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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1218/2010, του Claudiu Cristea, ρουμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Ένωσης Δράσης για το Arad, σχετικά με την απαράδεκτη 
τροποποίηση των στόχων της προβλεπόμενης αποκατάστασης του ιστορικού 
κέντρου της πόλης Arad με χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και τον αρνητικό 
αντίκτυπο στο μνημείο της «γέφυρας του Τραϊανού»

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι οι τοπικές αρχές της πόλης Arad (Ρουμανία) σκοπεύουν να 
κατασκευάσουν γέφυρα δίπλα στο ιστορικό μνημείο της «γέφυρας του Τραϊανού», θέτοντας 
έτσι σε κίνδυνο την ύπαρξή του. Υποστηρίζει ότι οι αρχές του Arad λαμβάνουν 
χρηματοδότηση από την ΕΕ μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) –άξονας 53, τομέας 5.14– για την αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου της πόλης. Ο 
αναφέρων υποστηρίζει ότι αρχικά προβλεπόταν η κατασκευή προσωρινής γέφυρας που θα 
χρησιμοποιούνταν κατά τα έργα ανακαίνισης στη γέφυρα του Τραϊανού, και όχι μόνιμης 
γέφυρας όπως σχεδιάζεται τώρα. Ο αναφέρων θεωρεί ότι είναι απαράδεκτο και παράνομο να 
χρησιμοποιείται χρηματοδότηση από την ΕΕ για την κατασκευή μόνιμης γέφυρας δίπλα στην 
ιστορική γέφυρα. Έχοντας παραπέμψει το θέμα στις εθνικές αρχές, ο αναφέρων ζητεί τώρα τη 
διενέργεια έρευνας από την Επιτροπή σχετικά με την εικαζόμενη παραβίαση των στόχων του 
έργου και, ως εκ τούτου, των προϋποθέσεων για τη διάθεση χρηματοδότησης από την ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Ιανουαρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Μαρτίου 2011.

Οι αναφέροντες ισχυρίζονται ότι όσον αφορά την αποκατάσταση της ιστορικής «γέφυρας του 
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Τραϊανού» στην πόλη Arad, που συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007-2013 της Ρουμανίας ως τμήμα του έργου «Ανακαίνιση 
του ιστορικού κέντρου της πόλης Arad», το γραφείο του δημάρχου του Arad (εφεξής ο 
«δικαιούχος») επιδιώκει να διοχετεύσει τα ποσά που προορίζονταν για την προσωρινή 
γέφυρα σε μια νέα επένδυση, κάτι που δεν προβλεπόταν στη σύμβαση χρηματοδότησης. 
Ισχυρίζονται επίσης ότι η συγχρηματοδότηση για το έργου δεν είναι εγγυημένη. Επιπλέον, 
υποστηρίζουν ότι η σύνδεση της νέας γέφυρας στην ιστορική γέφυρα αντιβαίνει στην 
ευρωπαϊκή και τη ρουμανική νομοθεσία για την προστασία των ιστορικών μνημείων.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της πολιτικής συνοχής, η ενίσχυση παρέχεται βάσει μιας 
προσέγγισης συμπληρωματικότητας και εταιρικής σχέσης μεταξύ της Επιτροπής και των 
κρατών μελών, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους και στο 
πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης. 

Αυτό σημαίνει, συγκεκριμένα, ότι η Επιτροπή δεν παρεμβαίνει στην επιλογή των επιμέρους 
έργων, καθώς αυτό εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των εθνικών διαχειριστικών 
αρχών. Εντούτοις, η επιλογή πρέπει να συνάδει με τις αρχές που ορίζονται στα έγγραφα 
προγραμματισμού που εγκρίνονται κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή και 
συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Ο Επίτροπος Hahn και η Επίτροπος Βασιλείου έλαβαν την αναφορά τον Νοέμβριο και 
απάντησαν στους αναφέροντες επιβεβαιώνοντας τη λήψη και ενημερώνοντάς τους 
ταυτόχρονα ότι η αναφορά καταχωρήθηκε ως καταγγελία.

