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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1218/2010, внесена от Claudiu Cristea, с румънско гражданство, 
от името на „Asociația Mișcarea Arădeană“, относно недопустимо 
изменение на целите на планираното възстановяване на историческия 
център на град Арад, финансирано от ЕФРР и неблагоприятното 
въздействие върху паметника „Траянов мост“

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че местните органи на град Арад, Румъния, планират 
да изградят мост в близост до историческия паметник „Траянов мост“, като по този 
начин се застрашава съществуването на паметника. Той посочва, че органите на град 
Арад получават европейско финансиране от Европейския фонд за регионално развитие 
(ЕФРР), ос 53, област 5.14, за възстановяване на историческия център на града. 
Вносителят на петицията посочва, че първоначално е бил проектиран временен мост, 
който се е използвал по време на възстановителните работи на „Траянов мост“, а не 
постоянен мост, какъвто е случаят сега. Вносителят на петицията счита за недопустимо 
и незаконно да се използва финансиране от ЕС за изграждането на постоянен мост в 
близост до историческия мост. Вносителят е отнесъл въпроса до националните органи 
и понастоящем моли Комисията да извърши разследване относно предполагаемо 
нарушение на целите на проекта и следователно на условията за отпускане на 
финансиране от ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 януари 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 29 март 2011 г.
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Вносителите на петицията твърдят, че във връзка с реставрацията на историческия 
„Траянов мост“ в град Арад, съфинансирана по Оперативна програма „Регионално 
развитие 2007—2013 г.“ в Румъния като част от проекта „Възстановяване на 
историческия център на Арад“, общината в град Арад (наричана за краткост 
„бенефициер“) има намерение да използва средствата, предназначени за изграждането 
на временен мост, за други инвестиции, които не са предвидени в договора за 
финансиране. Според тях също така няма гарантирано съфинансиране по проекта.
Освен това вносителите на петицията твърдят, че добавянето на нов мост към 
съществуващия исторически мост противоречи на европейското и румънското 
законодателство относно опазването на историческите паметници.

Забележки на Комисията 

В съответствие с политиката на сближаване, помощта се предоставя при спазване на 
правилата за допълване и партньорство между Комисията и държавите членки, като се 
вземат предвид съответните им правомощия и принципът за споделено управление. 

Това означава, че Комисията не се намесва в избора на отделните проекти, тъй като 
това попада в изключителната компетентност на националните управляващи органи. 
Въпреки това изборът следва да отговаря на принципите, определени в програмните 
документи, приети след обсъждане с Комисията и те да бъдат в съответствие с 
действащото европейско и национално законодателство.

Членовете на Комисията Hahn и Vassiliou са получили петицията през ноември и са 
отговорили на вносителите, за да потвърдят получаването и да ги уведомят, че тя е 
регистрирана като жалба.

Понастоящем Комисията анализира предоставената от вносителя на петицията 
информация и подготвя искане за допълнителна информация от съответните 
национални органи, за да може да установи точно фактите. Искането за информация ще 
бъде официално изпратено чрез системата „EU Pilot“, в която е включена и Румъния и 
която има за цел да подобри комуникацията между Комисията и държавите членки по 
отношение на жалбите.

След като разгледа отговора на националните органи и като има предвид правилата и 
разпоредбите на законодателството на ЕС, Комисията ще вземе решение дали да 
предприеме допълнителни действия. При всички случаи Комисията трябва да вземе 
решение в рамките на една година от получаването на жалбата. По време на цялата 
процедура службите на Комисията ще информират вносителя на петицията за 
развитието и резултатите от проучването.

Освен това поддръжката, опазването, консервацията и възстановяването на културното 
наследство е отговорност на националните органи. 

Съгласно член 167 от Договора за функционирането на Европейския съюз, действията
на Съюза следва да са „насочени към насърчаване на сътрудничеството между 



CM\903691BG.doc 3/4 PE462.686v01-00

BG

държавите членки и, ако е необходимо — подкрепа и допълване на техните действия“1

в областта на културата. Следователно действията на Съюза допълват действията на 
националните или регионалните органи и държавите членки остават отговорни за 
консервацията и съхраняването на културното наследство. 

Въпреки това Съюзът може да приема мерки в подкрепа на действията на държавите 
членки при спазване на принципа на субсидиарност.

Заключение

Комисията приема много сериозно информацията, предоставена в тази петиция, 
регистрирана като жалба, след като е изпратено писмо до членовете на Комисията Hahn 
и Vassiliou. В момента службите на Комисията очакват допълнителна информация от 
съответните национални органи във връзка с промяната на целта на проекта 
„Възстановяване на историческия център на Арад“, включващ възстановяването на 
Траянов мост, съфинансиран от ЕФРР. След като получи отговор от националните 
органи, Комисията ще реши дали да предприеме допълнителни действия. Вносителят 
на петицията и Европейският парламент ще бъдат информирани в хода на целия 
процес.

