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Tema: Peticija Nr. 1218/2010 dėl nepriimtinų numatyto Arado istorinio centro 
atstatymo, kurį finansuoja ERPF, tikslų pakeitimų ir nepalankaus poveikio 
Trajano tiltui, kurią pateikė Rumunijos pilietis Claudiu Cristea Arado 
veiklos asociacijos vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo, kad Arado vietos valdžios institucijos (Rumunija) planuoja statyti 
tiltą šalia istorinio paminklo Trajano tilto, taip keldamos paminklui pavojų. Jis nurodo, kad 
istoriniam miesto centrui atstatyti Arado valdžios institucijos gauna ES finansavimą iš 
Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) (53 kryptis, 5.14 sritis). Peticijos pateikėjas pažymi, 
kad iš pradžių planuota statyti laikiną tiltą, kuriuo būtų naudojamasi vykdant Trajano tilto 
atnaujinimo darbus, o ne nuolatinį tiltą, kaip dabar planuojama. Peticijos pateikėjas mano, kad 
nepriimtina ir neteisėta naudoti ES lėšas nuolatiniam tiltui statyti šalia istorinio tilto. Dėl šio 
reikalo kreipęsis į nacionalinės valdžios institucijas, peticijos pateikėjas dabar tikisi, kad 
Komisija pradės tyrimą dėl tariamo projekto tikslų pažeidimo, taigi ir dėl ES finansavimo 
suteikimo sąlygų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. sausio 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. kovo 29 d.

„Peticijos pateikėjai teigia, kad Arado merija (toliau – paramos gavėja), remdamasi istorinio 
Trajano tilto atnaujinimu Arade, kuris yra bendrai finansuojamas pagal 2007–2013 m. 
Rumunijos regioninę veiklos programą kaip dalis projekto „Arado istorinio miesto centro 
atstatymas“, siekia panaudoti laikinam tiltui skirtas lėšas naujoms, finansavimo sutartyje 
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nenumatytoms investicijoms. Jie taip pat teigia, kad nėra užtikrintas bendras projekto 
finansavimas. Be to, peticijos pateikėjai tvirtina, kad statant naują tiltą šalia seno istorinio tilto 
pažeidžiami Europos ir Rumunijos teisės aktai dėl istorinių paminklų apsaugos.

Komisijos pastabos 

Remiantis sanglaudos politikos reglamentais, parama teikiama vadovaujantis Komisijos ir 
valstybių narių papildomumo ir partnerystės požiūriu, deramai atsižvelgiant į atitinkamus jų 
įgaliojimus ir pasidalijamąjį valdymą. 

Tai reiškia, kad Komisija nesikiša į atskirų projektų atranką, nes tai priklauso išskirtinei 
nacionalinės valdžios institucijų kompetencijai. Nepaisant to, atranka turi atitikti 
konsultuojantis su Komisija patvirtintuose programavimo dokumentuose išdėstytus principus 
ir dabartinius ES ir nacionalinės teisės aktus.

Komisijos narys J. Hahn ir Komisijos narė A. Vassiliou peticiją gavo lapkričio mėn. ir parašė 
peticijos pateikėjams atsakymą, informuodami apie peticijos gavimą ir pranešdami, kad 
peticija užregistruota kaip skundas.

Šiuo metu Komisija nagrinėja peticijos pateikėjų informaciją ir rengia papildomos 
informacijos prašymą atitinkamoms nacionalinės valdžios institucijoms, kad galėtų įvertinti 
faktus. Prašymai pateikti informaciją bus išsiųsti oficialiai per sistemą „EU Pilot“, kuria 
siekiama pagerinti Komisijos ir valstybių narių bendravimą skundų klausimais; Rumunija yra 
šios sistemos narė.

Išanalizavusi nacionalinės valdžios institucijų atsakymą ir atsižvelgdama į ES teisės aktų 
taisykles ir nuostatas Komisija spręs, ar reikėtų imtis tolesnių veiksmų. Bet kuriuo atveju 
Komisija privalo priimti sprendimą per vienus metus nuo skundo pateikimo. Apie procedūros 
raidą ir Komisijos tyrimo rezultatus peticijos pateikėją informuos Komisijos tarnybos.

Be to, kultūros paveldo priežiūra, apsauga, išsaugojimas ir atnaujinimas visų pirma yra 
valstybės pareiga. 

Remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 167 straipsniu, Europos Sąjunga turėtų 
veikti „siekdama skatinti valstybes nares bendradarbiauti, o prireikus – paremti ir papildyti jų 
veiklą“1 kultūros srityje. Todėl Europos Sąjungos veiksmai tik papildo nacionalinę ar 
regioninę veiklą, ir valstybės narės tebėra atsakingos už kultūros paveldo išsaugojimą ir 
apsaugą. 

Vis dėlto pagal subsidiarumo principą Europos Sąjunga gali imtis priemonių valstybių narių 
veiklai paremti.

