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Temats: Lūgumraksts Nr. 1218/2010, ko Aradas Rīcības apvienības vārdā iesniedza 
Rumānijas valstspiederīgais Claudiu Cristea, par ERAF finansētā Aradas 
vēsturiskā centra atjaunošanas projekta nepieļaujamu pārveidošanu un tā 
nelabvēlīgo ietekmi uz vēsturisko Trajāna tiltu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Aradas (Rumānija) pašvaldības iestādes plāno būvēt tiltu 
blakus vēsturiskajam Trajāna tiltam, tādējādi apdraudot tā pastāvēšanu. Viņš norāda, ka 
Aradas pašvaldības iestādes no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) — 53. ass, 
5.14. daļa — saņem ES finansējumu vēsturiskā pilsētas centra atjaunošanai. Lūgumraksta 
iesniedzējs norāda, ka sākotnēji projektā bija paredzēts būvēt Trajāna tilta atjaunošanas laikā 
izmantojamu pagaidu tiltu, nevis pastāvīgu tiltu, kā paredzēts tagad. Lūgumraksta iesniedzējs 
uzskata, ka ir nepieņemami un nelikumīgi izmantot ES finansējumu, lai blakus vēsturiskam 
tiltam būvētu pastāvīgu tiltu. Lūgumraksta iesniedzējs šajā jautājumā ir vērsies valsts iestādēs 
un tagad lūdz Komisijai izmeklēt projekta mērķu un līdz ar to ES finansējuma piešķiršanas 
noteikumu iespējamo pārkāpumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 18. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 29. martā

Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka attiecībā uz vēsturisko Trajāna tiltu Aradā, kas tiek 
līdzfinansēts Reģionālās darbības programmas 2007.–2013. gadam Rumānijā ietvaros kā daļa 
no projekta „Aradas vēsturiskā centra atjaunošana”, Aradas mērija (turpmāk „saņēmējs”) 
vēlas novirzīt pagaidu tilta būvniecībai paredzētās summas jaunām investīcijām, kas nebija 
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paredzētas finansēšanas līgumā. Viņi arī apgalvo, ka līdzfinansējums projektam nav garantēts. 
Turklāt viņi norāda, ka jauna tilta pievienošana vēsturiskajam tiltam ir pretrunā Eiropas un 
Rumānijas tiesību aktiem par vēstures pieminekļu aizsardzību.

Komisijas apsvērumi

Saskaņā ar kohēzijas politikas noteikumiem atbalsts tiek sniegts saskaņā ar papildināmības un 
partnerības pieeju starp Komisiju un dalībvalstīm, ņemot vērā to attiecīgās pilnvaras un dalīto 
pārvaldību.

Tas īpaši nozīmē to, ka Komisija neiejaucas atsevišķu projektu atlasē, jo tas ietilpst valsts 
vadošo iestāžu ekskluzīvā kompetencē. Tomēr atlasei ir jānotiek saskaņā ar plānošanas 
dokumentos noteiktajiem principiem, kas pieņemti, apspriežoties ar Komisiju, un tiem 
jāatbilst spēkā esošajiem Eiropas un valsts tiesību aktiem.

Komisārs Johannes Hahn un komisāre Androulla Vassiliou saņēma lūgumrakstu novembrī un 
atbildēja lūgumraksta iesniedzējiem, apstiprinot saņemšanu un vienlaikus informējot, ka 
lūgumraksts ir reģistrēts kā sūdzība.

Komisija pašreiz analizē lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju un gatavo papildu 
informācijas pieprasījumu attiecīgajām valsts iestādēm, lai varētu noteikt faktus. Informācijas 
pieprasījums tiks nosūtīts oficiāli, izmantojot ES Pilot — sistēmu, kuras mērķis ir uzlabot 
saziņu starp Komisiju un dalībvalstīm attiecībā uz sūdzībām un kurai ir pievienojusies arī 
Rumānija.

Pēc valsts iestāžu sniegtās atbildes izvērtēšanas un ņemot vērā ES tiesību aktu noteikumus, 
Komisija izlems, vai ir nepieciešams veikt papildu pasākumus. Jebkurā gadījumā Komisijai ir 
jāpieņem lēmums viena gada laikā no sūdzības iesniegšanas dienas. Komisijas dienesti 
informēs lūgumraksta iesniedzēju par Komisijas izmeklēšanas virzību un rezultātiem visā 
procedūras gaitā.

Turklāt kultūras mantojuma uzturēšana, aizsardzība, saglabāšana un atjaunošana ir 
galvenokārt valsts atbildība. 

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 167. pantu Savienībai ir „jāveicina 
sadarbība starp dalībvalstīm un vajadzības gadījumā jāatbalsta un jāpapildina to rīcība”1

kultūras jomā. Tādēļ Savienības rīcība papildina valsts un reģionālo rīcību, un dalībvalstis 
paliek atbildīgas par valsts mantojuma saglabāšanu un aizsardzību.

Tomēr Savienība var veikt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, lai atbalstītu 
dalībvalstu rīcību.

