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Tárgy: Claudiu Cristea román állampolgár által az Aradi Mozgalom Társaság 
(Asociația Mișcarea Arădeană) nevében benyújtott 1218/2010. számú petíció 
Arad város történelmi központjában az ERFA által finanszírozott tervezett 
helyreállítási munkálatok elfogadhatatlan módosításáról és a „Podul lui 
Traian” (Traianus hídja) emlékművet esetlegesen érintő negatív hatásokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának állítása szerint Arad (Románia) városvezetése egy híd megépítését 
kezdeményezte a „Podul lui Traian” (Traianus hídja) történelmi műemlék közvetlen 
közelében, amely így veszélybe kerülhet. A petíció benyújtója szerint az aradi hatóságok az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) (53. célkitűzés, 5.14. intézkedés) keretében 
nyújtott európai támogatásban részesülnek a város történelmi központjának a helyreállítása 
céljából. A petíció benyújtója szerint a tervezetben a Traianus hídja helyreállítása idején 
működő ideiglenes hídról van szó, és nem a jelenlegi tervben szereplő végleges hídról. A 
petíció benyújtója elfogadhatatlannak és törvénytelennek tartja azt, hogy a történelmi hídhoz 
kapcsolt új, végleges híd építésére használják fel az európai támogatást. A petíció benyújtója, 
aki már beadvánnyal fordult a nemzeti hatóságokhoz, kéri az Európai Bizottságot, hogy 
vizsgálja ki a projekt célkitűzéseinek, és ennélfogva az uniós finanszírozás odaítélését 
szabályozó feltételeknek az állítólagos megsértését.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. január 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. március 29.
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A petíció benyújtóinak állítása szerint az aradi történelmi Traianus híd – amelyet a 2007–
2013-as időszakra szóló romániai regionális operatív program keretében finanszíroznak az 
„Arad történelmi városközpontjának helyreállítása” elnevezésű projekt részeként –
helyreállítása során Arad polgármesteri hivatala (a továbbiakban: „kedvezményezett”) 
megpróbálja az időleges hídra szánt összegeket egy új, a finanszírozási szerződésben nem 
szereplő befektetésre fordítani. A petíció benyújtóinak állítása szerint továbbá nem biztosított 
a projekt társfinanszírozása. Állításuk szerint az új híd történelmi hídhoz kapcsolása egyúttal 
ellentétes a történelmi emlékművek védelméről szóló uniós és romániai jogszabályokkal.

A Bizottság észrevételei 

A támogatást a kohéziós politikai rendeletekkel összhangban a megosztott irányítás, valamint 
a Bizottság és a tagállamok közötti kiegészítő jelleg és partnerség megközelítése alapján, a 
vonatkozó hatáskörök kellő figyelembevétele mellett nyújtják. 

Ez különösen azt jelenti, hogy a Bizottság nem avatkozik be az egyes projektek 
kiválasztásába, mivel ez a nemzeti irányító hatóságok kizárólagos hatáskörébe tartozik. A 
kiválasztásnak ugyanakkor összhangban kell állnia a Bizottsággal folytatott konzultációt 
követően elfogadott programozási dokumentumokban meghatározott elvekkel, és meg kell 
felelnie a hatályos európai és nemzeti jogszabályoknak.

A petíció novemberben érkezett meg Hahn és Vassiliou biztosokhoz, akik a petícióra adott 
válaszukban jelezték annak kézhezvételét, és egyúttal tájékoztattak arról, hogy a petíciót 
panaszként nyilvántartásba vették.

A Bizottság jelenleg elemzi a petíció benyújtója által szolgáltatott információkat, és annak 
érdekében, hogy megállapíthassa a tényeket, kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet kíván 
intézni az illetékes nemzeti hatóságokhoz. A tájékoztatás iránti kérelmet hivatalosan az EU 
Pilot keretében küldik meg, amely rendszer célja a panaszokat illetően a Bizottság és a 
tagállamok közötti kommunikáció javítása, és e rendszernek Románia is tagja.

A Bizottság a nemzeti hatóságok válaszának vizsgálatát követően, valamint az uniós 
jogszabályok előírásainak és rendelkezéseinek fényében határoz majd arról, hogy tegyen-e 
további lépéseket. A Bizottságnak a panasz benyújtását követő egy éven belül mindenképpen 
határozatot kell hoznia. A Bizottság szolgálatai az eljárás egészének folyamán tájékoztatják a 
petíció benyújtóját a bizottsági vizsgálat alakulásáról és eredményeiről.

Emellett a kulturális örökség fenntartása, védelme, megőrzése és helyreállítása elsősorban 
nemzeti hatáskörbe tartozik. 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 167. cikke értelmében az Unió célja a kultúra 
területén „a tagállamok közötti együttműködés előmozdítása és szükség esetén tevékenységük 
támogatása és kiegészítése”1. Az Unió fellépése ezért kiegészíti a nemzeti és regionális 
fellépést, és továbbra is a tagállamok felelősek a kulturális örökség megőrzéséért és 
                                               
1 Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe 
foglalt változata, 167. cikk (2) bekezdés (az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010., C 083.)
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megóvásáért. 

Ugyanakkor a szubszidiaritás elve alapján az Unió intézkedéseket fogadhat el a tagállamok 
fellépésének támogatása érdekében.