Išvada

                                               
1 Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinės redakcijos 167 straipsnio 
2 dalis (Europos Sąjungos oficialusis leidinys, 2010 C 083).
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Komisija labai rimtai vertina šioje peticijoje pateiktą informaciją, kuri po laiško Komisijos 
nariui J. Hahnui ir Komisijos narei A. Vassiliou buvo užregistruota kaip skundas. Komisijos 
tarnybos šiuo metu siekia iš susijusių nacionalinės valdžios institucijų gauti papildomą 
informaciją dėl bendrai iš ERPF finansuojamo projekto „Arado istorinio miesto centro 
atstatymas“, įskaitant ir Trajano tilto renovaciją, tikslo pakeitimo. Gavusi atsakymą iš 
nacionalinės valdžios institucijų Komisija spręs, ar reikia imtis tolesnių veiksmų. Peticijos 
pateikėjas ir Europos Parlamentas bus informuojami apie šio proceso eigą.“

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„Peticijos pateikėjo aprašytas atvejis nepatenka į Sąjungos veiksmų kultūros srityje taikymo 
sritį, nustatytą Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 167 straipsnyje, kuriame teigiama, kad 
„Sąjunga prisideda prie valstybių narių kultūrų klestėjimo, gerbdama jų nacionalinę ir 
regioninę įvairovę ir kartu iškeldama bendrą kultūros paveldą. Sąjunga veikia siekdama 
skatinti valstybes nares bendradarbiauti, p prireikus – paremti ir papildyti jų veiklą <…>“. 

Todėl kultūros paveldo išsaugojimo atsakomybė tenka valstybėms narėms. Tai reiškia, kad 
Komisija negali kištis ir nustatyti būdų, kuriais remiantis būtų saugomas nacionalinis kultūros 
paveldas. 

Dėl tariamų pažeidimų vykdant darbus ir Bendrijos teisės aktų netaikymą peticijos pateikėjas 
turėtų kreiptis į kompetentingas nacionalinės valdžios institucijas.

Nors Europos regioninės plėtros fondas gali bendrai finansuoti kultūros investicijas, įskaitant 
kultūros ir gamtos paveldo apsaugą, kaip nustatyta 1999 m. liepos 12 d. Reglamento 
Nr. 1783/1999 2 straipsnyje, pagal pasidalijamojo valdymo principą valstybių narių 
vadovaujančiosios institucijos yra atsakingos už projektų, bendrai finansuojamų iš ERPF, 
atranką ir įgyvendinimą. 

Vis dėlto gavusios peticiją, kuri Komisijos tarnybų užregistruota ir nagrinėjama kaip skundas, 
ir pateikusios pirmą pranešimą Europos Parlamentui, atitinkamai 2011 m. liepos 13 d. ir 
lapkričio 21 d. Komisijos tarnybos susisiekė su Regioninės plėtros ir turizmo ministerija –
institucija, atsakinga už regioninės veiklos programos valdymą ir įgyvendinimą. 
Vadovaujančioji institucija pranešė atlikusi priežiūros patikrą projekto vykdymo vietoje ir 
pateikė toliau nurodytą informaciją. 

Pasak ministerijos, nėra jokio pirminės finansavimo sutarties, finansuojamos iš struktūrinių 
fondų, kurios paramos gavėja yra Arado merija, pažeidimo. Todėl, pasak ministerijos, 
pirminėje sutartyje nebuvo numatyta jokio laikino tilto statyba. Vietoj to, paramos gavėjas 
pasirinko vieną variantą iš keturių techninių sprendimų, pasiūlytų atlikus eismo tyrimą dėl 
eismo DN69 per Murešo upę tęstinumo, kurį sudarė Trajano tilto stiprinimas ir tramvajaus 
eismo per Mikalakos tiltą atidarymas.

Dėl bendro projekto finansavimo garantijos pažymėtina, kad Rumunijos valdžios institucijos 
nurodė, kad finansavimo šaltiniai ir šių lėšų paskirtis atitinka finansavimo sutarties nuostatas.
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Ministerija patvirtina, kad Trajano tilto atstatymo projektas nekeičia persikėlimo struktūros 
tipo, nei tilto geometrinių savybių (ilgio, pločio, aukščio), nei darbams naudojamų medžiagų 
(nei metalinio klojinio, nei tilto infrastruktūros). Trajano tiltas nepraplatintas. Be to, 
užtikrinama, kad visi darbai atliekami pagal visus leidimus ir sutartis, kurių teisiškai 
reikalaujama siekiant apsaugoti paveldo turtą.

Ministerija tvirtina, kad joks naujas tiltas į projektą neįtrauktas ir kad laikytasi teisinės 
sistemos, nes visi patvirtinimo dokumentai, sutartys ir licencijos išduoti pagal bendrąjį miesto 
planą, ir kad šis planas pridedamas prie sutarties. Remiantis pateikta informacija, projektas 
pagrįstas eismo tyrimu, kuriuo siekiama užtikrinti eismo tęstinumą per Murešo upę.

2012 m. vasario 20 d. Komisijos tarnybos informavo peticijos pateikėją apie pirmiau 
išdėstytus faktus, taip pat apie tai, kad, išanalizavusi šią informaciją, Komisija padarė išvadą, 
kad struktūrinių fondų reglamentai nepažeisti. Todėl pirmiau minėtas skundas bus baigtas 
nagrinėti, nes peticijos pateikėjas nepateikė naujos informacijos, kuri leistų manyti, kad per 
vieną mėnesį nuo pranešimo buvo pažeisti struktūrinių fondų reglamentai. Be to, Komisijos 
tarnybos peticijos pateikėjui patarė pasinaudoti nacionaliniu lygmeniu prieinamomis 
apskundimo teisėmis.“ 