Secinājums

                                               
1 Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētās versijas 167. panta 
2. punkts (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 083, 2010.).
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Komisija ļoti nopietni uztver šajā lūgumrakstā sniegto informāciju, kas pēc komisāram 
Johannes Hahn un komisārei Androulla Vassiliou nosūtītās vēstules tika reģistrēts kā sūdzība. 
Komisijas dienesti pašreiz gaida papildu informāciju no attiecīgajām valsts iestādēm attiecībā 
uz projekta „Aradas vēsturiskā centra atjaunošana” mērķa izmaiņām, kas ietver Trajāna tilta 
rekonstrukciju, ko līdzfinansē ERAF. Pēc atbildes saņemšanas no valsts iestādēm Komisija 
izlems, vai ir nepieciešams veikt papildu pasākumus. Lūgumraksta iesniedzējs un Eiropas 
Parlaments tiks informēts visā šajā procesā.

4. Komisijas atbilde (REV.), kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Lūgumraksta iesniedzēja aprakstītās lietas veids neietilpst to Savienības darbību jomā saistībā 
ar kultūru, kas minētas Līguma par Eiropas Savienības darbību 167. pantā, kurā noteikts, ka 
„Savienība veicina dalībvalstu kultūru uzplaukumu, respektējot to nacionālās un reģionālās 
atšķirības un vienlaikus pievēršot uzmanību kopīgajam kultūras mantojumam. Savienības 
rīcības mērķis ir veicināt dalībvalstu sadarbību un vajadzības gadījumā atbalstīt un papildināt 
to rīcību [..]”.

Tāpēc kultūras mantojuma saglabāšana ir dalībvalstu atbildība. Tas nozīmē, ka Komisija 
nevar iejaukties, lai noteiktu, kādā veidā aizsargāt valsts kultūras mantojumu.

Attiecībā uz apgalvotajiem pārkāpumiem, kas izdarīti darbu veikšanas laikā un neietilpst 
Kopienas tiesību aktu darbības jomā, lūgumraksta iesniedzējam būtu jāvēršas kompetentajās 
valsts iestādēs.

Kaut gan Eiropas Reģionālās attīstības fonds var līdzfinansēt ieguldījumus kultūrā, tostarp 
kultūras un valsts mantojuma aizsardzībā, kā noteikts 1999. gada 12. jūlija Regulas (EK) 
Nr. 1783/1999 2. pantā, saskaņā ar dalītās pārvaldības principu dalībvalstu vadošās iestādes ir 
atbildīgas par ERAF līdzfinansēto projektu atlasi un īstenošanu.

Tomēr pēc lūgumraksta saņemšanas, kuru Komisijas dienesti reģistrēja un izskatīja kā 
sūdzību, un pēc pirmā paziņojuma Eiropas Parlamentam Komisijas dienesti sazinājās ar 
Reģionālās attīstības un tūrisma ministriju kā par reģionālās darbības programmas 
pārvaldīšanu un īstenošanu atbildīgo iestādi attiecīgi 2011. gada 13. jūlijā un 21. novembrī. 
Vadošā iestāde ziņoja pēc projekta vietas uzraudzības apmeklējumu un sniedza šādu 
informāciju.

Ministrija apgalvo, ka nav pārkāpts sākotnējais finansējuma līgums, ko finansē no 
struktūrfondiem un kura saņēmējs ir Aradas mēra birojs. Tādējādi saskaņā ar ministrijas teikto 
sākotnējā līgumā nebija paredzēta nekāda pagaidu tilta būvniecība. Tā vietā saņēmējs 
izvēlējās vienu variantu no četriem tehniskajiem risinājumiem, kas tika piedāvāti satiksmes 
pētījumā par satiksmes nepārtrauktību uz ceļa DN69 pāri Mures upei, kurā ietilpa Trajāna tilta 
nostiprināšana un tramvaja satiksmes atvēršana uz Micalaca tilta.

Attiecībā uz līdzfinansēšanas garantiju projektam Rumānijas iestādes norādīja, ka attiecībā uz 
finansēšanas avotiem un šo līdzekļu galamērķi tiek ievēroti finansēšanas līguma noteikumi.
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Ministrija apstiprina, ka Trajāna tilta atjaunošanas projekts nemaina šķērsošanas struktūras 
veidu, ne arī tilta ģeometriju (garumu, platumu, augstumu), ne darbā izmantotos materiālus 
(ne metāla segumā, ne tilta infrastruktūrā). Trajāna tilts nav paplašināts. Turklāt tiek garantēts, 
ka visi darbi tiek veikti saskaņā ar visām atļaujām, līgumiem un normatīvajos aktos 
paredzētajiem apstiprinājumiem attiecībā uz kultūras mantojuma aizsardzību.

Ministrija norāda, ka neviens jauns tilts nav ietverts projektā un ka tiesiskais regulējums tika 
ievērots, jo visas atļaujas, līgumi un licences ir izsniegtas saskaņā ar vispārējo pilsētas plānu, 
un šis plāns ir pievienots līgumam. Saskaņā ar sniegto informāciju projekts tika pamatots ar 
satiksmes pētījumu, kura mērķis ir nodrošināt satiksmes nepārtrauktību pāri Mures upei.

Komisijas dienesti 2012. gada 20. februārī informēja lūgumraksta iesniedzēju par iepriekš 
minēto un arī par to, ka pēc šīs informācijas analīzes Komisija ir secinājusi, ka Struktūrfondu 
noteikumi nav pārkāpti. Tādēļ iepriekš minētā sūdzība tiks slēgta, jo lūgumraksta iesniedzējs 
viena mēneša laikā no paziņošanas dienas nesniedza jaunu informāciju, kas ļautu uzskatīt, ka 
ir pārkāpti Struktūrfondu noteikumi. Komisijas dienesti arī ieteica lūgumraksta iesniedzējam 
izmantot valsts līmenī pieejamās pārsūdzības tiesības.


