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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0771/2004, którą złożył Jan van Es (Holandia) w imieniu „Transes 
Holding SA” i trzech innych firm, w sprawie domniemanego bezprawnego 
zablokowania dwóch projektów przez władze Portugalii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wskazuje na to, że cztery firmy (trzy luksemburskie i jedna irlandzka) 
pracują od 1995 r. nad stworzeniem dwóch dużych projektów turystycznych w Portugalii. 
W 1999 r. jeden z projektów został w pełni zaakceptowany przez rząd portugalski, podczas 
gdy drugi znajdował się na ostatnim etapie postępowania zatwierdzającego. Składający 
petycję utrzymuje, że od tamtego czasu obydwa projekty są bezprawnie blokowane przez 
właściwe władze Portugalii. Odpowiedzialnością za utrudnienia obarcza portugalską grupę 
deweloperską, posiadającą znaczne wpływy polityczne. Jego zdaniem straty finansowe 
poniesione wskutek tych utrudnień przez cztery firmy przekraczają 400 milionów euro 
i z każdym rokiem wzrastają o 2 miliony euro. Składający petycję twierdzi, że władze 
portugalskie poważnie naruszyły kilka artykułów Traktatu WE, między innymi 
dyskryminując zagraniczne firmy. Wzywa Parlament Europejski do podjęcia wszystkich 
niezbędnych kroków w celu zapewnienia ochrony prawnej zagranicznym firmom działającym 
w Portugalii i domaga się zdecydowanego przestrzegania stosownych przepisów prawa 
wspólnotowego. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 marca 2005 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 3 lutego 2006 r.

Składający petycję twierdzi, że różne władze portugalskie (zarządy miejskie, rządy regionalne 
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i centralne) naruszyły liczne prawa traktatowe (a także prawa przyznane na mocy prawa 
portugalskiego) spółki „Transes Holding SA” i spółek zależnych (w odniesieniu do rzekomo 
naruszanych praw traktatowych, zob. załącznik). Biorąc pod uwagę, że spółka holdingowa ma 
siedzibę w Luksemburgu, a jej spółki zależne mają siedziby w Belgii, Luksemburgu i Irlandii, 
Komisja uważa, że działania prowadzone przez spółki, o których mowa w petycji, mają 
związek z ustanowioną przez Traktat swobodą przepływu kapitału, która stanowi jedną 
z podstaw wysuniętych przez składającego petycję. W poniższej analizie Komisja skupiła się 
zatem na tej swobodzie, przy czym należy zauważyć, że podobne rozumowanie można by 
zastosować w przypadku pozostałych swobód.

Pomimo, że Traktat nie definiuje pojęcia „przepływu kapitału”, zgodnie z utrwalonym 
orzecznictwem dyrektywa 88/361/EWG1 wraz z załączoną do niej nomenklaturą może być 
wykorzystywana do celów zdefiniowania tego pojęcia2. Inwestowanie w nieruchomości jest 
wyraźnie wymienione w nomenklaturze przepływów kapitału sklasyfikowanej zgodnie 
z nomenklaturą dyrektywy 88/361/EWG (pozycja wykazu II.A.).

Traktat WE w art. 56 zakazuje wszelkich ograniczeń w przepływie kapitału. Jednakże art. 58 
ustanawia szczególne wyjątki od tej swobody3. Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości ograniczenia swobód mogą być uzasadnione na mocy 
koniecznych wymogów wprowadzanych w interesie ogólnym. Uznane przez Trybunał 
względy związane z uzasadnionym interesem ogólnym obejmują planowanie na szczeblu 
miejskim i krajowym4.

Portugalia, jak i inne państwa członkowskie, posiada krajowe ustawodawstwo dotyczące 
planowania na szczeblu miejskim i krajowym.

