Kummissjoni li għaliha huwa wieġeb permezz ta’
ittra tas-27 ta’ Frar 2008.
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Barra minn hekk, wieħed għandu jinnota li mill-ġurisprudenza kostanti tidher li, qabel xejn, 
irid ikun ġudikant tal-pajjiż li japplika d-dritt komunitarju u li jibbaża fuq il-konklużjonijiet 
milħuqa mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-qasam tal-proċeduri li jkunu sottomessi 
quddiemu. Jekk hija kwistjoni ta’ interpretazzjoni ta’ dritt komunitarju għandu, fi kwalunkwe 
każ, jerġa’ jitlob il-possibilità permezz tal-ġudikanti tal-pajjiż, li jagħmlu użu mill-
mekkaniżmu tal-kwistjoni preġudizzjali maħsuba fl-Artikolu 234 tat-Trattat sabiex tinkiseb 
interpretazzjoni tad-dispożizzjonijiet tad-dritt komunitarju min-naħa tal-Qorti, li hi l-unika li 
għandha l-kompetenza li tagħmel dan. 

F’dak li għandu x’jaqsam mad-dewmien tat-trattament ġudizzjarju tal-ilmenti tiegħu fil-
Portugall magħmula mill-ilmentatur/petizzjonant, jista’ jerġa’ jitlob li jekk iħoss li l-Portugall 
kisirlu d-dritt ta’ proċess ġust fil-kwistjoni ċivili u penali, huwa jista’ daqstant ieħor jintroduċi 
talba quddiem il-Qorti Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem, li għandha l-kompetenza li 
tiggarantixxi r-rispett mill-Istati Firmatarji tal-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-
Bniedem.

5. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Settembru 2008.

Meta ressaq il-petizzjoni oriġinali tiegħu fl-2004, il-petizzjonant irrapporta l-iffriżar ta’ żewġ 
proġetti li nbdew mis-soċjetajiet Transes fil-Portugall. Huwa jqis li l-awtoritajiet Portugiżi 
kienu kisru gravament diversi Artikoli tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, waqt li 
ddiskriminaw kontra s-soċjetajiet barranin. 

Flimkien mal-petizzjoni tiegħu, il-petizzjonant kien ressaq ilment quddiem il-Kummissjoni, li 
kien irreġistrat taħt in-numru 2004/5153. Is-servizzi tal-Kummissjoni pproċedew lejn analiżi 
tal-fatti deskritti mill-petizzjonant u permezz ta’ ittra tal-24 ta’ Jannar 2006, infurmawh li fin-
nuqqas ta’ elementi ġodda li kellhom jaslu fi żmien 4 ġimgħat, kienu  se jagħlqu l-ilment 
tiegħu. Fil-fatt, kif indikat fil-Komunikazzjoni preċedenti marbuta ma’ din il-petizzjoni, il-
Kummissjoni tqis li l-fatti msemmija mill-ilmentatur/petizzjonant ma jippermettux li jiġi 
stabbilit ksur tad-dritt komunitarju mid-dispożizzjonijiet nazzjonali leġiżlattivi jew 
regolamenti Portugiżi. Min-naħa l-oħra, dwar l-allegazzjoni tat-trattamenti diskriminatorji li s-
soċjetajiet tal-petizzjonant joġġezzjona dwarhom, l-ebda dettall mill-informazzjoni fornuta ma 
jippermetti li jiġi stabbilit trattament diskriminatorju.  

Sal-25 ta’ Ottubru 2007, ma waslet l-ebda risposta mingħand l-ilmentatur/petizzjonant.  L-
ilment tiegħu, għalhekk ingħalaq mill-Kummissjoni, nhar l-4 ta’ April 2006. 

L-ilmentatur/petizzjonant fl-ittri tiegħu tal-25 ta’ Ottubru 2007, tas-7 ta’ Jannar 2008 u tas-27 
ta’ Frar 2008, ma ta l-ebda element ġdid li jippermetti li l-ilment jerga’ jinfetaħ mill-ġdid 
għax jitlob lill-Kummissjoni biex tesiġi li l-awtoritajiet Portugiżi  jiġġustifikaw il-bażi legali 
għaċ-ċaħda ta’ pjan ta’ urbanizzazzjoni jew il-kanċellazzjoni ta’ proġett urban.  Madankollu, 
kwalunkwe tali diskussjoni dwar kundizzjonijiet ta’ kuntratt/proġett jew ksur ta’ dawn il-
kundizzjonijiet taqa’ taħt il-kompetenza tal-qrati Portugiżi. 