Η Επιτροπή αναλύει επί του παρόντος τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν από τον 
αναφέροντα και προετοιμάζει την αποστολή αίτησης παροχής πρόσθετων πληροφοριών από 
τις αρμόδιες εθνικές αρχές προκειμένου να είναι σε θέσει να καθορίσει τα πραγματικά 
περιστατικά. Η αίτηση παροχής πληροφοριών θα αποσταλεί επισήμως μέσω του «EU Pilot», 
ενός συστήματος που αποσκοπεί στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ της Επιτροπής και 
των κρατών μελών σχετικά με τις καταγγελίες, του οποίου η Ρουμανία αποτελεί μέλος.

Κατόπιν εξέτασης της απάντησης των εθνικών αρχών και υπό το πρίσμα των κανόνων και 
των διατάξεων της νομοθεσίας της ΕΕ, η Επιτροπή θα αποφασίσει κατά πόσον απαιτείται η 
ανάληψη περαιτέρω δράσης. Εν πάση περιπτώσει, η Επιτροπή πρέπει να λάβει απόφαση 
εντός ενός έτους από την υποβολή της καταγγελίας. Ο αναφέρων θα τηρείται ενήμερος 
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας από τις υπηρεσίες της Επιτροπής σχετικά με την 
εξέλιξη και τα αποτελέσματα της έρευνας της Επιτροπής.

Επιπλέον, η διατήρηση, η προστασία, η συντήρηση και η αποκατάσταση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς αποτελούν πρωτίστως εθνική αρμοδιότητα. 

Σύμφωνα με το άρθρο 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «η 
δράση της Ένωσης αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και, 
αν αυτό είναι αναγκαίο, υποστηρίζει και συμπληρώνει τη δράση τους»1 στον τομέα του 
                                               
1 Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
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πολιτισμού. Ως εκ τούτου, η δράση της Ένωσης είναι συμπληρωματική της εθνικής ή 
περιφερειακής δράσης και τα κράτη μέλη παραμένουν αρμόδια για τη διατήρηση και την 
προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Ωστόσο, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, για 
την υποστήριξη της δράσης των κρατών μελών.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα 
αναφορά, η οποία καταχωρήθηκε ως καταγγελία έπειτα από την επιστολή προς τον Επίτροπο
Hahn και την Επίτροπο Βασιλείου. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ζητούν επί του παρόντος 
πρόσθετες πληροφορίες από τις αρμόδιες εθνικές αρχές σχετικά με την αλλαγή του στόχου 
του έργου «Ανακαίνιση του ιστορικού κέντρου της πόλης Arad» που αφορά την 
αποκατάσταση της γέφυρας του Τραϊανού, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. Η 
Επιτροπή θα αποφασίσει κατά πόσον απαιτείται η ανάληψη περαιτέρω δράσης κατόπιν της 
απάντησης των εθνικών αρχών. Ο αναφέρων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα τηρούνται 
ενήμεροι καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012.

Η περίπτωση που περιγράφεται από τον αναφέροντα δεν εμπίπτει στο πεδίο δράσης της 
Ένωσης στον τομέα του πολιτισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 167 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο αναφέρεται ότι «Η Ένωση συμβάλλει στην 
ανάπτυξη των πολιτισμών των κρατών μελών και σέβεται την εθνική και περιφερειακή 
πολυμορφία τους, ενώ ταυτόχρονα προβάλλει την κοινή πολιτιστική κληρονομιά. Η δράση 
της Ένωσης αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και, αν 
αυτό είναι αναγκαίο, υποστηρίζει και συμπληρώνει τη δράση τους […]». 

Συνεπώς, η αρμοδιότητα στον τομέα της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς 
εναπόκειται στα κράτη μέλη. Αυτό δείχνει ότι η Επιτροπή δεν δύναται να παρέμβει για τον 
προσδιορισμό τρόπων προστασίας της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Όσον αφορά τις εικαζόμενες παραβιάσεις που διαπράχθηκαν κατά την εκτέλεση των 
εργασιών και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, η αναφέρουσα 
θα πρέπει να απευθυνθεί στις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Παρότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μπορεί να συγχρηματοδοτεί 
πολιτιστικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς, όπως ορίζεται στο άρθ. 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999 της 12ης 
Ιουλίου 1999, δυνάμει της αρχής της επιμερισμένης διαχείρισης, οι διαχειριστικές αρχές των 
κρατών μελών είναι αρμόδιες για την επιλογή και την υλοποίηση των έργων που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ. 