Na żadnym etapie składania petycji nie pojawił się żaden zarzut, że podstawowe ustawy 
i rozporządzenia portugalskie dotyczące planowania, których ta petycja dotyczy, naruszają 
wymogi Traktatu. W rzeczywistości, w celu wsparcia swoich argumentów składający petycję 
opierają się na odpowiednich ustawach portugalskich (ustępy 110 – 129 petycji). Biorąc pod 
uwagę, że składający petycję nie skarżą się na fakt, że prawo portugalskie narusza prawo 
europejskie, właściwym forum, do którego należy skierować sprawę domniemanych naruszeń 
                                               
1 Dyrektywa Rady z dnia 24 czerwca 1988 r. w sprawie wykonania art. 37 Traktatu, Dz.U. L 178 z 8 lipca 1988 
r., str. 5-18.
2 Sprawa C-367/98, Komisja przeciwko Portugalii, ustęp 37 i sprawa C-222/97, Trummer i Mayer, ustępy 20 –
21.
3 „1. Artykuł 56 nie narusza prawa Państw Członkowskich do:
....

b) podejmowania wszelkich środków niezbędnych do zapobiegania naruszeniom ich ustaw i aktów 
wykonawczych, zwłaszcza w sferze podatkowej i w dziedzinie nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami 
finansowymi lub ustanowienia procedur deklarowania przypływu kapitału do celów informacji 
administracyjnej bądź statystycznej, lub podejmowania środków uzasadnionych powodami związanymi 
z porządkiem publicznym lub bezpieczeństwem publicznym.
2. Niniejszy rozdział nie przesądza o możliwości stosowania ograniczeń w dziedzinie prawa przedsiębiorczości 
zgodnych z niniejszym Traktatem.
3. Środki i procedury określone w ustępach 1 i 2 nie powinny stanowić arbitralnej dyskryminacji, ani ukrytego 
ograniczenia w swobodnym przepływie kapitału i płatności w rozumieniu artykułu 56.”

4 Zob. sprawa C-302/97 Konle ustęp 40, C-300/01 Salzmann ustęp 44 i sprawy połączone C-515/99, C519/99 do 
C-524/99 i C-526/99 do C-540/99 Reisch i in. ustęp 34.
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prawa krajowego, są sądy portugalskie. Posiadają one uprawnienia do zbadania, czy prawa 
składającego petycję są właściwie przestrzegane.

Należy również podkreślić, że wymogi dotyczące udzielania zezwoleń w zakresie 
planowania, surowsze niż wymogi ustanowione w obowiązującym prawie portugalskim, 
niekoniecznie naruszałyby prawo wspólnotowe.

Stwierdzenia w ustępach 130 – 142 petycji określiły domniemane naruszenia w odnośnych 
porozumieniach (protokołach/umowach) zawartych pomiędzy spółkami i danymi zarządami 
miejskimi. Trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób porozumienie z zarządem miejskim może 
być wiążące dla innych władz regionalnych i krajowych do spraw planowania. Niemniej 
jednak wszelkie spory dotyczące takich warunków umowy oraz domniemanego naruszenia 
takich warunków powinny być rozpatrywane przez sądy portugalskie. W przypadku, gdy 
domniemana szkoda nie może być naprawiona, można domagać się odszkodowania.

W odniesieniu do pierwszego projektu rozumiemy, że został on ostatecznie zatwierdzony 
w maju 1999 r. W związku ze znacznym spadkiem poziomu wody w jeziorze w 1998 r. 
projekt przestał być interesujący pod względem komercyjnym i w efekcie został wstrzymany. 
O ile składający petycję twierdzi, że władze były zobowiązane do zreperowania w ustalonym 
terminie nieszczelności w zaporze, które spowodowały spadek poziomu wody, to po raz 
kolejny jest to sprawa, która wchodzi w zakres prawa umów, oraz kwestia oceny faktycznej, 
którą mogą przeprowadzić jedynie sądy krajowe. Trudno jest także uniknąć wniosku, że 
gdyby projekt został ukończony na tym etapie, wiele innych obywateli europejskich, w tym 
także dane spółki, mogłoby ponieść dosyć znaczące dodatkowe straty w odniesieniu do 
swoich inwestycji.

