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Betreft: Verzoekschrift 771/2004, ingediend door Jan van Es (Nederlandse
nationaliteit), namens ‘Transes Holding SA’ en drie andere bedrijven, over 
vermeende onwettige belemmering van twee projecten door de Portugese 
overheid

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat vier bedrijven (drie Luxemburgse en een Iers) sinds 1995 aan de ont-
wikkeling van twee grootschalige toeristische projecten in Portugal hebben gewerkt. In 1999 
werd een van de projecten volledig goedgekeurd door de Portugese overheid, terwijl het an-
dere in de eindfase van de goedkeuringsprocedure verkeerde. Indiener stelt dat sindsdien 
beide projecten op onwettige wijze door de bevoegde Portugese autoriteiten worden geblok-
keerd. Hij meent dat de aanzet tot de belemmeringen werd gegeven door een Portugese vast-
goedgroep met grote politieke invloed. Volgens indiener bedraagt de daaruit voortvloeiende 
financiële schade voor de vier bedrijven meer dan 400 miljoen euro en neemt die schade ieder 
jaar met 2 miljoen euro toe. Indiener stelt dat de Portugese overheid verschillende artikelen 
van het EG-Verdrag ernstig heeft geschonden, onder andere door discriminatie van 
buitenlandse ondernemingen. Hij verzoekt het Europees Parlement alle nodige stappen te 
ondernemen om de wettelijke bescherming te verzekeren van buitenlandse bedrijven die in 
Portugal actief zijn en verzoekt om volledige toepassing van het geldende 
Gemeenschapsrecht.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 maart 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 februari 2006
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Indiener voert aan dat verschillende Portugese autoriteiten (gemeenten, regionale en centrale 
autoriteiten) een aantal rechten uit het Verdrag (evenals in de Portugese wetgeving verankerde 
rechten) van ‘Transes Holdings SA’ en zijn dochterondernemingen hebben geschonden (zie 
bijlage voor de rechten van het Verdrag die geschonden zouden zijn). Aangezien de holding 
in Luxemburg gevestigd is en de dochterbedrijven in België, Luxemburg en Ierland, is de 
Commissie van mening dat de activiteiten van de desbetreffende bedrijven hoofdzakelijk 
betrekking hebben op het vrije kapitaalverkeer uit het Verdrag, een van de gronden die 
indiener aanvoert. Daarom heeft ze zich in de onderstaande analyse op dit recht 
geconcentreerd, maar eenzelfde redenering zou op andere rechten van toepassing zijn.
Hoewel het EG-Verdrag de term ‘kapitaalverkeer’ niet definieert, kan Richtlijn 88/361/EEG1

(met de bijbehorende nomenclatuur) volgens vaste jurisprudentie worden gebruikt om te 
bepalen wat onder kapitaalverkeer valt2. Beleggingen in onroerende goederen worden 
uitdrukkelijk vermeld in de nomenclatuur van kapitaalverkeer, die volgens de nomenclatuur 
van Richtlijn 88/361/EEG is ingedeeld (punt II.A.).

Artikel 56 van het EG-Verdrag verbiedt alle beperkingen van het kapitaalverkeer. Artikel 58 
voorziet evenwel in specifieke uitzonderingen op deze vrijheid3. De jurisprudentie van het 
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft bepaald dat beperkingen van het 
vrije kapitaalverkeer door dwingende redenen van algemeen belang kunnen worden 
ingegeven. Onder dit soort geldige overwegingen van algemeen belang die door het Hof 
erkend zijn, valt ook de ruimtelijke ordening4.

Net als alle andere lidstaten heeft ook Portugal een nationale wetgeving die de ruimtelijke 
ordening reguleert.

In geen enkel punt in het verzoek voeren indieners aan dat de fundamentele Portugese wet- en 
regelgeving inzake ruimtelijke ordening waar het in casu om gaat in strijd zijn met de 
verplichtingen van het Verdrag. Integendeel, indieners verwijzen zelf naar de desbetreffende 
Portugese wetten om hun argumenten te staven (paragrafen 110-129 van het verzoekschrift). 
Aangezien indieners niet stellen dat de Portugese wetgeving in strijd is met het Europese 
recht, dient de vraag over vermeende inbreuk op de nationale wetgeving aan de Portugese 
rechter te worden voorgelegd. Die is in staat erop toe te zien dat de rechten van indieners 
worden geëerbiedigd. 

