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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Vedr.: Andragende 1132/2009 af H.M, portugisisk statsborger, for den portugisiske 
sammenslutning af turistvirksomheder "AETP", om manglende 
gennemsigtighed i forbindelse med ansøgning om støtte inden for rammerne 
af EU's operationelle programmer

1. Sammendrag

Andrageren påklager den måde, hvorpå de ansvarlige portugisiske myndigheder forvalter de 
midler, der er afsat til en række operationelle programmer i Portugal via den nationale 
strategiske referenceramme(QREN).  Andrageren hævder, at der i den i andragendet rejste sag 
om afvisning af støttetildeling er tale om magtmisbrug og nepotisme, og da han ikke mener, at 
en retssag vil føre til en løsning på problemet, anmoder han Europa-Parlamentet om at gribe 
ind.

2. Formelle betingelser for behandling af ansøgninger

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. november 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. april 2010.

"Andrageren sendte en e-mail til kommissionsformand Barroso om samme emne den 24. 
september 2009.  I svaret blev det foreslået, at vedkommende først skulle forsøge med de 
administrative eller juridiske procedurer omfattet af den nationale lovgivning og derefter 
indgive en officiel klage i tilfælde af en overtrædelse af EU-lovgivningen.

Andrageren indgav dengang en officiel klage. I et svar af 16. december 2009 erklærede 
Kommissionens tjenestegrene, at en positiv eller negativ beslutning om bevilling af 
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strukturbistand til en projektansøgning ikke var et spørgsmål om offentligt udbud.

Andrageren sendte en e-mail til kommissionsmedlem Samecki den 30. november 2009.   I 
svaret blev mekanismen for fælles forvaltning i henhold til strukturfondene samt 
opgavefordelingen mellem medlemsstaterne og Kommissionen forklaret: Operationelle 
programmer omfattet af de nationale strategiske referencerammer (QREN) for Portugal 
gennemføres i et samarbejde mellem Kommissionen og myndighederne i medlemsstaterne. 
Medlemsstaternes opgaver omfatter udvælgelse og overvågning af individuelle projekter.

Ifølge de oplysninger, der er tilgængelige for Kommissionens tjenestegrene, blev andragerens 
projektansøgning vurderet i overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat af 
myndighederne i Portugal. Den 13. august 2009 udstedte investeringsafdelingen i "Turismo 
de Portugal" i overensstemmelse med den fastsatte procedure i artikel 100 i "Código do 
Procedimento Administrativo" en endelig afvisning af projektansøgningen efter to indledende 
negative svar (11. marts 2009 og 28. april 2009).

I henhold til artikel 11 i forordning (EF) nr. 1083/2006, EUT L 210 af 31.07.06, ydes bistand 
under strukturfondene i henhold til en strategi, som omfatter komplementaritet og partnerskab 
mellem Kommissionen og medlemsstaterne under behørig hensyntagen til deres respektive 
beføjelser. I denne sammenhæng og på baggrund af nærhedsprincippet er medlemsstaterne 
ansvarlig for gennemførelsen af medfinansierede foranstaltninger på det mest relevante 
territoriale niveau og i henhold til den enkelte medlemsstats institutionelle system (artikel 12 i 
forordning (EF) nr. 1083/2006).

Dette betyder i særdeleshed, at Kommissionen ikke må gribe ind i udvælgelsen af projekter, 
da dette hører under forvaltningsmyndighedernes kompetenceområde, forudsat at deres valg 
er i overensstemmelse med de fastlagte principper i programmeringsdokumenterne, der blev 
vedtaget efter høring af Kommissionen, samt at de overholder gældende lovgivning.

Regler om udgifters støtteberettigelse fastsættes i de fleste tilfælde på nationalt niveau, hvilket 
betyder, at medlemsstaterne frit kan inkludere eller ekskludere visse typer operationer eller 
bestemte kategorier af støttemodtagere i henhold til forskellige prioriteringsakser i et bestemt 
program, forudsat at de respekterer de generelle lovgivningsprincipper som ligebehandling, 
ikkediskriminering og gennemsigtighed og undgår interessekonflikter.

Den 18. december 2009 modtog Kommissionen yderligere oplysninger fra andrageren, der på 
nuværende tidspunkt er ved at blive analyseret. I denne forbindelse har Kommissionen 
undersøgt, hvorvidt afvisningen af andragerens ansøgning er baseret på objektive 
udvælgelseskriterier, som ikke blot automatisk ekskluderer andragers ansøgning, da lignende 
ansøgninger (ifølge de supplerende oplysninger fra andrager) indsendt af "Turismo de 
Portugal" blev godkendt.