 W odniesieniu do drugiego projektu był on również oparty na „protokołach 
z odpowiednimi zarządami miejskimi, które zobowiązały się do dostarczenia wszelkich 
ostatecznych zatwierdzeń i pozwoleń budowlanych” w lipcu 1996 r. (ustęp 43). Był on 
usytuowany w tym samym obszarze co jezioro, którego poziom wody spadł w 1998 r. 
Składający petycję twierdzi, że „ostateczne zatwierdzenie projektu zostało nagle umyślnie 
opóźnione w 1999 r., a jego budowa została wstrzymana przez jednostki portugalskie 
w związku ze „szkodliwymi artykułami prasowymi”, z których pierwszy, z kwietnia 1999 
r., zawierał „fałszywe i zniekształcone fakty, których jedynym celem było 
skompromitowanie spółek Transes i ich projektów w Portugalii” (ustęp 80);

 decyzja spółki dotycząca niekontynuowania pierwszego projektu wydana w mniej więcej 
tym samym czasie, z wyżej wymienionych przyczyn;(ustęp 30); 

 następujący potem „początek załamania finansowego [w portugalskiej firmie partnerskiej 
w połowie 1999 r.]” (ustęp 86).

Wyżej opisane wydarzenia nie wydają się nie mieć związku z następującymi po nich 
decyzjami podjętymi przez władze. Zgodność tych decyzji z prawem portugalskim, wszelka 
odpowiedzialność zarządów miejskich lub spółek wynikająca z zawartych przez nie w 1996 r. 
umów oraz wszelkie inne kwestie dotyczące szkód wynikających ze zniesławienia przez prasę 
powinny być rozpatrywane przez sądy krajowe z tym samych powodów, jak wskazane 
powyżej.
Podniesiona w związku z petycją kwestia nieprzyznania projektowi specjalnej pomocy 
z zakresu turystyki dnia 18.10.1999 r. (ustęp 56) z uwagi na kolejne „nieprawdziwe 
i wprowadzające w błąd” (ustęp 55) reportaże prasowe z maja 1999 r. także stanowi zarzut 
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dotyczący stanu faktycznego, który może być zbadany jedynie przez sądy portugalskie. 
Wreszcie, w odniesieniu do cytowanych artykułów Traktatu dotyczących pomocy państwa 
i konkurencji, Komisja nie widzi związku pomiędzy zarzutami składającego petycję 
(„zgodnie z rzetelnymi źródłami informacji”... „grupa, która wydaje się wykorzystywać swój 
wpływ polityczny”... [jest] „gotowa do przejęcia projektu Transes”) oraz cytowanymi 
artykułami Traktatu WE. Art. 81 Traktatu WE dotyczy porozumień pomiędzy 
przedsiębiorcami, które ograniczają konkurencję, jeśli wpływają one na handel pomiędzy 
państwami członkowskimi. Art. 82 Traktatu WE dotyczy nadużywania pozycji dominującej 
zajmowanej przez przedsiębiorstwo, które wpływa na handel pomiędzy państwami 
członkowskimi. Obydwa postanowienia dotyczą zachowań prywatnych przedsiębiorstw, a nie 
rządu lub władz publicznych. Ponadto warunkiem ich rozpatrzenia jest wywieranie 
znaczącego wpływu na handel pomiędzy państwami członkowskimi. Fakty przedstawione 
w petycji nie dowodzą naruszenia tych postanowień Traktatu.
W odniesieniu do domniemanego naruszenia art. 87, petycja nie zawiera żadnych informacji, 
które wskazywałyby, że jakikolwiek z tych środków stanowi pomoc państwa z rozumieniu
art. 87 ust. 1.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 5 maja 2008 r.

