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Ref.: Petiţia nr. 0771/2004, adresată de Jan van Es, de cetăţenie olandeză, în 
numele „Transes Holding SA” şi al altor trei societăţi, privind un presupus 
obstacol ilicit al autorităţilor portugheze în calea a două proiecte

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul arată că patru societăţi (trei luxemburgheze şi una irlandeză) lucrează din 1995 la 
elaborarea a două proiecte de turism pe scară largă în Portugalia. În 1999, unul dintre proiecte 
a fost aprobat în întregime de guvernul portughez, în timp ce al doilea era în faza finală a 
procedurii de aprobare. Petiţionarul reclamă faptul că, de atunci, cele două proiecte au fost 
blocate ilegal de către autorităţile portugheze competente. Acesta crede că piedicile 
întâmpinate se datorează unui grup imobiliar portughez care se bucură de o mare influenţă 
politică. După părerea sa, pierderile financiare rezultante suportate de cele patru societăţi se 
ridică la mai mult de 400 de milioane EUR şi cresc în fiecare an cu 2 milioane EUR. 
Petiţionarul susţine că autorităţile portugheze au încălcat grav mai multe articole din Tratatul 
de instituire a Comunităţii Europene, printre altele discriminând unele societăţi străine. Acesta 
solicită Parlamentului European să adopte toate măsurile necesare pentru a garanta protecţia 
legală a societăţilor străine care operează în Portugalia şi cere ca legislaţia comunitară în 
vigoare să fie aplicată integral.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 martie 2005. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]. 

3. Răspunsul Comisiei, primit la 3 februarie 2006

Petiţionarul invocă faptul că diferite autorităţi portugheze (municipalităţi, autorităţi regionale 
şi centrale) nu au respectat mai multe drepturi, cuprinse în tratat (şi nici unele drepturi 



PE370.046v04-00 2/9 CM\805832RO.doc

RO

stabilite în legislaţia portugheză), de care se bucură „Transes Holdings SA” şi filialele sale 
(pentru drepturile stabilite în tratat şi despre care se susţine a fi încălcate, cf. anexa). Dat fiind 
că societatea holding este stabilită în Luxemburg, iar filialele sale sunt în Belgia, Luxemburg 
şi Irlanda, Comisia consideră că operaţiunile iniţiate de întreprinderi, despre care este vorba în 
acest caz, se referă în principal la libera circulaţie a capitalurilor înscrisă în tratat, unul dintre 
motivele invocate de către petiţionar. Prin urmare analiza sa, prezentată în continuare, s-a 
concentrat asupra acestei libere circulaţii, deşi trebuie să remarcăm că un raţionament similar 
s-ar aplica şi la alte libertăţi. 

Chiar dacă Tratatul CE nu defineşte sintagma „mişcare de capitaluri”, Directiva 88/361/CEE1, 
precum şi nomenclatura aferentă, poate fi utilizată, conform unei jurisprudenţe constante, în 
scopul definirii unei mişcări de capitaluri2. Investiţiile imobiliare figurează clar în 
nomenclatura mişcărilor de capitaluri clasificate după nomenclatura din Directiva 
88/361/CEE (punctul II.A. din listă).
Articolul 56 din Tratatul CE interzice orice restricţionare a mişcărilor de capitaluri. În ceea ce 
priveşte articolul 58, acesta prevede excepţii specifice liberei circulaţii a capitalurilor3. 
Conform jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie, restricţiile cu privire la libertăţi se pot 
justifica prin motive imperative de interes general. Printre consideraţiile de interes general 
legitime, recunoscute de Curte, figurează amenajarea teritoriului urban şi rural4.

Portugalia, după exemplul tuturor celorlalte state membre, are propria legislaţie privind 
amenajarea teritoriului urban şi rural.