Következtetés

A Bizottság nagyon komolyan veszi a szóban forgó petícióban biztosított információkat, 
amelyet a Hahn és Vassiliou biztosnak intézett levelet követően panaszként vettek 
nyilvántartásba. A Bizottság szolgálatai jelenleg kiegészítő információkat kívánnak szerezni 
az illetékes nemzeti hatóságoktól az „Arad történelmi városközpontjának helyreállítása” 
elnevezésű projekt célkitűzésének módosulásáról, beleértve az ERFA társfinanszírozásában 
részesülő Traianus híd helyreállítását is. A Bizottság a nemzeti hatóságok válaszát követően 
határoz a további intézkedésekről. Az eljárás során folyamatosan tájékoztatják majd a petíció 
benyújtóját és az Európai Parlamentet.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV.): 2012. május 30.

A petíció benyújtója által ismertetett típusú eset nem tartozik az Unió kulturális területen 
végrehajtott, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 167. cikkében leírt fellépéseinek 
körébe, amely cikk kimondja, hogy „az Unió hozzájárul a tagállamok kultúrájának 
virágzásához, tiszteletben tartva nemzeti és regionális sokszínűségüket, ugyanakkor előtérbe 
helyezve a közös kulturális örökséget. Az Unió fellépésének célja a tagállamok közötti 
együttműködés előmozdítása és szükség esetén tevékenységük támogatása és kiegészítése 
[…]”. 

Következésképpen a kulturális örökség megőrzéséért a tagállamok felelősek. Ez azt jelenti, 
hogy a Bizottság nem avatkozhat be oly módon, hogy meghatározza a nemzeti kulturális 
örökség védelmének módjait. 

Mivel az állítólagos jogsértéseket a munkálatok végrehajtása során követték el, és azok a 
közösségi jogszabályok hatályán kívül esnek, a petíció benyújtójának a nemzeti hatóságokhoz 
kell fordulnia.

Noha az Európai Regionális Fejlesztési Alap – ahogyan azt az 1999. július 12-i 
1783/1999/EK rendelet 2. cikke megállapítja – társfinanszírozást nyújthat a kulturális 
beruházásokhoz, például a kulturális és természeti örökség védelméhez, a megosztott irányítás 
elve alapján a tagállami irányító hatóságok felelnek az ERFA által társfinanszírozott projektek 
kiválasztásáért és megvalósításáért. 

A Bizottság szolgálatai által panaszként nyilvántartásba vett és kezelt, valamint az Európai 
Parlament első megkeresésének tekintett petíció beérkezését követően a Bizottság szolgálatai 
2011. július 13-án és november 21-én a román vidékfejlesztési és turisztikai minisztériumhoz 
fordultak, amely a regionális operatív program igazgatásáért és végrehajtásáért felelős 
hatóság. Az irányító hatóság arról számolt be, hogy ellenőrző látogatást tett a projekt 
helyszínén, és a következő tájékoztatással szolgált. 
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A minisztérium szerint nem szegték meg a Strukturális Alapokból finanszírozott kezdeti 
finanszírozási szerződést, amelynek az Arad polgármesteri hivatala a kedvezményezettje. 
Ilyen módon – a minisztérium szerint – a kezdeti szerződés nem írta elő semmilyen időleges 
híd létesítését. A kedvezményezett ehelyett a Maros-folyón keresztülhaladó DN69-es út 
forgalma folyamatosságának fenntartásáról szóló közlekedésszervezési tanulmány által 
javasolt négy műszaki megoldásból választott ki egyet, amely a Traianus híd megerősítését és 
a villamosközlekedésnek a Micalaca-hídra való terelését tartalmazta.

Ami a projekt társfinanszírozását illeti, a román hatóságok azt jelezték, hogy a finanszírozási 
források és e források célja megfelelnek a finanszírozási szerződés rendelkezéseinek.

A minisztérium megerősíti, hogy a Traianus híd felújítási projektje nem változtatja meg az 
áthidaló szerkezet jellegét, sem a híd geometriáját (hosszát, szélességét és magasságát), sem 
pedig a munkálatokhoz felhasznált anyagokat (sem a fémlemezek anyagát, sem padig a híd 
infrastruktúrájának anyagát). A Traianus hidat nem szélesítik ki. Emellett szavatolják, hogy 
valamennyi munkálatot a műemlékek védelméről szóló törvényben előírt engedélyek, 
megállapodások és jóváhagyások szerint végzik el.

A minisztérium kijelentette, hogy a projekt keretében nem épül új híd, és tiszteletben tartják a 
jogszabályi kereteket, mivel valamennyi jóváhagyást, megállapodást és engedélyt az általános 
településrendezési tervnek megfelelően bocsátanak ki, továbbá ez a terv a szerződés 
mellékletét képezi. A kapott tájékoztatás szerint a projektet a Maros-folyó felett áthaladó 
forgalom folytonossága fenntartásának biztosításáról szóló közlekedésszervezési tanulmány 
támasztja alá.

A Bizottság szolgálatai 2012. február 20-án tájékoztatták a petíció benyújtóját a fentiekről, 
valamint arról, hogy – az említett információk elemzését követően – a Bizottság 
megállapította, hogy nem sértik meg a Strukturális Alapokról szóló rendeleteket. Ennélfogva 
a Bizottság az említett panaszt lezárja, mivel a petíció benyújtója az értesítéstől számított egy 
hónapon belül nem nyújtott be olyan további tájékoztatást, amely arra engedne következtetni, 
hogy megsértik a Strukturális Alapokkal kapcsolatos jogszabályokat. A Bizottság szolgálatai 
azt is tanácsolták a petíció benyújtójának, hogy éljen a nemzeti szinten rendelkezésére álló 
jogorvoslati lehetőségekkel. 