Składający petycję wskazuje na fakt, że cztery firmy (trzy luksemburskie i jedna irlandzka) 
pracują od 1995 r. nad stworzeniem dwóch dużych projektów turystycznych w Portugalii. 
W 1999 r. jeden z projektów został w pełni zaakceptowany przez rząd portugalski, podczas 
gdy drugi znajdował się na ostatnim etapie postępowania zatwierdzającego. Składający 
petycję utrzymuje, że od tamtego czasu obydwa projekty są bezprawnie blokowane przez 
właściwe władze Portugalii. Odpowiedzialnością za utrudnienia obarcza portugalską grupę 
deweloperską, posiadającą znaczne wpływy polityczne. Jego zdaniem straty finansowe 
poniesione wskutek tych utrudnień przez cztery firmy przekraczają 400 milionów euro 
i z każdym rokiem wzrastają o 2 miliony euro. Składający petycję twierdzi, że władze 
portugalskie poważnie naruszyły kilka artykułów Traktatu WE, między innymi 
dyskryminując zagraniczne firmy. W następstwie odpowiedzi Parlamentu Europejskiego na 
petycję zarejestrowaną pod numerem 771/2004 5 maja 2006 r., składający petycję zwrócił się 
w piśmie z dnia 12 listopada 2007 r. o ponowne otwarcie postępowania w sprawie petycji, 
motywując to tym, że Komisja nie udzieliła wyczerpującej odpowiedzi na jego petycję.

Składający petycję złożył jednocześnie skargę do służb Komisji. Skarga  została 
zarejestrowana pod numerem 2004/5153.

Służby Komisji dokonały analizy faktów opisanych przez skarżącego i poinformowały go 
w piśmie z dnia 24 stycznia 2006 r. o wynikach tej analizy.

Jeżeli chodzi o fakty przytoczone przez skarżącego/składającego petycję i dyskryminację, 
jakiej jego firmy miały doświadczyć ze strony władz portugalskich, skarżący/składający 
petycję nie wskazał żadnych konkretnych krajowych przepisów ustawowych czy też 
wykonawczych, ani nie odniósł się do nich, które mogłyby naruszać prawo wspólnotowe. Nie 
można było zatem na tym etapie stwierdzić żadnego naruszenia Traktatu WE.

Jeżeli chodzi natomiast o stwierdzenie dyskryminacji, jakiej przedmiotem miały być firmy 
składającego petycję, żadna z dostarczonych informacji nie pozwoliła na stwierdzenie takiej 
dyskryminacji. O ile zgodnie z art. 43 WE swoboda przedsiębiorczości jest zagwarantowana 
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w Unii, to mimo obszernej dokumentacji dostarczonej przez składającego petycję nie udało 
się udowodnić, że padł on ofiarą jakiejkolwiek dyskryminacji, bezpośredniej czy pośredniej. 
„Aby można było stwierdzić naruszenie zasady równego traktowania, podobne sytuacje 
powinny być traktowane w odmienny sposób”1. Sam fakt, że pozostałe projekty na tym 
samym obszarze zabudowy zostały zatwierdzone, nie pozwala na stwierdzenie dyskryminacji 
składającego petycję ze strony władz portugalskich, ponieważ projekty te różniły się od 
projektu składającego petycję i mogły zawierać elementy właściwe i zgodne z prawem 
portugalskim.

Dlatego też w piśmie z dnia 24 stycznia 2006 r. służby Komisji poinformowały składającego 
petycję o zamiarze zakończenia postępowania w sprawie jego skargi, ponieważ fakty opisane 
przez składającego petycję wynikają z ewentualnego niewłaściwego stosowania prawa 
portugalskiego przez władze Portugalii, nie udowodniono natomiast, że prawo portugalskie 
zawiera przepisy sprzeczne z prawem wspólnotowym. W piśmie sprecyzowano, 
że w przypadku braku nowych informacji w terminie czterech tygodni Komisja zakończy 
postępowanie w sprawie skargi. Do dnia 25 października 2007 r. nie otrzymano żadnej 
odpowiedzi ze strony Jana Van Es. W związku z tym jego skarga była przedmiotem decyzji 
o zakończeniu postępowania z dnia 4 kwietnia 2006 r.