Petiţionarii nu pretind, în niciun stadiu al declaraţiei lor, că legile şi reglementările 
fundamentale ale Portugaliei privind amenajarea teritorială, care intervin în cazul de faţă, sunt 
în contradicţie cu exigenţele tratatului. De fapt, petiţionarii îşi susţin argumentele invocând 
legile portugheze în cauză (alineatele (110-129) din petiţie). Întrucât petiţionarii nu invocă o 
încălcare a legislaţiei europene de către legile portugheze, jurisdicţiilor portugheze le revine 
sarcina de a soluţiona problema presupuselor încălcări ale legislaţiei naţionale. Acestea sunt în 
măsură a veghea la respectarea drepturilor petiţionarilor.

                                               
1 Directiva Consiliului din 24 iunie 1998 pentru punerea în aplicare a articolului 67 din tratat, JO L 178, 
8.7.1988, pp. 5-18.
2 Cauza C-367/98, Comisia/Portugalia, punctul 37 şi cauza C-222/97, Trummer şi Mazer, punctele 20-21
3  „1. Articolul 56 nu aduce atingere dreptului statelor membre:

 .... 

(b) de a adopta toate măsurile necesare pentru a combate încălcarea actelor lor cu putere de lege şi a normelor 
lor administrative, în special în domeniul fiscal sau al supravegherii prudenţiale a instituţiilor financiare, de a 
stabili proceduri de declarare a circulaţiei capitalurilor în scopul informării administrative sau statistice ori de 
a adopta măsuri justificate de motive de ordine publică sau siguranţă publică.
2. Prezentul capitol nu aduce atingere posibilităţii de a aplica restricţii privind dreptul de stabilire care sunt 
compatibile cu prezentul tratat. 

3. Măsurile şi procedurile menţionate la alineatele (1) şi (2) nu trebuie să constituie un mijloc de discriminare 
arbitrară şi nici o restrângere disimulată a liberei circulaţii a capitalurilor şi plăţilor, aşa cum este aceasta 
definită la articolul 56”

4 A se vedea cauza C-302/97 Konle §40, C-300/01 Salzmann, punctul 44 şi cauzele conexe C-515/99, C-519/99 
până la C-524/99 şi C-526/99 până la C-540/99 Reisch şi alţii punctul 34.
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La aceasta se adaugă faptul că supunerea eliberării permisului de exploatare unor criterii mai 
stricte decât cele prevăzute de legislaţia portugheză nu ar fi neapărat împotriva legislaţiei 
comunitare.

Reflecţiile expuse la alineatele (130-142) ale petiţiei se bazează pe pretinsele încălcări ale 
acordurilor corespunzătoare (protocoale/contracte) încheiate între întreprindere şi 
municipalităţile interesate. Este dificil de imaginat cum un acord încheiat cu o municipalitate 
ar putea aduce obligaţii altor autorităţi de planificare regionale şi naţionale. Cu toate acestea, 
orice litigiu care se referă la astfel de condiţii ale unui contract sau orice presupusă încălcare a 
acestor condiţii este de competenţa jurisdicţiilor portugheze. Imposibilitatea de a repara 
pagubele invocate dă dreptul la reclamarea de daune-interese. 
În ceea ce priveşte primul proiect, după datele de care dispunem, acesta a fost definitiv 
aprobat în martie 1999. În urma unei scăderi considerabile a nivelului apei lacului, în 1998, 
proiectul, care pierduse orice interes pe plan comercial, a fost întrerupt. În timp ce petiţionarul 
afirmă că autorităţile erau obligate să repare, într-un interval stabilit, scurgerile de la baraj 
care erau la originea scăderii nivelului apei, jurisdicţiile naţionale sunt singurele care au 
sarcina de a soluţiona această problemă de drept contractual şi de evaluare a faptelor. De 
asemenea, este dificil să nu concluzionăm că, dacă proiectul ar fi fost terminat în acest stadiu, 
numeroşi alţi cetăţeni europeni, precum şi întreprinderile în cauză, ar fi putut suferi pierderi 
suplimentare importante la nivelul investiţiilor lor.