                                               
1 Richtlijn van de Raad van 24 juni 1998 voor de uitvoering van artikel 67 van het Verdrag, PB L 178 van 

8.7.1988, blz. 5 – 18.
2 Zaak C-367/98, Commissie/Portugal, §37, en zaak C-222/97, Trummer en Mayer, §20-21.
3 “1. Het bepaalde in artikel 56 doet niets af aan het recht van de lidstaten:

.... 
b) alle nodige maatregelen te nemen om overtredingen van de nationale wetten en voorschriften tegen te 

gaan, met name op fiscaal gebied en met betrekking tot het bedrijfseconomisch toezicht op financiële 
instellingen, of te voorzien in procedures voor de kennisgeving van kapitaalbewegingen ter informatie 
van de overheid of voor statistische doeleinden, dan wel maatregelen te nemen die op grond van de 
openbare orde of de openbare veiligheid gerechtvaardigd zijn.

2. De bepalingen van dit hoofdstuk doen geen afbreuk aan de toepasbaarheid van beperkingen inzake het 
recht van vestiging welke verenigbaar zijn met dit Verdrag. 

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde maatregelen en procedures mogen geen middel tot willekeurige 
discriminatie vormen, noch een verkapte beperking van het vrije kapitaalverkeer en betalingsverkeer als 
omschreven in artikel 56.”

4 Zie zaak C-302/97, Konle, §40, C-300/01, Salzmann, §44 en gevoegde zaken C-515/99, C519/99 t/m C-524/99 
en C-526/99 t/m C-540/99, Reisch et al, §34.
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Daar komt bij dat wanneer er voor toekenning van bouwvergunningen strengere eisen gelden 
dan volgens de Portugese wet, dit niet per se in strijd is met het Gemeenschapsrecht.

De overwegingen in paragraaf 130-142 van het verzoekschrift betreffen vermeende overtre-
dingen van de relevante overeenkomsten (protocollen/contracten) tussen het bedrijf en de be-
trokken gemeenten. Het lijkt niet waarschijnlijk dat een overeenkomst met één bepaalde ge-
meente bindend kan zijn voor andere regionale en nationale autoriteiten die over de ruimte-
lijke ordening gaan. Alle geschillen over dergelijke contractbepalingen en de vermeende 
inbreuk daarop moeten evenwel aan de Portugese rechter worden voorgelegd. Als de 
vermeende schade onherstelbaar is, kan een schadevergoeding worden geëist.

Het eerste project werd volgens de ons ten dienste staande gegevens uiteindelijk in maart 
1999 goedgekeurd. Na de aanzienlijke daling van het waterpeil van het meer in 1998 was het 
project commercieel niet meer interessant, en het werd dan ook stilgelegd. Hoewel indiener 
beweert dat de autoriteiten verplicht waren het lek in de dam dat de daling van het waterpeil 
veroorzaakte binnen een bepaalde termijn te herstellen, is dit opnieuw een kwestie van 
contractrecht en van een beoordeling van de feiten, en alleen de nationale rechter kan zich 
daarover buigen. Ook ligt de conclusie voor de hand dat, indien het project in dat stadium was 
voltooid, veel andere Europese burgers én de betrokken bedrijven nog meer verlies op hun 
investering zouden hebben geleden.

 Het tweede project was opnieuw gebaseerd op “protocollen met de respectieve gemeenten, 
die zichzelf ertoe verplichtten alle definitieve goedkeuringen en bouwvergunningen af te 
leveren” in juli 1996 (paragraaf 43). Het bevond zich in hetzelfde gebied als het meer 
waarvan het waterpeil in 1998 daalde. Indiener stelt dat “definitieve goedkeuring van het 
project in 1999 plotseling opzettelijk werd vertraagd en dat de bouw ervan door de 
Portugese autoriteiten werd stilgelegd na schadelijke krantenberichten”, het eerste in april 
1999 met “vervalste en gemanipuleerde feiten met als enige doel de Transes-bedrijven en 
hun projecten in Portugal in een kwaad daglicht te stellen” (paragraaf 80);

 de beslissing van het bedrijf rond dezelfde tijd om niet door te gaan met het eerste project 
om de voornoemde redenen (paragraaf 30) en;

 het daaropvolgende “begin van de financiële ondergang van [het Portugese partnerbedrijf 
midden 1999]” (paragraaf 86).