Skarżący/składający petycję w pismach z 25 października 2007 r. i 7 stycznia 2008 r. nie 
zawarł żadnej nowej informacji, która pozwalałaby rozważyć ponowne otwarcie 
postępowania w sprawie skargi, ponieważ zażądał od Komisji zwrócenia się do władz 
portugalskich w celu określenia podstawy prawnej odmowy zatwierdzenia planu 
urbanizacyjnego i anulowania projektu miejskiego. Jednakże wszelkie spory dotyczące 
warunków umowy/projektu lub wszelkiego domniemanego naruszenia tych warunków należą 
do wyłącznej kompetencji sądów portugalskich.

Ponieważ elementy skargi wchodzące w zakres stosowania art. 43 WE były rozpatrywane 
w ramach postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 
nr 2004/5153, Komisja w swojej odpowiedzi z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie petycji 
771/2004 rozpatrzyła kwestię podniesioną przez składającego petycję głównie w odniesieniu 
do art. 56 WE (swobodny przepływ kapitału – nieruchomości). Z uwagi na brak nowych 
informacji na ten temat w pismach skarżącego/składającego petycję z 25 października 
i 12 listopada 2007 r. oraz 7 stycznia 2008 r. wnioski z tej analizy pozostają obowiązujące: 
właściwym forum, do którego należy skierować sprawę domniemanych naruszeń prawa 
krajowego, są sądy portugalskie, ponieważ składający petycję nie utrzymuje, że ustawy 
i podstawowe przepisy portugalskie w dziedzinie zagospodarowania przestrzeni, które mają 
zastosowanie w omawianej sprawie, są sprzeczne z wymogami Traktatu WE, jak również 
popiera swoje argumenty odwołując się do odpowiednich portugalskich ustaw.

Wydarzenia opisane przez składającego petycję mają zatem związek z następującymi po nich 
decyzjami podjętymi przez władze portugalskie, o czym mowa w odpowiedzi Komisji z dnia 
3 lutego 2006 r. Zgodność tych decyzji z prawem portugalskim, wszelka odpowiedzialność 
zarządów miejskich lub spółek wynikająca z zawartych przez nie w 1996 r. umów oraz 
wszelkie inne kwestie dotyczące szkód wynikających ze zniesławienia przez prasę powinny 
być rozpatrywane przez portugalskie sądy krajowe.
                                               
1 Wyrok z 6 kwietnia 1995 r., Ferriere Nord / Komisja, T-143/89,  punkt 55
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Skarżący został poinformowany o stanowisku Komisji w pismach z dnia 6 grudnia 2007 r. 
oraz 3 stycznia i 21 lutego 2008 r., na które odpowiedział pismem z dnia 27 lutego 2008 r.

Należy ponadto zauważyć, że z utrwalonego orzecznictwa wynika, że stosowanie prawa 
wspólnotowego i wyciąganie wniosków z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości należy 
w pierwszej kolejności do sądów krajowych w ramach toczących się w nich postępowań. Gdy 
chodzi o kwestię interpretacji prawa wspólnotowego, należy przypomnieć o możliwości 
skorzystania przez sędziów krajowych z mechanizmu pytania prejudycjalnego, 
przewidzianego w art. 234 Traktatu, w celu uzyskania interpretacji prawa wspólnotowego ze 
strony Trybunału, jedynego właściwego w tej kwestii.

Jeżeli chodzi o opóźnienia w rozpatrywaniu przez sąd portugalski skarg składającego petycję, 
należy przypomnieć, że jeżeli składający petycję jest zdania, że Portugalia naruszyła jego 
prawo do sprawiedliwego procesu w sprawach cywilnych i karnych, może on odwołać się 
także do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, właściwego w kwestii zapewnienia 
przestrzegania przez państwa-sygnatariuszy europejskiej konwencji praw człowieka.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 września 2008 r.