 Cât despre al doilea proiect, acesta avea la bază, de asemenea, „protocoale încheiate cu 
diferitele municipalităţi implicate, care se angajaseră să elibereze toate autorizaţiile 
definitive şi permisul de construcţie”, în iulie 1996 [alineatul (43)]. Acest proiect avea în 
vedere aceeaşi zonă ca şi lacul al cărui nivel a scăzut în 1998. Reclamantul afirmă că 
„eliberarea autorizaţiei definitive a proiectului a fost amânată, subit şi deliberat, pentru 
anul 1999, iar construcţia sa a fost întreruptă de autorităţile portugheze din cauza unor 
articole critice din presă”, la 1 aprilie 1999, articole care „denaturau şi deformau faptele 
doar în scopul de a discredita întreprinderile Transes şi proiectele lor în Portugalia” 
[alineatul (80)];

 decizia întreprinderii de a nu pune în aplicare primul proiect în preajma acestei perioade, 
din motivele menţionate mai sus [alineatul (30)], şi;

 „începutul prăbuşirii financiare a [întreprinderii partenere portugheze la jumătatea anului 
1999] ” (alineatul (86)) care a urmat imediat după aceste evenimente.

Fără îndoială, evenimentele menţionate mai sus au o legătură cu deciziile luate ulterior de 
autorităţi. Legalitatea acestor decizii în temeiul legislaţiei portugheze, orice responsabilitate a 
municipalităţii sau a întreprinderilor, astfel cum a fost stabilită prin contractul lor din 1996, şi 
orice problemă referitoare la prejudiciile cauzate de articolele defăimătoare apărute în presă ar 
trebui să fie considerate ca nişte probleme care sunt de competenţa jurisdicţiilor naţionale şi 
aceasta din aceleaşi motive ca cele ce figurează mai sus. 
Problema conexă ridicată pe tema neatribuirii unui ajutor turistic special în cadrul proiectului, 
la 18/10/1999 [alineatul (56)], din cauza articolelor de presă „eronate şi mincinoase” apărute 
în mai 1999, se referă şi ea la susţineri de fapt pe care doar jurisdicţiile portugheze sunt în 
măsură să le soluţioneze. În sfârşit, în ceea ce priveşte articolele citate din tratat, referitoare la 
ajutoarele de stat şi la concurenţă, Comisia nu vede legătura între afirmaţiile susţinute de 
petiţionar („după surse de informaţie fiabile”... „un grup care, se pare, s-a folosit de influenţa 
sa politică... [este] gata să reia proiectul Transes”) şi articolele din Tratatul CE invocate. 
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Articolul 81 din Tratatul CE are legătură cu acordurile încheiate între întreprinderi care 
limitează concurenţa dacă afectează comerţul între statele membre. Articolul 82 din Tratatul 
CE se referă la abuzuri de poziţie dominantă deţinută de o întreprindere, care afectează 
comerţul între statele membre. Aceste două dispoziţii au în vedere comportamentul 
întreprinderilor private şi nu al guvernului sau al autorităţilor publice. În plus, examinarea 
solicitării lor este condiţionată de prezenţa unui efect substanţial asupra comerţului între 
statele membre. Faptele expuse în petiţie nu demonstrează că ar fi vorba de încălcări ale 
acestor dispoziţii ale tratatului. 
În ceea ce priveşte încălcarea articolului 87, petiţia nu conţine niciun element care să indice că 
vreuna dintre măsuri, oricare ar fi ea, constituie un ajutor de stat, în sensul articolului 87 
alineatul (1). 

