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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Henryk Demps, lengyel állampolgár által benyújtott 1448/2007. számú 
petíció a lengyel Tczew városban elhelyezkedő történelmi hídról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy igen komoly restaurálási munkálatok szükségesek a 
Visztula folyó felett az észak-lengyelországi Tczew városban található, 837 méter hosszú 
történelmi híd megőrzése érdekében. Mivel a szóban forgó kiemelkedő európai építészeti és 
művészeti alkotás felügyeletéért felelős helyi hatóságok számára egyre nehezebbé válik a 
megőrzés finanszírozása, a petíció benyújtója az Európai Parlament segítségét kéri az e célra 
szolgáló uniós források megszerzéséhez.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. május 27. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. szeptember 26.

A petíció lengyel származású, a németországi Hamburgban élő benyújtója arról tájékoztatja a 
Bizottságot, hogy helyreállítási munkákat kell végezni a Visztula folyó felett, Tczew városban 
található történelmi hídon. A hidat a XIX. század közepén építették.

A petíció benyújtója az Európai Parlament segítségét kéri ahhoz, hogy uniós forrásokat 
szerezzen a híd restaurálásához és megóvásához, mivel – véleménye szerint – a helyi 
hatóságok számára egyre nehezebb finanszírozni azokat az intézkedéseket, amelyek az 
építmény helyreállításához és megóvásához, valamint a jövő számára történő megőrzéséhez 
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szükségesek. 

Történészek is kiemelték már a szóban forgó híd jelentőségét. Egy 2008. júniusában a 
Newcastle-i Művészeti Központban tartott kiállítás alkalmával úgy jellemezték, mint Európa 
és a világ kiemelkedő jelentőségű műszaki jellegű műemlékét. A kiállítás során 
hangsúlyozták, hogy az európai ipartörténetnek ebből a fontos időszakából nem maradt fenn 
hasonló méretű híd. 

A Bizottság elismeri a híd jelentőségét, és elismerését fejezi ki a társadalom azon tagjainak,
akik kiváló munkájukkal igyekeznek megóvni. A Bizottság azzal is tisztában van, hogy az 
ilyen jellegű műemlékek restaurálása és karbantartása jelentős ráfordítást és speciális 
szakértelmet kíván.

A Bizottság felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy a kulturális örökség megóvása, 
karbantartása és helyreállítása az illetékes nemzeti hatóságok feladata. Az EK-Szerződés 151.
cikkének (2) bekezdése értelmében a Közösségnek támogatnia kell a tagállamok közötti 
európai szintű kulturális együttműködést, például a kulturális örökség felmutatása révén. 

A Közösség tevékenységei azonban csak kiegészíthetik a nemzeti szintű tevékenységeket, 
beleértve, amikor európai jelentőségű kulturális örökség megóvásáról van szó. 

A Bizottság két módon segíthet a kulturális örökséggel kapcsolatos projektekben:

1. A Kultúra 2007–2013 programban: forrásokat biztosíthat a kulturális örökség 
jelentőségének megismertetése érdekében, kulturális együttműködésekre, 
információcserére és tanulmányokra. A Tczewben található hídról szervezett 
newcastle-i kiállítás társzervezője az Europa Nostra volt, amely szervezetet a program 
is támogatja. A Bizottság meg kívánja jegyezni, hogy a program keretében nem 
finanszírozza egy adott tagállam kulturális örökségének a megóvását és helyreállítását. 
Ez a nemzeti hatósságok hatáskörébe tartozik.

2. A 2007–2013 közötti kohéziós politika keretében: az Európai Bizottság 2007. 
szeptember 6-án „a Pomorskie Vajdaság Operatív Programja" címmel jóváhagyta 
Lengyelország Pomorskie régiójának regionális fejlesztési programját a 2007–2013
közötti időszakra. Ez a program a „konvergencia” célkitűzés költségvetési fejezte alá 
esik, és így közösségi támogatást biztosít Pomorskie számára. A program teljes 
költségvetése kb. 1,3 milliárd euró, az ERFA-n keresztül nyújtott közösségi 
hozzájárulás összege pedig 885 millió euró. A program 6. prioritása a turizmus és a 
kulturális örökség, költségvetése 59 millió euró, ebből az EU hozzájárulása 44,2 millió
euro. A régió fenntartható fejlődésének egyik kulcsa éppen idegenforgalmi vonzereje. 
A projekteknek a változatos turisztikai programokra, az idegenforgalmi infrastruktúra 
fejlesztésére, a kulturális örökségre és a (hálózati) turisztikai termékek létrehozására és 
támogatására kell irányulniuk, beleértve integrált idegenforgalmi információs rendszer 
kidolgozását is. A program közlekedési prioritására (4. prioritás) 271 millió euró áll 
rendelkezésre (az EU hozzájárulása 203,5 millió euró). Ami a közlekedési 
infrastruktúrát illeti, a támogatás során prioritást élveznek azok a regionális 
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jelentőségű közúti és vasúti csomópontok, amelyek a régiót összekötik a nemzetközi 
közlekedési hálózattal.

A Kohéziós Politika keretében kulturális befektetéseknek, stb. juttatott támogatás
vonatkozásában a Bizottság szeretné hangsúlyozni, hogy itt a szubszidiaritás elve 
érvényesül, ami annyit jelent, hogy a tagállamoknak kell kezdeményezniük a 
projektek kiválasztását, nem pedig a Bizottságnak (eltekintve az olyan nagyobb 
projektektől, amelyek teljes költsége meghaladja a 25 millió eurót (környezeti 
projektek esetén), illetve az 50 millió eurót (más területeken). (Ezeket a projekteket a 
Bizottságnak kell kiválasztania). A Pomorskie Vajdaság Operatív Programjának 
irányító hatósága a Pomorskie vajdaság elnöki hivatala: Okopowa 21/27, 80-810 
Gdańsk.

Nemzeti szinten az Infrastruktúra és környezet operatív programnak egy olyan prioritása van, 
amelyik kultúrával és a kulturális örökséggel foglalkozik (11. prioritási tengely): 
költségvetése 576 millió euró, amelyből az EU hozzájárulása 490 millió euró. A prioritási 
tengely olyan projekteket támogat, amelyek célja a régión kívül is jelentősnek számító, nem 
mozdítható műemlékek védelme és helyreállítása; ide tartoznak például az UNESCO 
világörökségi listáján szereplő műemlékek, vagy a Lengyelország elnöke által történelmi 
műemlékként elismert műtárgyak. Az elvégzendő feladatok között szerepelnek a műemléki
nyilvántartásban szereplő objektumok, valamint műemlék-együttesek és környezetük
renoválásával, helyreállításával, megújításával és védelemével kapcsolatos tevékenységek. 
Az Infrastruktúra és környezet operatív program irányító hatósága a Regionális Fejlesztési 
Minisztérium: Wspólna utca 2/4, 00-926 Varsó.

A fentiekből következik, hogy a petíció benyújtója által kért intézkedés, azaz a Tczew 
városában található híd helyreállítása az érintett tagállam feladata.
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