W swojej petycji złożonej w 2004 r. składający petycję powiadomił o blokowaniu dwóch 
projektów wysuniętych przez spółki Transes w Portugalii. Uważał, że władze portugalskie 
poważnie naruszyły wiele artykułów TWE, między innymi wskutek dyskryminacji firm 
zagranicznych.

Składający petycję złożył jednocześnie skargę do Komisji, zarejestrowaną pod numerem 
2004/5153. Służby Komisji dokonały analizy faktów opisanych przez skarżącego 
i poinformowały go w piśmie z dnia 24 stycznia 2006 r. o swoim zamiarze zakończenia 
postępowania sprawie jego skargi w przypadku nieotrzymania nowych informacji w terminie 
4 tygodni. Komisja jest bowiem zdania, co zostało już wyjaśnione w poprzednim 
komunikacie dotyczącym tej petycji, że fakty opisane przez skarżącego/składającego petycję 
nie pozwalają stwierdzić naruszenia prawa wspólnotowego przez portugalskie przepisy 
ustawowe lub wykonawcze. Jeżeli chodzi natomiast o stwierdzenie dyskryminacji, której 
przedmiotem miały być firmy składającego petycję, żadna z dostarczonych informacji nie 
pozwoliła na stwierdzenie takiej dyskryminacji.

Do dnia 25 października 2007 r. nie otrzymano żadnej odpowiedzi ze strony 
skarżącego/składającego petycję. W związku z tym jego skarga była przedmiotem decyzji 
Komisji o zakończeniu postępowania, z dnia 4 kwietnia 2006 r.

Skarżący/składający petycję w pismach z 25 października 2007 r., 7 stycznia 2008 r. 
i 27 lutego 2008 r. nie zawarł żadnej nowej informacji, która pozwalałaby rozważyć ponowne 
otwarcie postępowania w sprawie skargi, ponieważ zażądał od Komisji zwrócenia się do 
władz portugalskich w celu określenia przez nie podstawy prawnej odmowy zatwierdzenia 
planu urbanizacyjnego i anulowania projektu miejskiego. Jednakże wszelkie spory dotyczące 
warunków umowy/projektu lub wszelkiego domniemanego naruszenia tych warunków należą 
do wyłącznej kompetencji sądów portugalskich.
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W pismach z 6 grudnia 2007 r., 3 stycznia 2008 r., 21 lutego 2008 r., 14 marca 2008 r. 
i 25 kwietnia 2008 r. służby Komisji wyjaśniły skarżącemu/składającemu petycję powody 
zakończenia postępowania w sprawie jego skargi oraz wyniki dokonanej przez nich analizy.

W piśmie z dnia 12 listopada 2007 r. składający petycję zwrócił się do Parlamentu 
Europejskiego o ponowne otwarcie postępowania w sprawie jego petycji, motywując to tym, 
że Komisja nie udzieliła pełnej odpowiedzi w tej sprawie. W swoim poprzednim komunikacie 
dodatkowym Komisja poinformowała już, że skarżący/składający petycję nie dostarczył 
żadnych nowych informacji i że wnioski z jej analizy pozostają niezmienione: właściwymi 
instytucjami, do których należy skierować sprawę domniemanych naruszeń prawa krajowego, 
są sądy portugalskie, ponieważ składający petycję nie utrzymuje, że ustawy i podstawowe 
przepisy portugalskie w dziedzinie zagospodarowania przestrzeni, które mają zastosowanie 
w omawianej sprawie, są sprzeczne z wymogami traktatu WE, jak również popiera swoje 
argumenty, odwołując się do odpowiednich portugalskich ustaw. Wydarzenia opisane przez 
składającego petycję mają zatem związek z decyzjami podjętymi przez władze portugalskie. 
Zgodność tych decyzji z prawem portugalskim, wszelka odpowiedzialność zarządów 
miejskich lub firm wynikająca z zawartych przez nie w 1996 r. umów oraz wszelkie kwestie 
dotyczące szkód wynikających ze zniesławienia przez prasę powinny być rozpatrywane przez 
portugalskie sądy krajowe.