De bovenstaande gebeurtenissen houden duidelijk verband met de daarop volgende 
beslissingen van de autoriteiten. De wettigheid van deze beslissingen volgens de Portugese 
wet, de aansprakelijkheid van de gemeente of de bedrijven op basis van hun contract uit 1996 
en eventuele schadeclaims vanwege laster in de kranten moeten worden beschouwd als een 
kwestie voor de nationale rechtbanken, om dezelfde redenen als die welke hiervoor al uiteen 
zijn gezet. 
De bijkomende kwestie van de mislukking van het project, dat speciale toerismesteun zou 
krijgen, wegens verdere “valse en misleidende” (paragraaf 55) persberichten in mei 1999 (18 
oktober 1999, paragraaf 56) is eveneens een feitelijke aantijging die alleen de Portugese 
rechtbanken kunnen onderzoeken. Wat tot slot de aangehaalde verdragsartikelen over 
staatssteun en concurrentie betreft ziet de Commissie geen verband tussen de beweringen van 
indiener (“volgens betrouwbare informatiebronnen”... “[staat] een groep die blijkbaar gebruik 
heeft gemaakt van zijn politieke invloed”...“klaar om het Transes-project over te nemen”) en 
die artikelen. Artikel 81 van het EG-Verdrag heeft betrekking op overeenkomsten tussen 
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ondernemingen die de mededinging in de handel tussen de lidstaten beperken. Artikel 82 van 
het EG-Verdrag heeft betrekking op het misbruik van een machtspositie door een bedrijf in de 
handel tussen de lidstaten. Beide bepalingen hebben betrekking op het gedrag van particuliere 
ondernemingen en niet van regerings- of openbare autoriteiten. Bovendien zijn ze alleen van 
toepassing als sprake is van een wezenlijk ongunstige invloed op de handel tussen de 
lidstaten. De feiten die in het verzoekschrift worden aangedragen, tonen geen inbreuk op deze 
regels van het Verdrag aan.
Wat betreft de vermeende inbreuk op artikel 87 blijkt uit niets in het verzoekschrift dat welke 
van de maatregelen dan ook staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1 vormt.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 5 mei 2008

Indiener stelt dat vier bedrijven (drie Luxemburgse en een Iers) al sinds 1995 werken aan de 
ontwikkeling van twee grootschalige toeristische projecten in Portugal. In 1999 was een van 
de projecten door de Portugese overheid volledig goedgekeurd, terwijl het tweede project in 
de eindfase van de goedkeuringsprocedure verkeerde. Indiener stelt dat sindsdien beide 
projecten op onrechtmatige wijze door de bevoegde Portugese autoriteiten zijn geblokkeerd. 
Hij meent dat de belemmeringen het gevolg zijn van een Portugese vastgoedgroep met grote 
politieke invloed. Volgens indiener bedraagt de financiële schade voor de vier bedrijven meer 
dan 400 miljoen euro en neemt die schade jaarlijks met 2 miljoen euro toe. Indiener stelt dat 
de Portugese autoriteiten een aantal artikelen van het EG-Verdrag ernstig hebben geschonden, 
onder meer door discriminatie van buitenlandse bedrijven. Naar aanleiding van het antwoord 
van 5 mei 2006 van het Europees Parlement op zijn onder nummer 771/2004 geregistreerde 
verzoekschrift, vroeg indiener per brief van 12 november 2007 om heropening van zijn 
verzoekschrift op grond dat de Commissie geen volledig antwoord op zijn verzoekschrift had 
gegeven.

Tegelijkertijd met zijn verzoekschrift diende indiener een klacht in bij de diensten van de 
Commissie. Deze klacht werd ingeschreven onder nummer 2004/5153.

De diensten van de Commissie onderzochten de door klager beschreven feiten en deelden 
hem per brief van 24 januari 2006 de resultaten van dit onderzoek mee. 

Enerzijds, wat betreft de door klager/indiener van het verzoekschrift aangevoerde feiten en de 
beweerde discriminerende behandeling van zijn bedrijven door de Portugese autoriteiten, gaf 
of noemde klager geen enkele verwijzing naar specifieke nationale wettelijke of reglementaire 
bepalingen waarmee het Gemeenschapsrecht zou kunnen worden geschonden. In dat stadium 
kon dus geen enkele schending van het EG-Verdrag worden aangetoond.