Is-servizzi tal-Kummissjoni, permezz ta’ ittri tas-6 ta’ Diċembru 2007, it-3 ta’ Jannar 2008, il-
21 ta’ Frar 2008, l-14 ta’ Marzu 2008 u l-25 ta’ April 2008 ippreċiżaw lill-
ilmentatur/petizzjonant ir-raġunijiet għalfejn l-ilment tiegħu ngħalaq u r-riżultati tal-analiżi 
tagħhom.
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Il-petizzjonant, permezz ta’ ittra tat-12 ta’ Novembru 2007, talab biex il-petizzjoni tiegħu lill-
Parlament Ewropew terġa’ tinfetaħ, peress li l-Kummissjoni ma kinetx ipprovdiet risposta 
kompleta dwar il-petizzjoni tiegħu. Fir-risposta preċedenti kumplimentari, il-Kummissjoni 
kienet diġà ppreċiżat li l-ilmentatur/petizzjonant ma kien ressaq l-ebda element ġdid u li l-
konklużjonijiet tal-analiżi tagħha baqgħu l-istess: huwa f’idejn il-qorti Portugiża li tiddeċiedi 
allegazzjonijiet dwar ksur tal-leġiżlazzjoni nazzjonali, għax il-petizzjonant ma jallegax li l-
liġijiet u r-regolamenti fundamentali Portugiżi fil-qasam tal-ippjanar tat-territorju involuti fil-
każijiet imsemmija huma f’kontradizzjoni mar-rekwiżiti tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità 
Ewropea u li l-ilmentatur/petizzjonant jappoġġja l-argumenti tiegħu billi jirreferi għal-liġijiet 
Portugiżi konċernati. Għalhekk, l-avvenimenti msemmija mill-petizzjonant huma relatati 
mad-deċiżjonijiet li ttieħdu mill-awtoritajiet Portugiżi.  Il-legalità ta’ tali deċiżjonijiet skont il-
liġi Portugiża, kwalunkwe responsabilità tal-lokalitajiet jew tal-impriżi kif stabbilit fil-
kuntratti fil-kwistjoni, u kwalunkwe mistoqsija dwar il-ħsara kkawżata mill-artikli defamatorji 
ppubblikati fil-mezzi tax-xandir iridu jitqiesu bħala kwistjonijiet li jaqgħu taħt il-kompetenza 
tal-qrati nazzjonali Portugiżi.  

L-ilmentatur/petizzjonant, fl-ittra tiegħu tas-6 ta’ Mejju 2008, indirizzata lis-Segretarjat tal-
Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew, ilmenta dwar it-trattament tal-ilment 
tiegħu mill-Kummissjoni u r-riżultati tal-analiżi li twettqet minnha. 

Dwar dan il-Kummissjoni tixtieq tiċċara li, skont it-talba tal-ilmentatur/petizzjonant  u r-
Regolament 1049/2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti, kien fornut b’kopja tal-ksur 
anness mad-deċiżjoni tal-Kulleġġ tal-Kummissarji fl-4 ta’ April 2006. Dwar dan, id-deċiżjoni 
ssemmi l-ksur tar-rimedji legali ppjanati, l-offiża u l-istat tal-aħħar tal-każ tal-
ilmentatur/petizzjonant tat-30 ta’ Jannar 2006. L-ilmentatur/petizzjonant ilmenta dwar il-fatt li 
l-Kummissjoni ma kinetx irrisponditu dwar l-argumenti tiegħu ddikjarati fl-ittra tiegħu tas-7 
ta’ Jannar 2008. Dwar dan, il-Kummissjoni kulma tista’ tagħmel huwa li tfakkar li, minbarra 
l-ittra tagħha tas-6 ta’ Diċembru 2007, tat-3 ta’ Jannar 2008, tal-21 ta’ Frar 2008, tal-14 ta’
Marzu 2008,  u tal-25 ta April 2008, iċċarat lill-ilmentatur/petizzjonant ir-raġunijiet dwar il-
klassifikazzjoni tal-ilment tiegħu kif ukoll li ma kellu l-ebda element ġdid li seta’ jiftaħ mill-
ġdid l-ilment tiegħu.

6. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Frar 2010.

Fid-9 ta’ Marzu 2009, intbagħtet ittra sabiex tintalab informazzjoni mingħand l-awtoritajiet 
Portugiżi sabiex tiġi investigata s-sitwazzjoni tal-kumpaniji Transes fil-Portugall. Minħabba li 
ma kienx hemm risposta min-naħa tal-awtoritajiet Portugiżi, fid-9 ta’ Mejju 2009, il-
Kummissjoni fetħet proċedura ta’ ksur minħabba li ma ġewx sodisfati l-obbligi ta’
koperazzjoni previsti fl-Artikolu 10 tat-Trattat KE (l-awtoritajiet Portugiżi ma tawx risposta). 
Dan il-każ ġie arkivjat fl-20 ta’ Novembru 2009 wara li l-awtoritajiet Portugiżi taw ir-risposti 
tagħhom fit-23 ta’ Ġunju 2009 u fit-18 ta’ Awwissu 2009.

Mir-risposti mogħtija mill-awtoritajiet Portugiżi jirriżulta li dawn jikkonfermaw li l-qrati 
Portugiżi kellhom quddiemhom każijiet ta’ tilwim, li fil-fatt jinvolvu l-kumpaniji Transes, 
rappreżentati mill-petizzjonant, u l-awtoritajiet Portugiżi.

Barra minn hekk, fir-rigward tar-risposti għall-mistoqsijiet speċifiċi li saru fil-kuntest tal-
petizzjoni u skont l-informazzjoni provduta mill-awtoritajiet Portugiżi, jirriżulta li:
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 Il-kondizzjonijiet għall-għoti u l-irtirar eventwali tal-proċeduri ta’ awtorizzazzjoni għall-
proġett Aldeia do Almegue (immexxi mill-muniċipju ta’ Serta), u b’mod speċifiku l-
bażijiet legali li fuqhom ma ġiex irratifikat il-proġett ta’ urbanizzazzjoni għal Almegue 
f’Awwissu 1999 f’konnessjoni mar-regoli eżistenti li jirrigwardaw l-urbanizzazzjoni:

L-awtoritajiet Portugiżi jippreċiżaw li dan il-proġett ma ġiex konkluż u għalhekk ma ġiex 
implimentat. Barra minn hekk ma ġie rreġistrat ebda proġett ieħor għal dan ir-reġjun ta’
Almengue.

 Il-kondizzjonijiet biex jiġi kkanċellat il-proġett ta’ Castelo do Vide (immexxi mill-
muniċipju ta’ Castelo do Vide) u bil-kondizzjonijiet tal-għoti tal-permessi għall-bini f’din 
iż-żona, u speċifikament il-bażijiet legali ta’ kanċellazzjoni tal-proġett Castelo do Vide 
f’Diċembru 1999, 8 xhur wara l-approvazzjoni tiegħu f’Marzu 1999, filwaqt li l-permessi 
differenti għall-bini kienu diġà nħarġu, kif ukoll id-deċiżjoni tal-awtoritajiet Portugiżi li ma 
jirristawrawx il-livell tal-ilma tal-għadira lokali, Povoa e Meadas:

L-awtoritajiet Portugiżi jirrikonoxxu li dan il-proġett kien ġie approvat mill-eks Direttorat 
tat-Turiżmu. Madankollu, ix-xogħlijiet ma nbdewx matul il-perjodu ta’ awtorizzazzjoni, 
fatt li wassal għall-iskadenza tal-awtorizzazzjoni tal-proġett.

Barra minn hekk, l-awtoritajiet Portugiżi jippreċiżaw li jekk il-livell tal-ilmijiet tal-għadira
tal-lokalità ta’ Povoa et Medeas kien naqas fl-1998,  dan reġa’ lura għal-livell normali 
tiegħu fis-snin ta’ wara. 