W piśmie z dnia 6 maja 2008 r. skierowanym do sekretariatu Komisji Petycji Parlamentu 
Europejskiego skarżący/składający petycję poinformował o rozpatrzeniu jego skargi przez 
Komisję i wynikach dokonanej przez nią analizy.

W tej sprawie Komisja pragnie wyjaśnić, że zgodnie z życzeniem skarżącego/składającego 
petycję oraz z rozporządzeniem nr 1049/2001 w sprawie dostępu do dokumentów, kopia 
zawiadomienia o popełnieniu naruszenia załączona do decyzji kolegium komisarzy z dnia 
4 kwietnia 2006 r. została mu przekazana. Dokument ten określa podstawę prawną skargi, 
zarzucany czyn oraz ostatni stan sprawy skarżącego/składającego petycję w dniu 30 stycznia 
2006 r. Skarżący/składający petycję wskazuje, że Komisja nie odpowiedziała na jego 
argumenty zawarte w piśmie z dnia 7 stycznia 2008 r. W tej kwestii Komisja może jedynie 
przypomnieć, że nie tylko w piśmie z dnia 24 stycznia 2006 r., ale też w pismach z 6 grudnia 
2007 r., 3 stycznia 2008 r., 21 lutego 2008 r., 14 marca 2008 r. i 25 kwietnia 2008 r. wyjaśniła 
już skarżącemu/składającemu petycję powody zakończenia postępowania w sprawie jego 
skargi i to, że nie dostarczył żadnych nowych informacji pozwalających na ponowne otwarcie 
postępowania.

6. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 lutego 2009 r.

9 marca 2009 r. do władz portugalskich zostało skierowane pismo z wnioskiem o udzielenie 
informacji w celu uzyskania danych dotyczących sytuacji spółek Transes w Portugalii. Wobec 
braku odpowiedzi ze strony władz portugalskich do dnia 9 maja 2009 r. Komisja wszczęła 
postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczącym 
współpracy, przewidzianym w art. 10 traktatu WE (brak odpowiedzi ze strony władz 
portugalskich). Postępowanie to zostało zamknięte dnia 20 listopada 2009 r. w związku 
z otrzymaniem odpowiedzi od władz portugalskich dnia 23 czerwca 2009 r. i 18 sierpnia 
2009 r.

W udzielonych odpowiedziach władze portugalskie potwierdzają, że spory trwające obecnie 
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między spółkami Transes, reprezentowanymi przez składającego petycję, a władzami 
portugalskimi, zostały poddane pod rozstrzygnięcie sądów portugalskich.

Ponadto, jeżeli chodzi o odpowiedzi na pytania szczegółowe sformułowane w petycji, 
z informacji udzielonych przez władze portugalskie wynika, co następuje:

 Warunki przyznawania i ewentualnego odbierania pozwoleń w przypadku projektu Aldeia 
do Almegue (podlegającego gminie Serta), a w szczególności podstawy prawne 
niezatwierdzenia projektu urbanizacyjnego dla Almegue w sierpniu 1999 r. w kontekście 
istniejących przepisów w zakresie zagospodarowania przestrzennego:

Władze portugalskie informują, że umowa dotycząca tego projektu nie została zawarta, 
w związku z tym nie został on zrealizowany. Ponadto żaden inny projekt dla regionu 
Almegue nie został zarejestrowany.