4. Răspunsul Comisiei, primit la 5 mai 2008

Petiţionarul arată că patru societăţi (trei luxemburgheze şi una irlandeză) lucrează din 1995 la 
elaborarea a două proiecte de turism pe scară largă în Portugalia. În 1999, unul dintre proiecte 
a fost aprobat în întregime de guvernul portughez, în timp ce al doilea era în faza finală a 
procedurii de aprobare. Petiţionarul reclamă faptul că, de atunci, cele două proiecte au fost 
blocate ilegal de către autorităţile portugheze competente. Acesta crede că piedicile întâlnite 
se datorează unui grup imobiliar portughez care se bucură de o mare influenţă politică. 
Potrivit petiţionarului, pierderile financiare rezultante suportate de cele patru societăţi se 
ridică la mai mult de 400 de milioane EUR şi cresc în fiecare an cu 2 milioane EUR. 
Petiţionarul susţine că autorităţile portugheze au încălcat grav mai multe articole din Tratatul 
CE, printre altele, discriminând unele societăţi străine. În urma răspunsului Parlamentului 
European la petiţia înregistrată cu numărul 771/2004, la 5 mai 2006, petiţionarul, prin 
scrisoarea din 12 noiembrie 2007, a solicitat redeschiderea petiţiei pe motiv că Comisia nu a 
furnizat un răspuns complet la petiţia sa.

În paralel cu petiţia, petiţionarul a depus o plângere la serviciile Comisiei. Plângerea sa a fost 
înregistrată cu numărul 2004/5153.

Serviciile Comisiei au efectuat o analiză a faptelor descrise de reclamant şi l-au informat pe 
acesta, prin scrisoarea din 24 ianuarie 2006, asupra rezultatelor acestei analize. 

Pe de o parte, în privinţa faptelor menţionate de reclamant/petiţionar şi a tratamentelor
discriminatorii din partea autorităţilor portugheze asupra societăţilor sale, acesta nu a 
menţionat sau făcut niciodată vreo referire la dispoziţii legislative naţionale sau la norme 
precise care ar fi putut încălca legislaţia comunitară. Nicio încălcare directă a Tratatului CE 
nu putea, aşadar, să fie dovedită în acest stadiu.

Pe de altă parte, în ceea ce priveşte invocarea tratamentelor discriminatorii la care ar fi supuse 
societăţile petiţionarului, niciuna dintre informaţiile furnizate nu a putut permite stabilirea 
unui astfel de tratament discriminator. Într-adevăr, dacă libertatea de stabilire este garantată în 
interiorul Uniunii, în conformitate cu articolul 43 CE, nu a putut fi dovedită nicio 
discriminare, directă sau indirectă, la adresa petiţionarului, în ciuda bogatei documentaţii pe 
care acesta a furnizat-o. Într-adevăr, „pentru a fi considerată încălcare a principiului 
egalităţii de tratament, trebuie să existe situaţii comparabile care să fi fost tratate în mod 
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diferit1”. Or, faptul că alte proiecte au fost aprobate în aceeaşi zonă geografică de construcţie 
nu permite totuşi să se dovedească per se o practică discriminatoare a autorităţilor portugheze 
la adresa sa, întrucât aceste proiecte erau diferite de cel al petiţionarului şi puteau conţine
caracteristici proprii şi conforme legislaţiei portugheze.

În consecinţă, prin scrisoarea din 24 ianuarie 2006, serviciile Comisiei au informat 
petiţionarul cu privire la intenţia lor de a efectua clasarea plângerii sale, deoarece faptele 
descrise de petiţionar rezultă dintr-o eventuală aplicare defectuoasă a legii portugheze de către 
autorităţile portugheze, fără să se fi dovedit că legea portugheză conţine, ea însăşi, dispoziţii 
contrare legislaţiei comunitare. Scrisoarea preciza că, în absenţa primirii unor elemente noi în 
decurs de 4 săptămâni, Comisia va efectua clasarea acestei plângeri. Niciun răspuns nu a fost 
primit din partea dlui Van Es până la 25 octombrie 2007. Plângerea sa a făcut deci obiectul 
unei decizii de clasare, la 4 aprilie 2006.