Der følges op på sagen i henhold til bestemmelser for behandling af klager. Da Portugal er en 
af de medlemsstater, der deltager i EU's pilotsystem, kontaktes de portugisiske myndigheder 
via EU's pilotsystem og bedes tage stilling til nøjagtige spørgsmål vedrørende 
projektudvælgelsesprocessen. I henhold til EU's pilotsystem skal de portugisiske myndigheder 
normalt sende et udkast til svar til Kommissionen, der skal sendes til klager. Kommissionen 
skal herefter kommentere på dette udkast til svar. Portugal foretrækker imidlertid, at svar 
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sendes direkte af Kommissionen til klager. Der mangler stadig svar fra de portugisiske 
myndigheder.

Kommissionen vender tilbage til Europa-Parlamentet med en endelig holdning."

4. REV Kommissionens svar, modtaget den 16. december 2011.

"Den 22. april 2010 sendte Kommissionen en første reaktion til Europa-Parlamentet om dette 
andragende. 

Efter mødet i Udvalget for Andragender den 25. januar 2011 modtog Kommissionen den 
officielle reaktion fra de portugisiske myndigheder på sin anmodning af 2010. Det 
omfangsrige materiale fra forskellige portugisiske myndigheder skulle oversættes og derefter 
analyseres.
Den 8. august 2011 blev der sendt et nyt informationsnotat til de portugisiske myndigheder, 
og en detaljeret svarskrivelse blev sendt til klageren/andrageren. Dette lukker klagen fra 
Kommissionens synspunkt. Imidlertid er det muligt, at en del af klagen vedrører statsstøtte og 
vil blive behandlet særskilt.

Nedenfor er der et sammendrag af de forskellige aspekter i andragendet/klagen. 

a) AETP'S ANSØGNING NR. 4449

Denne klage blev indgivet af "Associação de Empresas Turísticas Portuguesas" 
(AETP). Klagen omhandler de portugisiske myndigheders afvisning af at 
imødekomme to projektansøgninger om finansiel bistand under programmet "Factores 
de Competitividade" (POFC), som støttes af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) inden for rammerne af programmeringsperioden for 
samhørighedspolitikken 2007-2013.    

AETP's ansøgning blev afvist af "Turismo de Portugal" (TP), det tekniske organ, som 
vurderer denne type ansøgninger under programmet POFC, fordi ansøgningen ikke var 
i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige rammer, som de portugisiske 
myndigheder har fastlagt for denne støtteordning. Kommissionen bemærker, at de 
saglige grunde var blevet fremlagt i det endelig afslagsbrev til AETP, men der var ikke 
angivet et klart retsgrundlag for afslaget. Til trods for at Kommissionen og de 
nationale myndigheder kan have forskellige fortolkninger af, om projektansøgningen 
er et "fælles" projekt eller ej, kan Kommissionen acceptere et afslag på grundlag af 
ufuldstændige oplysninger om tildelingen af udelelige omkostninger til AETP og 
fordelingen af de samlede omkostninger, som skal afholdes af alle involverede 
SMV'er. Begge begrundelser synes tilstrækkelige til at afvise ansøgningen, idet 
AETP's ansøgning ikke er i overensstemmelse med de i indkaldelsen anførte 
betingelser.

Da disse kendsgerninger imidlertid er knyttet til en specifik indkaldelse af forslag fra
tidligere, hvor fristerne var overskredet, da klager henvendte sig til Kommissionen, 
kan Kommissionen ikke kræve, at de portugisiske myndigheder genåbner proceduren 
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med henblik på at vurdere en revideret ansøgning fra AETP. Idet AETP i mellemtiden 
har indledt en retssag i Portugal, er det op til de portugisiske domstole at træffe en 
afgørelse i sagen om AETP's erstatningskrav, såfremt det viser sig, at ansøgningerne 
er blevet afvist ulovligt.

b) AETP'S ANSØGNING NR. 4470

I dette tilfælde blev AETP's ansøgning afvist af Agência para o Investimento e 
Comércio Externo de Portugal (AICEP), et teknisk organ, som vurderer denne type 
ansøgninger under programmet POFC, fordi ansøgningen ikke var i overensstemmelse 
med de lovgivningsmæssige rammer, som de portugisiske myndigheder har fastlagt 
for denne støtteordning. Som i det andet tilfælde kan Kommissionen acceptere nogle 
aspekter af afslaget (vedrørende størrelsen af de støtteberettigede udgifter), hvorimod 
et andet aspekt af afslaget (vedrørende den påståede mangel på internationale pr-
aktiviteter på udenlandske markeder) endnu ikke er blevet behandlet ordentligt af de 
portugisiske myndigheder.