Anderzijds, wat betreft de beweerde discriminerende behandeling waarmee de bedrijven van 
verzoeker te maken zouden hebben, kon niet aan de hand van de door hem verstrekte 
gegevens worden vastgesteld dat er werkelijk sprake was van een dergelijke discriminerende 
behandeling. Immers, indien overeenkomstig artikel 43 van het verdrag de vrijheid van 
vestiging binnen de Unie is verzekerd, kon er ondanks alle door verzoeker aangevoerde 
documentatie, niet worden aangetoond dat er sprake was van directe of indirecte discriminatie 
jegens hem. Er is immers pas "sprake van schending van het principe van gelijke behandeling 
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wanneer vergelijkbare situaties niet op dezelfde manier zijn behandeld1". Het feit dat er voor 
andere projecten in hetzelfde bouwgebied wel goedkeuring werd verleend, bewijst nog niet 
per se dat er sprake is van discriminerende praktijken van de Portugese autoriteiten jegens 
verzoeker, omdat deze projecten anders waren dan zijn project en eigen kenmerken konden 
bevatten die wel aan de Portugese wetgeving voldeden.

De diensten van de Commissie deelden indiener dan ook per brief van 24 januari 2006 mede 
dat zij van plan waren zijn klacht te seponeren, omdat de door hem beschreven feiten 
voortvloeiden uit eventuele verkeerde toepassing van de Portugese wet door de Portugese 
autoriteiten, maar dat niet bewezen was dat de Portugese wet op zich bepalingen bevatte die 
in strijd waren met het Gemeenschapsrecht. In de brief werd aangegeven dat indien er niet 
binnen 4 weken nieuwe gegevens werden aangevoerd, de Commissie de klacht zou 
seponeren. Tot 25 oktober 2007 werd van de zijde van de heer Van Es geen enkele reactie 
ontvangen. Op 4 april 2006 werd derhalve besloten om zijn klacht te seponeren. 

Klager/verzoeker voert in zijn schrijven van 25 oktober 2007 en 7 januari 2008 geen nieuwe 
gegevens aan op grond waarvan heropening van een klacht kan worden overwogen, aangezien 
hij de Commissie gelast om aan de Portugese autoriteiten te vragen de juridische grondslagen 
voor de weigering van goedkeuring van een stedenbouwkundig project of voor de 
nietigverklaring van een stedelijk project aan te tonen. Geschillen over dergelijke 
voorwaarden van een contract/project of beweerde schending van deze voorwaarden vallen 
evenwel onder de uitsluitende bevoegdheid van de Portugese rechter. 

Omdat de onder artikel 43 EG vallende aspecten in het kader van de inbreukprocedure 
2004/5153 werden behandeld, onderzoekt de Commissie in haar antwoord van 3 februari 
2006 op het verzoekschrift 771/2004 hoofdzakelijk het door indiener aangevoerde probleem 
in het licht van artikel 56 EG (vrij kapitaalverkeer – onroerende goederen). Omdat 
klager/verzoeker in zijn schrijven van 25 oktober en 12 november 2007 en 7 januari 2008 
geen nieuwe gegevens aanvoert, blijven de conclusies van dit onderzoek geldig: het is aan de 
Portugese rechter om te beschikken over de kwestie van de beweerde inbreuken op de 
nationale wetgeving, omdat indiener niet beweert dat de fundamentele Portugese wet- en 
regelgeving inzake ruimtelijke ordening waar het in casu om gaat in strijd zijn met de eisen 
van het EG-Verdrag en dat klager/verzoeker zijn argumenten staaft met een beroep op de 
betreffende Portugese wetten.

Zoals vermeld in het antwoord van de Commissie van 3 februari 2006 betreffende het 
verzoekschrift, houden de door indiener genoemde gebeurtenissen verband met de door de 
Portugese autoriteiten genomen beslissingen. De rechtmatigheid van deze beslissingen 
krachtens Portugees recht, de aansprakelijkheid van de gemeentes of bedrijven zoals die in de 
betreffende contracten is vastgelegd, alsook kwesties over schade ten gevolge van de 
lasterlijke artikelen die in de pers waren verschenen, dienen te worden beschouwd als 
kwesties die vallen onder de bevoegdheid van de Portugese nationale rechter.