Reclamantul/petiţionarul, prin scrisorile sale din 25 octombrie 2007 şi din 7 ianuarie 2008, nu 
aduce niciun element nou care să permită luarea în considerare a redeschiderii unei plângeri, 
întrucât acesta solicită Comisiei să ceară autorităţilor portugheze să justifice bazele juridice 
ale refuzului de a aproba un plan de urbanizare sau de a anula un proiect urban. Totuşi, orice 
litigiu referitor la astfel de condiţii ale unui contract/proiect sau orice presupusă încălcare a 
acestor condiţii este doar de competenţa jurisdicţiilor portugheze. 

Aspectele plângerii care ţin de articolul 43 CE fiind tratate în cadrul procedurii de constatare a 
neîndeplinirii obligaţiilor 2004/5153, Comisia, în răspunsul său din 3 februarie 2006 la petiţia 
771/2004, examinează în principal problema ridicată de petiţionar din perspectiva articolului 
56 CE (libera circulaţie a capitalului – bunuri imobiliare). În absenţa unor elemente noi 
furnizate pe această temă de către reclamant/petiţionar în scrisorile sale din 25 octombrie, 12 
noiembrie 2007 şi 7 ianuarie 2008, concluziile acestei analize rămân valabile: jurisdicţiei 
portugheze îi revine sarcina de a soluţiona problema presupuselor încălcări ale legislaţiei 
naţionale, întrucât petiţionarul nu afirmă că legile şi reglementările fundamentale ale 
Portugaliei privind amenajarea teritoriului şi care intervin în situaţiile în cauză ar fi în 
contradicţie cu exigenţele Tratatului CE, iar reclamantul/petiţionarul îşi susţine argumentele 
invocând legile portugheze în cauză.

În consecinţă, astfel cum este menţionat în răspunsul Comisiei din 3 februarie 2006 privind 
petiţia, evenimentele menţionate de petiţionar au legătură cu deciziile luate de autorităţile 
portugheze. Legalitatea acestor decizii în temeiul legislaţiei portugheze, orice responsabilitate 
a municipalităţilor sau a întreprinderilor, astfel cum au fost stabilite în contractele în cauză, 
precum şi orice problemă referitoare la prejudiciile cauzate de articolele defăimătoare apărute 
în presă trebuie să fie considerate ca fiind probleme care sunt de competenţa jurisdicţiilor 
naţionale portugheze.

Reclamantul a fost informat cu privire la poziţia Comisiei prin scrisorile din 6 decembrie 
2007, din 3 ianuarie 2008 şi din 21 februarie 2008, la care a răspuns prin scrisoarea din 27 
februarie 2008. 

                                               
1 Hotărârea din 6 aprilie 1995, Ferriere Nord / Comisia, T-143/89, punctul 55
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Pe de altă parte, trebuie notat că, conform unei jurisprudenţe constante, este de competenţa 
judecătorului naţional în primul rând să aplice legislaţia comunitară şi să deducă consecinţele 
jurisprudenţei Curţii de Justiţie în cadrul procedurilor care îi sunt supuse atenţiei. Fiind vorba 
de o problemă de interpretare a legislaţiei comunitare, trebuie, în orice caz, să amintim 
posibilitatea pentru judecătorii naţionali de a utiliza mecanismul întrebării preliminare 
prevăzut de articolul 234 din Tratat pentru a obţine o interpretare a dispoziţiilor legislaţiei 
comunitare din partea Curţii, singura competentă în acest sens.

În ceea ce priveşte întârzierile de tratament jurisdicţional al plângerilor adresate de 
reclamant/petiţionar Portugaliei, trebuie să amintim că, dacă petiţionarul consideră că 
Portugalia i-a încălcat dreptul la un proces echitabil din punct de vedere civil şi penal, acesta 
poate să depună o cerere pe lângă Curtea Europeană a Drepturilor Omului, competentă pentru 
a garanta respectarea de către statele semnatare a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.

5. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 26 septembrie 2008

Prin petiţia acestuia depusă iniţial în 2004, petiţionarul denunţa blocarea a două proiecte 
iniţiate de societăţile „Transes” în Portugalia. Acesta estima că autorităţile portugheze au 
încălcat în mod flagrant o serie de articole din TCE, printre altele discriminând societăţile 
străine. 

În paralel cu petiţia, petiţionarul a depus, de asemenea, o plângere adresată Comisiei, 
înregistrată cu nr. 2004/5153. Serviciile Comisiei au recurs la o analiză a faptelor descrise de 
către reclamant şi i-au adus la cunoştinţă acestuia, prin intermediul scrisorii din 24 ianuarie 
2006, intenţia lor de a efectua clasarea plângerii sale, în absenţa primirii unor elemente noi în 
decurs de 4 săptămâni. Într-adevăr, conform celor menţionate în comunicarea anterioară a 
Comisiei în legătură cu prezenta petiţie, Comisia consideră că faptele menţionate de către 
reclamant/petiţionar nu prezintă o încălcare a dreptului comunitar prin dispoziţiile legislative 
sau de reglementare naţionale. Pe de altă parte, în ceea ce priveşte presupusele tratamente 
discriminatorii ale societăţilor menţionate de către petiţionar, niciuna dintre informaţiile 
furnizate nu permite stabilirea unui astfel de comportament discriminatoriu. 

Reclamantul/petiţionarul nu a furnizat niciun răspuns până la data de 25 octombrie 2007. 
Plângerea acestuia a făcut prin urmare obiectul unei decizii de clasare de către Comisie la 4 
aprilie 2006.

Reclamantul/petiţionarul, prin scrisorile sale din 25 octombrie 2007, 7 ianuarie 2008 şi 27 
februarie 2007 nu aduce niciun element nou care să permită luarea în considerare a 
redeschiderii unei plângeri, întrucât acesta solicită Comisiei să ceară autorităţilor portugheze 
să justifice bazele juridice ale refuzului de a aproba un plan de urbanizare sau de a anula un 
proiect urban. Cu toate acestea, orice litigiu referitor la astfel de condiţii ale unui 
contract/proiect sau orice presupusă încălcare a acestor condiţii ţine doar de competenţa 
jurisdicţiilor portugheze. 

Serviciile Comisiei, prin scrisorile sale din 6 decembrie 2007, 3 ianuarie 2008, 21 februarie 
2008, 14 martie 2008 şi 25 aprilie 2008, au precizat reclamantului/petiţionarului motivele 
privind clasarea petiţiei acestuia şi rezultatele analizei efectuate.
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Prin scrisoarea din 12 noiembrie 2007, petiţionarul a solicitat Parlamentului European 
redeschiderea petiţiei sale pe motiv că Comisia nu a furnizat un răspuns complet cu privire la 
aceasta. Cu ocazia comunicării suplimentare precedente, Comisia precizase deja faptul că 
reclamantul/petiţionarul nu a furnizat niciun element nou, iar concluziile analizei efectuate 
rămân valabile: jurisdicţiei portugheze îi revine sarcina de a soluţiona problema presupuselor 
încălcări ale legislaţiei naţionale, întrucât petiţionarul nu afirmă că legile şi reglementările 
fundamentale ale Portugaliei privind amenajarea teritoriului şi care intervin în situaţiile în 
cauză ar fi în contradicţie cu exigenţele Tratatului CE, iar reclamantul/petiţionarul îşi susţine 
argumentele invocând legile portugheze în cauză. În consecinţă, evenimentele menţionate de 
petiţionar au legătură cu deciziile luate de autorităţile portugheze. Legalitatea acestor decizii 
în temeiul legislaţiei portugheze, orice responsabilitate a municipalităţilor sau a 
întreprinderilor, astfel cum au fost stabilite în contractele în cauză, precum şi orice problemă 
referitoare la prejudiciile cauzate de articolele defăimătoare apărute în presă trebuie să fie 
considerate ca fiind chestiuni care sunt de competenţa jurisdicţiilor naţionale portugheze.

