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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1218/2010 af Claudiu Cristea, rumænsk statsborger, for Arad Action 
Association, om den uantagelige ændring af formålet med den planlagte 
rehabilitering af Arads historiske bymidte, finansieret af EFRU, og den negative 
påvirkning af monumentet "Trajans bro".

1. Sammendrag

Andrageren oplyser, at de lokale myndigheder i Arad (Rumænien) planlægger at opføre en 
bro ved siden af det historiske monument Trajans bro, hvorved dets eksistens trues. Han 
oplyser, at myndighederne i Arad modtager EU-finansiering under Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) - akse 53, punkt 5.14 - til rehabilitering af den historiske bymidte. 
Andrageren oplyser, at den midlertidige bro til benyttelse under renovationsarbejdet på 
Trajans bro var den, der oprindeligt var planlagt, og ikke en permanent bro, som tilfældet er 
nu. Andrageren betragter det som uantageligt og ulovligt at anvende EU-finansiering til at 
opføre en permanent bro ved siden af den historiske bro. Efter at have fremlagt spørgsmålet 
for de nationale myndigheder ønsker andrageren nu, at Kommissionen undersøger den 
påståede manglende opfyldelse af projektets formål og dermed også betingelserne for EU-
finansiering.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. januar 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. marts 2011

"Andragerne hævder, at borgmesterkontoret i Arad (herefter benævnt "modtageren") i 
forbindelse med renoveringen af den historiske Trajans bro i Arad, der medfinansieres under 
det regionale operationelle program 2007-2013 i Rumænien som led i projektet "Renovering 
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af Arads historiske bymidte", har i sinde at kanalisere beløbene afsat til den midlertidige bro 
over i en ny investering, som ikke indgår i finansieringsaftalen. De hævder endvidere, at 
medfinansieringen til projektet ikke er garanteret. Endvidere anfører de, at man ved at 
forbinde den nye bro med den historiske bro overtræder EU-lovgivningen og rumænsk 
lovgivning om beskyttelse af historiske monumenter.

"Kommissionens bemærkninger 

I henhold til forordningerne for samhørighedspolitikken ydes bistanden i henhold til en 
strategi, som omfatter komplementaritet og partnerskab mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne under behørig hensyntagen til deres respektive beføjelser og i henhold til 
delt forvaltning. 

Dette betyder ikke mindst, at Kommissionen ikke blander sig i udvælgelsen af de enkelte 
projekter, da dette henhører under de nationale forvaltningsmyndigheders enekompetence. 
Ikke desto mindre skal de udvalgte projekter være i overensstemmelse med de fastlagte 
principper i programmeringsdokumenterne, som blev vedtaget i samråd med Kommissionen, 
ligesom de skal overholde gældende EU-lovgivning og national lovgivning.

Kommissær Hahn og kommissær Vassiliou modtog andragendet i november, i hvilken 
anledning de bekræftede modtagelsen og samtidig oplyste andragerne om, at andragendet var 
blevet registreret som en klage.

Kommissionen undersøger i øjeblikket andragerens oplysninger og vil anmode de relevante 
nationale myndigheder om yderligere oplysninger med henblik på at kunne afdække de 
faktiske omstændigheder. Anmodningen vil blive sendt officielt via EU Pilot, et system der 
skal forbedre kommunikationen vedrørende klager mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne, og som Rumænien deltager i.

Kommissionen vil, når den har gennemgået de nationale myndigheders svar og set det i lyset 
af EU-lovgivningens regler og bestemmelser, beslutte, om der skal træffes yderligere 
foranstaltninger. Kommissionen skal under alle omstændigheder træffe en beslutning inden 
for et år fra indgivelsen af klage. Kommissionens tjenestegrene vil under hele processen holde 
andrageren orienteret om udviklingen i sagen og resultaterne af Kommissionens 
undersøgelser.

Endvidere er vedligeholdelse, beskyttelse, bevarelse og renovering af kulturarv primært et 
nationalt ansvar. 

I henhold til artikel 167 i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal Unionen 
"ved sin indsats fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne og om nødvendigt støtte og 
udbygge medlemsstaternes indsats"1 på kulturområdet. Derfor er Unionens indsats et 
supplement til den nationale eller regionale indsats, og det er medlemsstaternes ansvar at 
bevare og beskytte kulturarven. 
                                               
1 Konsoliderede udgaver af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
artikel 167.2 (Den Europæiske Unions Tidende C 083 2010).
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Unionen kan imidlertid i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet træffe 
foranstaltninger med henblik på at understøtte medlemsstaternes indsats.

Konklusioner

Kommissionen ser meget alvorligt på oplysningerne i dette andragende, der blev registreret 
som en klage efter fremsendelsen af brevet til kommissær Hahn og kommissær Vassiliou. 
Kommissionens tjenestegrene er i øjeblikket ved at indhente yderligere oplysninger fra de 
relevante nationale myndigheder om det egentlige formål med projektet "Renovering af Arads 
historiske bymidte", som omfatter renoveringen af Trajans bro og medfinansieres af EFRU. 
Når de nationale myndigheders svar foreligger, vil Kommissionen beslutte, om der skal 
træffes yderligere foranstaltninger. Andrageren og Europa-Parlamentet holdes orienteret 
under hele processen."

4. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012 (REV.)

"Den sag, som andrageren beskriver, henhører ikke under EU's kompetenceområde på 
kulturområdet, som er beskrevet i artikel 167 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, hvori det hedder, at "Unionen bidrager til, at medlemsstaternes kulturer kan 
udfolde sig, idet den respekterer den nationale og regionale mangfoldighed og samtidig 
fremhæver den fælles kulturarv. […] Unionen skal ved sin indsats fremme samarbejdet 
mellem medlemsstaterne og om nødvendigt støtte og udbygge medlemsstaternes indsats 
[…]". 

Det er derfor medlemsstaternes ansvar at bevare kulturarven. Dette indebærer, at 
Kommissionen ikke kan intervenere med henblik på at bestemme, hvordan den nationale 
kulturarv skal beskyttes. 

Hvad angår den overtrædelse, der hævdes at være sket under udførelsen af arbejdet, og som 
ikke henhører under fællesskabslovgivningen, skal andrageren henvende sig til de kompetente 
nationale myndigheder.

Selv om Den Europæiske Regionaludviklingsfond kan samfinansiere kulturinvesteringer, 
herunder beskyttelsen af kulturarv og naturarv som fastsat i artikel 2 i forordning (EF) 
nr. 1783/1999 af 12. juli 1999 i medfør af princippet om delt forvaltning, er 
forvaltningsmyndighederne i medlemsstaterne imidlertid ansvarlige for at udvælge og 
gennemføre projekter, der samfinansieres af Den Europæiske Regionaludviklingsfond. 

Kommissionens tjenestegrene har imidlertid efter modtagelsen af dette andragende, som blev 
registreret og behandlet som en klage af Kommissionens tjenestegrene og i den første 
meddelelse til Europa-Parlamentet, kontaktet ministeriet for regionaludvikling og turisme 
henholdsvis den 13. juli og 21. november 2011 som den ansvarlige myndighed for 
forvaltningen og gennemførelsen af det operationelle program for regionaludvikling 
Forvaltningsmyndigheden meddelte, at den havde foretaget et kontrolbesøg vedrørende 
projektet, og har givet nedenstående oplysninger. 
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I henhold til ministeriet er den oprindelige finansieringskontrakt finansieret af strukturfondene 
med borgmesterkontoret i Arad som modtager ikke overtrådt. Ifølge ministeriet indeholdt den 
oprindelige kontrakt således ikke opførelsen af en midlertidig bro. I stedet valgte modtageren 
én af de fire tekniske løsninger, som blev foreslået i trafikundersøgelsen om kontinuiteten i 
trafikken på DN69 over floden Mureş, som bestod i at forstærke Trajans bro og åbne op for 
sporvognstrafik på Micalacabroen.

Med hensyn til garantien for samfinansiering af dette projekt oplyste de rumænske 
myndigheder, at finansieringskilderne og målet for denne finansiering overholder 
bestemmelserne i finansieringsaftalen.

Ministeriet bekræfter, at rehabiliteringsprojektet vedrørende Trajans bro hverken ændrer 
krydsningsstrukturen, broens geometri (længde, bredde og højde) eller de anvendte materialer 
(hverken dem i metaldækket eller i broinfrastrukturen). Trajans bro udvides ikke. Endvidere 
gives der forsikring for, at alle arbejder udføres i overensstemmelse med alle tilladelser, 
aftaler og godkendelser, som kræves i henhold til loven for at beskytte historiske bygninger 
og monumenter.

Ministeriet erklærer, at projektet ikke omfatter nogen ny bro, og at den retlige ramme blev 
respekteret, idet alle godkendelser, aftaler og tilladelser udstedes i overensstemmelse med den 
overordnede byplan, og at denne plan vedhæftes kontrakten. I henhold til de modtagne 
oplysninger blev projektet begrundet med en trafikundersøgelse med det formål at sikre 
kontinuiteten af trafikken over floden Mureş.

Kommissionens tjenestegrene har den 20. februar 2012 underrettet andrageren om 
ovennævnte og også om det faktum, at Kommissionen i henhold til analysen af disse 
oplysninger konkluderede, at der ikke var sket nogen overtrædelse af lovgivningen i forhold
til strukturfondene. Ovennævnte klage vil således blive henlagt, eftersom andrageren ikke 
inden for en frist på én måned fra denne underretning har fremlagt nye oplysninger, som 
kunne give anledning til at mene, at der er sket en overtrædelse af lovgivningen i forhold til 
strukturfondene. Kommissionens tjenestegrene har også rådet andrageren til at gøre brug af de 
klagemuligheder, der findes på nationalt plan." 