                                               
1 Arrest van 6 april 1995, Ferriere Nord / Commissie, T-143/89, punt 55
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Klager is per brieven van 6 december 2007, 3 januari 2008 en 21 februari 2008 in kennis 
gesteld van het standpunt van de Commissie, en heeft hierop per brief van 27 februari 2008 
gereageerd.

Voorts geldt dat het volgens vaste jurisprudentie in de eerste plaats de taak van de nationale 
rechter is om in het kader van aan hem voorgelegde procedures het Gemeenschapsrecht toe te 
passen en de gevolgen uit de jurisprudentie van het Gerechtshof te trekken. Waar het een 
kwestie van uitlegging van het Gemeenschaprecht betreft, kan in elk geval worden gewezen 
op de mogelijkheid voor nationale rechters om gebruik te maken van de prejudiciële 
beslissing als bepaald in artikel 234 van het Verdrag, teneinde van het Hof, dat als enige ter 
zake bevoegd is, uitlegging van de bepalingen van het Gemeenschapsrecht te verkrijgen.

Wat betreft de door klager/verzoeker gehekelde vertraging in de gerechtelijke behandeling 
van zijn klachten in Portugal, kan erop worden gewezen dat indien hij van mening is dat 
Portugal zijn recht op een eerlijk proces in burgerlijke en strafzaken heeft geschonden, hij ook 
een verzoekschrift kan indienen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, dat 
bevoegd is om de naleving van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens door de 
verdragsluitende landen te garanderen.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 september 2008

Bij zijn eerste verzoekschrift dat in 2004 werd ingediend, protesteerde indiener tegen het 
blokkeren van twee projecten die in Portugal door de Transes-bedrijven waren opgezet. 
Indiener stelde dat de Portugese autoriteiten verschillende artikelen van het EG-Verdrag 
ernstig hadden geschonden, onder andere door discriminatie van buitenlandse ondernemingen.

Tegelijk met zijn verzoekschrift heeft indiener een klacht bij de Europese Commissie 
ingediend. Deze klacht werd geregistreerd onder nummer 2004/5153. De diensten van de 
Commissie hebben de door de klager beschreven feiten onderzocht en hebben hem per brief 
van 24 januari 2006 medegedeeld dat indien er niet binnen vier weken nieuwe gegevens 
werden aangevoerd, de Commissie de klacht zou seponeren. Zoals aangegeven in de 
voorgaande mededeling van de Commissie betreffende dit verzoekschrift, is de Commissie 
van oordeel dat de door klager/indiener aangevoerde feiten niet de conclusie rechtvaardigen 
dat sprake is van schending van het Gemeenschaprecht door Portugese wet- of regelgeving. 
Anderzijds, wat betreft de beweerde discriminerende behandeling waarmee de bedrijven van 
verzoeker te maken zouden hebben, kon niet aan de hand van de door hem verstrekte 
gegevens worden vastgesteld dat sprake was van een dergelijke discriminerende behandeling.

Tot 25 oktober 2007 werd van de zijde van klager/indiener geen enkele reactie ontvangen. Op 
4 april 2006 werd derhalve besloten om zijn klacht te seponeren.

Klager/indiener voert in zijn brieven van 25 oktober 2007, 7 januari 2008 en 27 februari 2008 
geen nieuwe gegevens aan op grond waarvan heropening van een klacht kan worden 
overwogen, aangezien hij de Commissie gelast om aan de Portugese autoriteiten te vragen de 
juridische grondslagen voor de weigering van goedkeuring van een stedenbouwkundig project 
of voor de nietigverklaring van een stedelijk project aan te tonen.  Geschillen over dergelijke 
voorwaarden van een contract/project of beweerde schending van deze voorwaarden vallen 
evenwel onder de uitsluitende bevoegdheid van de Portugese rechter.
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Klager/indiener is per brieven van 6 december 2007, 3 januari 2008 en 21 februari 2008, 14 
maart 2008 en 25 april 2008 in kennis gesteld van de redenen voor het seponeren van zijn 
klacht en van het standpunt van de Commissie.