În scrisoarea sa adresată la 6 mai 2008 Secretariatului Comisiei pentru petiţii a Parlamentului 
European, reclamantul/petiţionarul denunţă modul în care Comisia a tratat plângerea sa şi 
rezultatele analizei efectuate de către aceasta.

Cu privire la acest aspect, Comisia doreşte să menţioneze că, în conformitate cu cererea 
reclamantului/petiţionarului şi cu Regulamentul 1049/2001 privind accesul public la 
documente, acestuia i-a fost adusă la cunoştinţă o copie a fişei infracţiunii, anexată deciziei 
Colegiului Comisarilor din 4 aprilie 2006. Această fişă a infracţiunii menţionează bazele 
juridice ale recursului intenţionat, faptul supus anchetei, precum şi ultimul stadiu la care se 
afla dosarul reclamantului/petiţionarului la 30 ianuarie 2006. Reclamantul/petiţionarul 
denunţă faptul că Comisia nu i-a răspuns la argumentele exprimate în scrisoarea sa din 7 
ianuarie 2008. Cu privire la acest subiect, Comisia nu poate decât să reamintească faptul că, în 
afara scrisorii sale din 24 ianuarie 2006, aceasta i-a precizat reclamantului/petiţionarului, cu 
ocazia scrisorilor din 6 decembrie 2007, 3 ianuarie 2008, 21 februarie 2008, 14 martie 2008 şi 
25 aprilie 2008, motivele privind clasarea plângerii acestuia, precum şi faptul că acesta nu a 
prezentat niciun element nou care să permită redeschiderea plângerii în cauză. 

6. Răspunsul Comisiei, primit la 19 februarie 2010

La 9 mai 2009, serviciile Comisiei au trimis o scrisoare autorităţilor portugheze prin care 
solicitau informaţii cu privire la situaţia societăţilor Transes din Portugalia. În absenţa unui 
răspuns din partea acestora până la 9 mai 2009, Comisia a iniţiat o acţiune juridică pentru 
nerespectarea obligaţiilor privind cooperarea stipulate la articolul 10 din Tratatul CE (lipsa 
unui răspuns din partea autorităţilor portugheze). Cazul a fost clasat la 20 noiembrie 2009, 
după primirea unor scrisori de răspuns din partea autorităţilor portugheze, la data de 23 iunie 
2009 şi 18 august 2009.

În răspunsurile furnizate, autorităţile din Portugalia confirmă că instanţele portugheze au fost 
sesizate în legătură cu litigiile dintre societăţile Transes, reprezentate de petiţionar, şi 
autorităţile portugheze.

De asemenea, în ceea ce priveşte răspunsurile la chestiunile specifice semnalate în cadrul 
petiţiei şi potrivit informaţiilor furnizate de autorităţile portugheze, reiese că:
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 condiţiile procedurilor de acordare şi, eventual, de retragere a autorizării pentru proiectul 
Aldeia do Almegue (gestionat de municipalitatea din Serta) şi mai exact temeiurile juridice 
pentru neratificarea proiectului de urbanizare a Almegue în august 2009 în legătură cu
normele existente în materie de urbanizare:

Autorităţile portugheze precizează că proiectul nu a fost finalizat şi, prin urmare, nu a fost
pus în aplicare. De altfel, nu a fost înregistrat niciun alt proiect pentru această regiune din 
Almegue.

 condiţiile de anulare a proiectului Castelo do Vide (gestionat de municipalitatea din 
Castelo do Vide) şi condiţiile de acordare a autorizaţiei de construcţie în această zonă şi 
mai exact temeiurile juridice pentru anularea proiectului Castelo do Vide în decembrie 
1999, la 8 luni după aprobarea acestuia, în martie 1999, deşi diferitele autorizaţii de 
construcţie ar fi fost deja emise, precum şi decizia autorităţilor portugheze de a nu restabili 
nivelul apei din lacul local, Povoa e Meadas:

Autorităţile portugheze recunosc că acest proiect a fost aprobat de fosta Direcţie pentru 
Turism. Totuşi, lucrările nu au fost demarate în timpul perioadei de autorizare, ceea ce a 
atras după sine expirarea termenului de autorizare a proiectului.