Som nævnt ovenfor vedrørende ansøgning nr. 4449 kan Kommissionen imidlertid ikke 
undersøge sagen yderligere, for selv om ansøgeren blev meddelt et forkert 
retsgrundlag, kunne AETP's ansøgning ikke genvurderes, fordi fristerne under 
ordningerne var overskredet. Det vil være op til de portugisiske domstole at træffe 
afgørelse i sagen om AETP's mulige erstatningskrav, såfremt det viser sig, at 
ansøgningerne er blevet afvist ulovligt.

c) TURISMO DE PORTUGALS ROLLE

Der er endnu et aspekt til spørgsmålet om, hvorfor ansøgeren ikke blev kontaktet i 
løbet af den indledende vurderingsfase. I denne henseende bemærker Kommissionen 
en eventuel selvmodsigelse i svaret fra de portugisiske myndigheder. På den ene side 
understregede AICEP behovet for uformelle kontakter med TP med henblik på at 
tilbyde den relevante ekspertise. På den anden side erklærede AICEP, at der ikke har 
været behov for yderligere præciseringer fra ansøgeren, fordi en række udeladelser 
førte til den omgående udelukkelse af ansøgning nr. 4449, idet den ikke opfyldte en 
række betingelser for støtteberettigelse. 

TP er ét af mange "tekniske organer", som vurderer visse kategorier af ansøgninger. 
TP er ligeledes støtteberettiget under andre dele af samme POFC, hvortil AETP ikke 
kunne indsende en ansøgning. Andrager/klager gjorde gældende, at TP ikke burde 
vurdere ansøgninger for at undgå en interessekonflikt.

Hvad angår funktionsadskillelsen med hensyn til TP's rolle som teknisk organ for 
visse foranstaltninger og som støtteberettiget for visse andre foranstaltninger, er 
Kommissionen tilfreds med den uddybelse, som forvaltningsmyndigheden i 
programmet POFC har givet. De aktiviteter, for hvilke TP kunne være støtteberettiget 
under POFC såsom "Sistema de Apoio a Acções Colectivas" (SIAC), er forskellige fra 
de aktiviteter, for hvilke TP er vurderingsorganet (såsom incitamentssystemet til 
fremme af små og mellemstore virksomheders kvalificering og internationalisering).  
De aktiviteter eller projekter, som blev støttet under SIAC, førte til produktionen af 



CM\887573DA.doc 5/6 PE441.092v02-00

DA

offentlige goder med henblik på at varetage interesser af generel karakter, hvorimod 
de aktiviteter eller projekter, der blev støttet under incitamentssystemet til fremme af 
små og mellemstore virksomheders kvalificering, varetager private interesser for de 
involverede små og mellemstore virksomheder. Ikke desto mindre er grænsen måske 
ikke så klar, som de portugisiske myndigheder mener, den er, idet der er plads til en 
vis overlapning.

Angående spørgsmålet om hvem der vurderer turismeprojekter, er Kommissionen 
tilfreds med den uddybelse, som forvaltningsmyndigheden har givet. Kommissionen 
bemærker, at AICEP ikke vurderer alle de projekter, som er knyttet til 
internationalisering, men udelukkende de projekter, hvor størstedelen af investeringen 
(mere end 50 %) har at gøre med internationalisering. Følgelig vurderes de projekter, 
som er knyttet til internationalisering vedrørende turismesektoren, men hvor mindre 
end 50 % af investeringen rent faktisk har at gøre med internationalisering, af TP.  

Kommissionen bemærker imidlertid, at i et system som det portugisiske er 
betingelserne og reglerne i ordninger som incitamentssystemer for innovation eller 
incitamentssystemer for små og mellemstore virksomheder meget detaljerede, og 
høringen af ansøgere er ikke foreskrevet eksplicit.  Af klagen fremgår det, at 
fremgangsmåden ved meget detaljerede regler kan give anledning til tvivl om, 
hvorvidt proceduren er retfærdig, når der skabes uformelle eller formelle kontakter, 
hvilket ikke eksplicit er omfattet af sådanne regler.   Den omstændighed, at reglerne er 
så detaljerede, kunne få ansøgerne til at tro, at der ikke er andre regler end dem, som 
er nedskrevet, og at sådanne uformelle eller formelle kontakter, hvad enten de er 
omfattet af det generelle princip om god forvaltning eller ej, hverken er tilladt implicit 
eller eksplicit.  Kommissionen vil derfor foreslå de portugisiske myndigheder, at når 
de i fremtiden ændrer disse ordninger eller udvikler nye ordninger, bør denne type 
høring være nævnt eksplicit som god forvaltningspraksis.