Indiener verzocht het Europees Parlement per brief van 12 november 2007 om heropening 
van zijn verzoekschrift op grond van het feit dat de Commissie geen volledig antwoord op 
zijn verzoekschrift zou hebben gegeven. In de voorgaande aanvullende mededeling heeft de 
Commissie reeds aangegeven dat door klager/indiener geen nieuwe gegevens zijn aangevoerd 
en dat haar standpunt ongewijzigd blijft: het is aan de Portugese rechter om te beschikken 
over de kwestie van de beweerde inbreuken op de nationale wetgeving, omdat indiener niet 
beweert dat de fundamentele Portugese wet- en regelgeving inzake ruimtelijke ordening waar 
het in casu om gaat in strijd zijn met de eisen van het EG-Verdrag en dat klager/indiener zijn 
argumenten staaft met een beroep op de betreffende Portugese wetten. Dientengevolge 
houden de door indiener genoemde gebeurtenissen verband met de door de Portugese 
autoriteiten genomen beslissingen. De rechtmatigheid van deze beslissingen krachtens 
Portugees recht, de aansprakelijkheid van de gemeentes of bedrijven zoals die in de 
betreffende contracten is vastgelegd, alsook kwesties over schade ten gevolge van de 
lasterlijke artikelen die in de pers waren verschenen, dienen te worden beschouwd als 
kwesties die vallen onder de bevoegdheid van de Portugese nationale rechter.

In zijn schrijven van 6 mei 2008 aan het secretariaat van de Commissie verzoekschriften van 
het Europees Parlement, protesteert klager/indiener tegen de behandeling van zijn klacht door 
de Commissie en het standpunt van deze Commissie.

In dat opzicht wil de Commissie benadrukken dat, conform het verzoek van klager/indiener 
en conform Verordening 1049/2001 inzake toegang tot documenten, aan hem een kopie van 
het klachtendossier als bijlage bij de beslissing van het College van Commissarissen van 4 
april 2006 is gezonden. Dit klachtendossier bevat de juridische gronden van de beschouwde 
klacht, de gewraakte feiten evenals de laatste stand van zaken van 30 januari 2006 van het 
dossier van de klager/indiener. Klager/indiener beklaagt zich over het feit dat hij geen reactie 
van de Commissie heeft ontvangen op de in zijn schrijven van 7 januari 2008 aangevoerde 
argumenten. Hierop kan de Commissie slechts nogmaals erop wijzen dat zij, behoudens haar 
schrijven van 24 januari 2006, bij brieven van 6 december 2007, 3 januari 2008, 21 februari 
2008, 14 maart 2008 en 25 april 2008 reeds klager/indiener in kennis heeft gesteld van de 
gronden voor seponering van zijn klacht, evenals van het feit dat hij geen nieuwe gegevens 
heeft aangedragen die een heropening van zijn klacht rechtvaardigen.

6. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 februari 2010

Op 9 maart 2009 is een brief met een verzoek om inlichtingen aan de Portugese autoriteiten 
gestuurd om navraag te doen naar de situatie van de Transes-bedrijven in Portugal. Wegens 
het uitblijven van een antwoord van de kant van de Portugese autoriteiten tot op 9 mei 2009 is 
door de Commissie een inbreukzaak geopend wegens het niet nakomen van de 
samenwerkingsverplichtingen die voorzien zijn in artikel 10 van het EG-Verdrag (uitblijven 
van antwoorden van de Portugese autoriteiten). Deze zaak is op 20 november 2009 
geseponeerd na de ontvangst van de Portugese antwoorden van 23 juni 2009 en 18 augustus 
2009. 
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Uit de door de Portugese autoriteiten verstrekte antwoorden blijkt dat zij bevestigen dat de nu 
bestaande geschillen tussen de Transes-bedrijven, vertegenwoordigd door klager/indiener, en 
de Portugese autoriteiten aan de Portugese rechter zijn voorgelegd. 

Wat overigens de antwoorden betreft op de specifieke vragen die gesteld waren in het kader 
van het verzoekschrift blijkt uit de door de Portugese autoriteiten verstrekte informatie het 
volgende: 

 De omstandigheden van de toekenning en eventuele intrekking van de 
vergunningsprocedures voor het project Aldeia do Almegue (beheerd door de gemeente 
Serta), en meer specifiek de juridische grondslagen voor het niet ratificeren van het 
stedenbouwkundige plan voor Almegue in augustus 1999 in verband met de bestaande 
regels op het gebied van stedenbouw: 

De Portugese autoriteiten verklaren dat niet is besloten tot dit project en dat dit dus niet is
uitgevoerd. Overigens is er geen enkel ander project geregistreerd voor dit gebied van 
Almegue.