 Il-kondizzjonijiet għat-twettiq tal-programm PITER (Projecto Integrade Turistico 
Estruturante de Base Regional), iffinanzjat bil-fondi Ewropej, għall-proġett Castelo do 
Vide:

L-awtoritajiet Portugiżi jippreċiżaw li l-proġett ippreżentat mill-kumpaniji Transes via
Lusaldeia ma ngħatax l-istejtus ta’ proġett PITER minħabba li ma jissodisfax ir-rekwiżiti 
kollha elenkati fid-Despacho normativo Nru 35/98 tat-28 ta’ Mejju 1998 li jistabbilixxi s-
sistema PITER (l-Artikolu 8, inċiż d) tad-digriet).

Konklużjoni

Fid-dawl ta’ dak li ġie diskuss hawn fuq u tal-informazzjoni kkomunikata mill-awtoritajiet 
Portugiżi, il-Kummissjoni tqis li ma tista’ ssib l-ebda ksur tal-Artikoli 49 u 63 tat-TFUE f’dan 
il-każ. 

Fil-fatt, mill-fatti u l-informazzjoni li l-Kummissjoni għandha għad-dispożizzjoni tagħha 
jirriżulta li hija r-responsabilità tal-qrati Portugiżi li jsibu soluzzjoni għat-tilwim bejn il-
petizzjonant u l-awtoritajiet Portugiżi fir-rigward tad-deċiżjonijiet li ttieħdu jew li ma ttieħdux 
fil-qafas tal-proġetti tal-kumpaniji Transes fir-rigward tal-leġiżlazzjoni nazzjonali Portugiża. 

Barra minn hekk, l-ebda element għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni ma juri li kien hemm 
ksur tal-Artikoli 49 u 63 tat-TFUE mil-liġijiet u r-regolamenti fundamentali tal-Portugall fir-
rigward tal-ippjanar tat-territorju. Min-naħa l-oħra, l-avvenimenti kollha msemmija mill-
petizzjonant huma marbuta mad-deċiżjonijiet li ttieħdu mill-awtoritajiet Portugiżi abbażi 
tal-leġiżlazzjoni Portugiża. Il-legalità ta’ dawn id-deċiżjonijiet skont il-liġi Portugiża, l-istess 



CM\805832MT.doc 9/9 PE370.046/REV.III

MT

bħar-responsabilità tal-muniċipji jew tal-impriżi kif stabbiliti fil-kuntratti msemmija, kif ukoll 
kull kwestjoni relatata mal-preġudizzji kkawżati mill-artikoli defamatorji li dehru fl-istampa,
għandhom jitqiesu bħala kwestjonijiet li jaqgħu taħt ir-responsabilità unika tal-qrati nazzjonali 
Portugiżi, li huma l-uniċi li jistgħu jevalwaw il-fatti tal-kawżi. Għalhekk, il-petizzjonant 
ressaq dan il-każ quddiem il-qrati Portugiżi. 

Il-Kummissjoni għalhekk tista’ biss tikkonferma l-analiżi preċedenti tagħha dwar is-suġġett, 
jiġifieri li m’hemmx ksur tal-Artikoli 49 u 63 tat-TFUE.  

Fl-informazzjoni supplimentari li bagħat lill-PE, b’referenza TrHold/JvE/9122009 (9 u 14 ta’
Diċembru 2009), il-petizzjonant xtaq iżid mal-fajl xi ksur tal-Kar ta  tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.  

Id-drittijiet rikonoxxuti mill-Karta huma eżerċitati bil-kondizzjonijiet u l-limiti definiti mit-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Il-
Karta la toħloq kompetenzi u lanqas ħidmiet ġodda għall-Komunità u għall-Unjoni, u ma 
timmodifikax il-kompetenzi u l-ħidmiet definiti mit-Trattati.

Billi s-sitwazzjoni deskritta mill-petizzjonant ma taqax fil-qasam ta’ applikazzjoni tal-liġi 
Ewropea, il-Karta ma tapplikax għall-kwestjoni mqajma.