4. Отговор от Комисията (REV.), получен на 30 май 2012 г.

Описаният от вносителя на петицията случай не попада в обхвата на действия на Съюза 
в областта на културата, определен в член 167 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, който гласи, че „Съюзът допринася за разцвета на културите на 
държавите членки, като зачита тяхното национално и регионално многообразие и 
същевременно извежда на преден план общото културно наследство. Действията на 
Съюза са насочени към насърчаване на сътрудничеството между държавите членки и, 
ако е необходимо – подкрепа и допълване на техните действия […]“. 

Поради това отговорността за консервацията на културното наследство се носи от 
държавите членки. Това означава, че Комисията не може да се намеси, за да определя 
как да се опазва националното културно наследство. 

Що се отнася до предполагаемите нарушения, които са били извършени по време на 
изпълнението на дейностите, и които попадат извън обхвата на законодателството на 
Общността, вносителят на петицията следва да се обърне към компетентните 
национални органи.

Въпреки че Европейският фонд за регионално развитие може да съфинансира културни 
инвестиции, включително опазването на културно и природно наследство, в 
съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) № 1783/1999 от 12 юли 1999 г., по силата на 
принципа за споделено управление, управляващите органи в държавите членки 
                                               
1 Консолидирани текстове на Договора за Европейския съюз и на Договора за функционирането на 
Европейския съюз, член 167, параграф 2 (Официален вестник на Европейския съюз 2010 C 083).



PE462.686v01-00 4/4 CM\903691BG.doc

BG

отговарят за подбора и реализирането на проекти, съфинансирани от ЕФРР. 

Въпреки това след получаването на петицията, която бе регистрирана и разгледана като 
жалба от службите на Комисията и след първото съобщение за Европейския парламент, 
службите на Комисията се свързаха с Министерството на регионалното развитие и 
туризма съответно на 13 юли и на 21 ноември 2011 г. в ролята му на орган, който 
отговаря за управлението и прилагането на регионалната оперативна програма. 
Управляващият орган докладва за извършването на мониторингово посещение на 
проекта и предостави следната информация. 

Според министерството няма нарушение на договора за първоначално финансиране, 
финансиран по линия на структурни фондове, по който общината в град Арад е 
бенефициер. Следователно според министерството първоначалния договор не е 
предвиждал изграждането на временен мост. Вместо това бенефициерът е избрал един 
от четирите варианта на техническо решение, предложени от проучването на 
движението за непрекъсване на движението по DN69 над река Муреш, който се състоял 
в укрепване на Траяновия мост и пускане на движението на трамваи по моста 
Макалака.

По отношение на гаранциите за съфинансирането на проекта румънските органи 
посочват, че източниците на финансиране и предназначението на тези средства 
отговарят на разпоредбите на договора за финансиране.

Министерството потвърждава, че проектът за рехабилитация на Траяновия мост не 
променя вида на структурата на преминаване, нито геометрията на моста (дължина, 
ширина, височина), както и използваните при строителните работи материали (нито 
тези на металното покритие, нито на инфраструктурата на моста). Траяновият мост не е 
разширяван. В допълнение се дават уверения, че всички строителни работи се 
извършват в съответствие с всички разрешителни, споразумения и оторизации, 
изисквани съгласно закона за защитата на ценности от историческото наследство.

Министерството заявява, че в проекта не е включен нов мост и че законовата рамка е 
спазена, тъй като всички одобрения, споразумения и разрешения са издадени в 
съответствие с общия градоустройствен план и този план е приложен към договора. 
Според предоставената информация проектът е обоснован с проучване на движението, 
което е имало за цел да се гарантира непрекъсване на движението над река Муреш.

Службите на Комисията информираха вносителя на петицията на 20 февруари 2012 г. 
за горепосоченото, както и за факта, че след извършването на анализ на тази 
информация Комисията е направила заключение, че не е извършено нарушение на 
регламентите за структурните фондове. Поради това разглеждането на горепосочената 
жалба ще бъде приключено, тъй като вносителят на петицията не е предоставил нова 
информация, която да сочи, че е извършено нарушение на регламентите за 
структурните фондове в рамките на един месец от уведомлението. Освен това службите 
на Комисията препоръчаха на вносителя на петицията да се възползва от правото на 
обжалване, предоставяно на национално равнище. 