 De omstandigheden van de annulering van het project Castelo do Vide (beheerd door de 
gemeente Castelo do Vide) en de omstandigheden rond de toekenning van 
bouwvergunningen in dit gebied en meer specifiek de juridische grondslagen voor de 
annulering van het project Castelo do Vide in december 1999, acht maanden na de 
goedkeuring ervan in maart 1999 terwijl de verschillende bouwvergunningen al verleend 
zouden zijn, evenals het besluit van de Portugese autoriteiten om het waterniveau in het 
lokale meer,  Povoa e Meadas, niet op het oude peil te brengen:

De Portugese autoriteiten erkennen dat dit project goedgekeurd was door de oude Directie 
Toerisme. De werkzaamheden zijn echter niet aangevangen tijdens de vergunningsperiode, 
waardoor de vergunningstermijn voor het project verstreek. 

Overigens verklaren de Portugese autoriteiten dat, hoewel het waterpeil in het meer van de 
plaats Povoa e Medeas in 1998 gedaald was, het in de jaren daarna weer zijn normale peil 
heeft bereikt. 

 De uitvoeringsvoorwaarden van het programma PITER (Projecto Integrade Turistico 
Estruturante de Base Regional), dat gefinancierd zou worden met Europese middelen, voor 
het project Castelo do Vide:

De Portugese autoriteiten lichten toe dat het project dat door de Transes-bedrijven via 
Lusaldeia gepresenteerd werd niet de status heeft gekregen van PITER-project, omdat het 
niet voldeed aan alle vereisten zoals vermeld in de Despacho normativo n°35/98 van 28 
mei 1998 waarin het PITER-systeem is vastgesteld (artikel 8, lid d) van het besluit).

Conclusie

In het licht van het voorgaande en van de door de Portugese autoriteiten verstrekte 
inlichtingen is de Commissie derhalve van mening dat er in dit specifieke geval geen enkele 
overtreding kan worden aangetoond van artikel 49 en 63 van het VWEU. 
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Uit de aan de Commissie ter beschikking staande feiten en informatie komt het er immers op 
neer dat het beslechten van de huidige geschillen tussen klager/indiener en de Portugese 
autoriteiten over de besluiten of het uitblijven van besluiten in het kader van de projecten van 
de Transes-bedrijven ten opzichte van de Portugese nationale wetgeving onder de 
bevoegdheid van de Portugese rechter valt. 

Bovendien kan door geen van de bestanddelen die aan de Commissie ter beschikking staan 
worden aangetoond dat door de wetten en fundamentele regelgeving van Portugal op het 
gebied van ruimtelijke ordening artikel 49 en 63 VWEU worden overtreden. Aan de andere 
kant houden alle door klager/indiener genoemde gebeurtenissen verband met de door de 
Portugese autoriteiten genomen besluiten op grond van de Portugese regelgeving. De 
wettigheid van deze besluiten uit hoofde van het Portugese recht, net zoals de 
aansprakelijkheid van gemeenten of bedrijven zoals vastgesteld in de contracten in kwestie, 
evenals elke kwestie met betrekking tot de schade veroorzaakt door de in de pers verschenen 
lasterlijke artikelen moeten beschouwd worden als kwesties die uitsluitend vallen onder de 
bevoegdheid van de Portugese nationale gerechten, die als enige in staat zijn om de bij de 
geschillen behorende feiten te beoordelen. Klager/indiener heeft dit dossier overigens
voorgelegd aan de Portugese rechter. 

De Commissie kan derhalve slechts haar eerdere analyses over dit onderwerp bevestigen, 
namelijk het ontbreken van overtreding van artikel 49 en 63 VWEU.  

In de aanvullende informatie die onder kenmerk TrHold/JvE/9122009 (9 en 14 december 
2009) aan het EP is gestuurd, wilde klager/indiener aan het dossier overtredingen toevoegen 
van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.  

De door het Handvest erkende rechten worden uitgeoefend in de omstandigheden en binnen 
de limieten zoals gedefinieerd in het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie. Het Handvest creëert geen enkele nieuwe 
bevoegdheid of taak voor de Gemeenschap en de Unie en wijzigt de in de verdragen 
gedefinieerde taken en bevoegdheden niet.

Aangezien de door klager/indiener beschreven situatie buiten het toepassingsgebied van het 
Europese recht valt, is het Handvest niet van toepassing op de voorgelegde kwestie. 