Ωστόσο, μετά τη λήψη της αναφοράς, η οποία καταχωρήθηκε και εξετάσθηκε από τις 
                                                                                                                                                  
Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρο 167, παράγραφος 2 (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2010 C 083).
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υπηρεσίες της Επιτροπής ως καταγγελία και την πρώτη ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, οι υπηρεσίες της Επιτροπής επικοινώνησαν με το Υπουργείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και Τουρισμού στις 13 Ιουλίου και στις 21 Νοεμβρίου 2011 αντίστοιχα, ως 
αρμόδια αρχή για τη διαχείριση και την υλοποίηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
Προγράμματος. Η διαχειριστική αρχή ανέφερε ότι είχε πραγματοποιήσει επίσκεψη 
επιτήρησης στο έργο και παρέσχε τις ακόλουθες πληροφορίες. 

Σύμφωνα με το Υπουργείο, δεν υπάρχει παράβαση στην αρχική σύμβαση χρηματοδότησης, η 
οποία χρηματοδοτήθηκε από τα διαρθρωτικά ταμεία, της οποίας δικαιούχος είναι το γραφείο 
του δημάρχου του Arad. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το Υπουργείο, η αρχική σύμβαση δεν 
προέβλεπε την κατασκευή προσωρινής γέφυρας. Απεναντίας, ο δικαιούχος επέλεξε μία από 
τις τέσσερις διαθέσιμες τεχνικές λύσεις που προτάθηκαν από τη μελέτη κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων σχετικά με τη συνέχεια της κυκλοφορίας στην οδό DN69 πάνω από τον ποταμό 
Mures, η οποία επιλογή συνίστατο στην ενίσχυση της γέφυρας του Τραϊανού και στην 
κυκλοφορία του τραμ στη γέφυρα Micalaca.

Όσον αφορά την εγγύηση της συγχρηματοδότησης του έργου, οι ρουμανικές αρχές ανέφεραν 
ότι οι πηγές της χρηματοδότησης και ο προορισμός των εν λόγω κονδυλίων τηρούν τις 
διατάξεις της σύμβασης χρηματοδότησης.

Το Υπουργείο επιβεβαιώνει ότι το σχέδιο αποκατάστασης της γέφυρας του Τραϊανού δεν 
αλλάζει τον τύπο της δομής σύνδεσης, ούτε τα γεωμετρικά στοιχεία της γέφυρας (μήκος, 
πλάτος, ύψος) ούτε τα χρησιμοποιούμενα υλικά για τις εργασίες (ούτε εκείνα του μεταλλικού 
καταστρώματος ούτε της υποδομής της γέφυρας).  Η γέφυρα του Τραϊανού δεν έχει 
διαπλατυνθεί. Επιπλέον, παρέχονται διαβεβαιώσεις ότι όλα τα έργα εκτελούνται σύμφωνα με 
όλες τις άδειες, συμφωνίας και εγκρίσεις που απαιτούνται από τον νόμο για την προστασία 
των ακινήτων ιστορικής κληρονομιάς.

Το Υπουργείο δηλώνει ότι δεν περιλαμβάνεται νέα γέφυρα στο έργο και ότι το νομικό 
πλαίσιο τηρήθηκε, δεδομένου ότι όλες οι εγκρίσεις, συμφωνίες και άδειες εκδίδονται 
σύμφωνα με το γενικό πολεοδομικό σχέδιο και ότι το εν λόγω σχέδιο επισυνάπτεται στη 
σύμβαση. Σύμφωνα με τις παρασχεθείσες πληροφορίες, το έργο αιτιολογήθηκε βάσει μελέτης 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με στόχο τη διασφάλιση της συνέχειας της κυκλοφορίας πάνω 
από τον ποταμό Mures.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ενημέρωσαν τον αναφέροντα στις 20 Φεβρουαρίου 2012 για τα 
προαναφερθέντα, καθώς επίσης και για το γεγονός ότι, κατόπιν ανάλυσης των εν λόγω 
πληροφοριών, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει παράβαση των 
κανονισμών των διαρθρωτικών ταμείων. Κατά συνέπεια, θα περατωθεί η εξέταση της 
προαναφερθείσας καταγγελίας, εφόσον ο αναφέρων δεν υπέβαλε νέες πληροφορίες οι οποίες 
θα οδηγούσαν στην εκτίμηση ότι υπάρχει παράβαση των κανονισμών των διαρθρωτικών 
ταμείων εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής συμβούλευσαν 
επίσης τον αναφέροντα να κάνει χρήση των δικαιωμάτων προσφυγής που διαθέτει σε εθνικό 
επίπεδο. 