De asemenea, autorităţile portugheze precizează că, deşi nivelul apei din lacul situat în 
localitatea Povoa e Meadas a scăzut în 1998, acesta a revenit la normal în anii următori. 

 condiţiile de realizare a programului PITER (Projecto Integrade Turistico Estruturante de 
Base Regional), care ar fi finanţat din fonduri europene, pentru proiectul Castelo do Vide:

Autorităţile portugheze precizează că proiectul prezentat de societăţile Transes prin 
intermediul Lusaldeia nu a beneficiat de statutul de proiect PITER, deoarece nu a îndeplinit 
toate cerinţele stabilite de Despacho normativo nr. 35/98 din 28 mai 1998 de instituire a 
sistemului PITER [articolul 8 paragraful (d) din Decret].

Concluzie

În lumina celor de mai sus şi a informaţiilor comunicate de autorităţile portugheze, Comisia 
consideră că nu se poate atesta nicio încălcare a articolelor 49 şi 63 din TFUE în cazul 
prezentat. 

De altfel, din faptele şi informaţiile de care dispune Comisia, reiese că instanţele portugheze 
sunt cele competente pentru a decide, în baza legislaţiei naţionale din Portugalia, în privinţa
litigiile dintre petiţionar şi autorităţile portugheze în ceea ce priveşte deciziile luate sau 
neluate în cadrul proiectelor prezentate de societăţile Transes. 

De asemenea, niciun element aflat la dispoziţia Comisiei nu permite identificarea unei 
încălcări a prevederilor articolelor 49 şi 63 din TFUE de către legile şi normele fundamentale 
în vigoare în Portugalia în materie de amenajare a teritoriului. Pe de altă parte, toate faptele 
menţionate de petiţionar sunt legate de deciziile luate de autorităţile portugheze în baza 
legislaţiei portugheze. Legalitatea respectivelor decizii în temeiul dreptului portughez, precum 
şi responsabilităţile municipalităţilor sau ale societăţilor, astfel cum au fost stabilite acestea 
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prin contractele în cauză, precum şi orice alte aspecte care ţin de prejudiciile cauzate de 
articolele defăimătoare apărute în presă trebuie considerate chestiuni care ţin de competenţa 
exclusivă a instanţelor naţionale portugheze, singurele în drept să aprecieze faptele care stau 
la baza litigiilor. De altfel, instanţele portugheze au fost sesizate de către petiţionar în acest 
dosar. 

Prin urmare, Comisia nu poate decât să reconfirme evaluările sale anterioare cu privire la 
acest subiect, şi anume inexistenţa unei încălcări a prevederilor articolelor 49 şi 63 din TFUE.

Prin informaţiile suplimentare transmise PE, cu nr. de referinţă TrHold/JvE/9122009 (9 şi 14 
decembrie 2009), petiţionarul a dorit să adauge la dosar referiri la încălcări ale Cartei 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Drepturile recunoscute de Cartă se exercită în condiţiile şi în limitele definite de Tratatul 
privind Uniunea Europeană şi de Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Carta nu 
instituie noi competenţe sau sarcini pentru Comunitate şi pentru Uniune; aceasta nu modifică 
nici competenţele şi sarcinile definite prin tratate.

Din moment ce situaţia descrisă de petiţionar nu intră în sfera de aplicare a dreptului 
european, Carta nu se aplică cazului prezentat.