 Warunki anulowania projektu Castelo de Vide (podlegającego gminie Castelo de Vide) 
i warunki przyznawania pozwoleń na budowę na tym obszarze, a konkretniej podstawy 
prawne anulowania projektu Castelo de Vide w grudniu 1999 r., po ośmiu miesiącach od 
jego zatwierdzenia w marcu 1999 r., w sytuacji, gdy różne pozwolenia na budowę zostały 
już wydane, a także decyzja władz portugalskich o nieprzywróceniu poziomu wód 
w lokalnym jeziorze Povoa e Meadas:

Władze portugalskie przyznają, że projekt ten został zatwierdzony przez dawną Dyrekcję 
ds. Turystyki. Prace nie zostały jednak rozpoczęte w okresie obowiązywania pozwolenia, 
co pociągnęło za sobą wygaśnięcie okresu pozwolenia na realizację projektu.

Dodatkowo władze portugalskie wyjaśniają, że o ile poziom wód w jeziorze 
w miejscowości Povoa et Medeas obniżył się w 1998 r., to w kolejnych latach powrócił on 
do normalnego poziomu. 

 warunki realizacji programu PITER (Projecto Integrade Turistico Estruturante de Base 
Regional), który miałby być finansowany z funduszy europejskich, w przypadku projektu 
Castelo de Vide:

Władze portugalskie wyjaśniają, że projekt przedstawiony przez spółki Transes via 
Lusaldeia nie uzyskał statusu projektu PITER, ponieważ nie spełniał wszystkich 
wymogów określonych w Despacho normativo nr 35/98 z dnia 28 maja 1998 r. 
ustanawiającym system PITER (art. 8 akapit d) dekretu).

Wniosek

W świetle powyższych informacji i odpowiedzi udzielonych przez władze portugalskie, 
Komisja ocenia, że w omawianym przypadku nie można udowodnić żadnego naruszenia 
art. 49 i 63 TFUE.

Z faktów i informacji, jakimi dysponuje Komisja, ponownie wynika, że rozstrzygnięcie 
sporów, istniejących obecnie między składającym petycję a władzami portugalskimi, 
w związku z decyzjami lub brakiem decyzji w sprawie projektów spółek Transes, w świetle 
krajowego ustawodawstwa portugalskiego, należy do kompetencji sądów portugalskich.
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Co więcej, żadna z informacji posiadanych przez Komisję nie pozwala wykazać, że 
podstawowe portugalskie przepisy ustawodawcze i wykonawcze w zakresie planowania 
przestrzennego naruszają art. 49 i 63 TFUE. Z drugiej strony wszystkie wydarzenia opisane 
przez składającego petycję mają związek z decyzjami podjętymi przez władze portugalskie na 
podstawie uregulowań portugalskich. Zgodność tych decyzji z prawem portugalskim, 
podobnie jak odpowiedzialność zarządów miejskich lub spółek wynikająca z zawartych przez 
nie umów oraz wszelkie inne kwestie dotyczące szkód wynikających ze zniesławienia przez 
prasę powinny być traktowane jako kwestie należące do wyłącznej kompetencji portugalskich 
sądów krajowych, które jako jedyne są w stanie ocenić fakty dotyczące tych sporów. Sprawa 
ta została zresztą skierowana do sądów portugalskich przez składającego petycję.

Komisja może zatem jedynie potwierdzić swoją wcześniejszą analizę tej sprawy, to jest brak 
naruszenia art. 49 i 63 TFUE.  

W dodatkowych informacjach przesłanych do PE pod numerem referencyjnym 
TrHold/JvE/9122009 (9 i 14 grudnia 2009 r.) składający petycję dodał do akt sprawy zarzut 
naruszeń Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Prawa uznane w karcie wykonywane są na warunkach i w granicach określonych w Traktacie 
o Unii Europejskiej i Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. karta nie nadaje nowych 
uprawnień ani nie powierza nowych zadań Wspólnocie ani Unii, ani też nie zmienia 
uprawnień ani zadań określonych w traktatach.

Ponieważ sytuacja opisana przez składającego petycję nie należy do zakresu stosowania 
prawa europejskiego, karta nie ma zastosowania w przypadku podniesionej kwestii.