d) AETP'S STØTTEBERETTIGELSE UNDER KOLLEKTIVE AKTIONER

Som fastlagt i de ovenfor nævnte afsnit a) og b) kan Kommissionen ikke kræve, at de 
portugisiske myndigheder genvurderer de to ansøgninger under de lukkede ordninger.  
For at støtte AETP's iværksætterinitiativer på en konstruktiv måde har Kommissionen 
imidlertid eksplicit anmodet de portugisiske myndigheder om at oplyse, hvorvidt og 
hvorledes AETP kan indsende ansøgninger under de kollektive aktioner ("Acções 
Colectivas").  Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt AETP kan være 
støtteberettiget under sådanne kollektive aktioner, såfremt projektet skulle
gennemføres i almenhedens interesse, er Kommissionen tilfreds med svaret fra 
forvaltningsmyndigheden og TP og bemærker, at AETP kan være berettiget under 
ordningen SIAC. Ifølge TP's svar kunne dette endda være muligt særskilt, det vil sige 
uden behov for direkte inddragelse af virksomheder, forudsat at denne ordnings øvrige 
kriterier for støtteberettigelse er opfyldt.

Med hensyn til AETP's mulige inddragelse og dens ekspertise og initiativ i 
Turismecentrum for konkurrenceevne og teknologi 2015 ("Pólo de Competitividade e 
Tecnologia Turismo 2015") bemærker Kommissionen, at dette ville afhænge af 
AETP's tilslutning til den godkendte strategi.  Som TP imidlertid påpegede, forvalter 
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Polo Turismo 2015, ligesom alle andre kollektive effektivitetsstrategier, ikke nogen 
strukturfondsmidler. Det ville derfor være nødvendigt, at alle de projekter, som den 
dækker eller kan dække, søger om det finansielle støtteinstrument, som, afhængigt af 
projektets art og dets arrangør, er det mest passende.

e) BETALING FOR TP'S TJENESTEYDELSER OG STATSSTØTTEPROBLEMER

Under andragendets/klagens behandling fremlagde AETP et andet aspekt:  TP 
modtager muligvis offentlig støtte (hovedsageligt fra det nationale budget, men 
muligvis også under strukturfondene) til at udføre tjenesteydelser, der kan 
sammenlignes med de tjenesteydelser, som AETP har udviklet.

Idet den offentlige turismepolitik er en strategisk sektor for den nationale økonomi, 
spurgte Kommissionen, om Decreto-Lei nr. 191/2009 ville ændre 
turismesektoraktørers muligheder for at deltage i POFC. Kommissionen erklærede, at 
svaret navnlig burde vedrøre forpligtelsen til at betale for muligheden for at blive 
dækket af pr-kampagner, som blev arrangeret af TP (artikel 19, litra b)). Endvidere 
anmodede Kommissionen de portugisiske myndigheder om at forklare, hvorvidt 
sådanne ændringer ville blive afspejlet i en ændring af programmet POFC eller i 
oplysningerne til mulige støttemodtagere.

Desværre er svaret fra forvaltningsmyndigheden ikke tilfredsstillende. 
Forvaltningsmyndigheden har i særdeleshed ikke reageret på spørgsmålet om en mulig 
forpligtelse til at betale for muligheden for at blive dækket af TP's pr-kampagner 
(artikel 19, litra b)), og hvorvidt sådan en ændring skulle afspejles i en ændring af 
POFC eller i de oplysninger, der gives til mulige støttemodtagere. 

Kommissionen forbeholder sig derfor sin stillingtagen til det mulige problem om 
statsstøtte og vil undersøge dette aspekt nærmere.

Konklusion

De to ansøgninger under de programmer, der medfinansieres af strukturfondene (afsnit a) og 
b)), er blevet afvist, og ansøgningerne kan ikke længere genvurderes. De portugisiske 
domstole skal afgøre, om afvisningerne var ulovlige, og drage de relevante slutninger.

Kommissionen vil derfor arbejde for at forbedre nationale bestemmelser og procedurer i 
fremtiden i løbet af dens regelmæssige møder med myndighederne med henblik på at forbedre 
de oplysninger, der er tilgængelige for projektansøgere, og sikre, at det i afslagsbreve på en 
klar og udtømmende måde forklares, hvilke retlige krav der ikke er opfyldt (afsnit a)-c)). 
Derudover har Kommissionen undersøgt mulighederne for, hvordan AETP kan søge fremover 
og navnlig i henhold til ordningerne for kollektive aktioner, og har oplyst AETP på behørig 
vis (afsnit d).

Problemet om statsstøtte i afsnit e) vil blive undersøgt nærmere. Kommissionen vender 
tilbage til Europa-Parlamentet med en endelig holdning om dette aspekt, når tiden er inde."


