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Kumitat għall-Petizzjonijiet

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1218/2010 , imressqa minn Claudiu Cristea, ta’ ċittadinanza 
Rumena, f’isem l-Assoċjazzjoni ta’ Azzjoni ta’ Arad, dwar il-modifika 
inammissibbli tal-objettivi tar-riabilitazzjoni ppjanata fiċ-Ċentru Storiku ta’ 
Arad iffinanzjata mill-FEŻR u l-impatt negattiv fuq il-monument “Traian 
Bridge”

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindika li l-awtoritajiet lokali ta’ Arad (fir-Rumanija) qed jippjanaw li jibnu 
pont maġenb il-monument storiku “Traian Bridge”, u b’hekk qed jipperikolaw l-eżistenza 
tiegħu. Huwa jindika li l-awtoritajiet ta’ Arad qed jirċievu fondi tal-UE mill-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) - Assi 53, dominju 5.14 – għar-riabilitazzjoni taċ-ċentru 
storiku tal-belt. Il-petizzjonant jindika li oriġinarjament kien hemm il-ħsieb ta’ pont 
provviżorju biex jintuża waqt li jkun qed isir ix-xogħol ta’ rinnovazzjoni fuq il-Pont Traian, u 
mhux ta’ pont permanenti kif inhu l-każ attwalment. Il-petizzjonant iqis li huwa 
inammissibbli u illegali li jintużaw fondi tal-UE għall-bini ta’ pont permanenti maġenb il-pont 
storiku. Wara li ressaq il-każ quddiem l-awtoritajiet nazzjonali, il-petizzjonant issa qed jitlob 
li ssir investigazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-allegat ksur tal-objettivi tal-proġett u b’hekk 
tal-kundizzjonijiet tal-għoti ta’ fondi tal-UE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Jannar 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-29 ta’ Marzu 2011.

Il-petizzjonant jiddikjara li fir-rigward tar-restawr tal-monument storiku “Traian Bridge” 
f’Arad, liema restawr hija kofinanzjata taħt il-Programm Operazzjonali Reġjonali 2007-2013 
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fir-Rumanija bħala parti mill-proġett “Rinnovazzjoni taċ-Ċentru Storiku ta’ Arad”, l-Uffiċċju 
tas-Sindku ta’ Arad (minn issa ’l quddiem “il-benefiċjarju”) qed jipprova juża l-ammonti għal 
investiment ġdid, minflok ma jużahom għall-pont temporanju kif kien ippjanat, fatt li ma 
kienx stipulat fil-kuntratt ta’ finanzjament. Jiddikjaraw ukoll li l-kofinanzjament għall-proġett 
mhuwiex garantit. Barra minn hekk, jallegaw li jekk il-pont il-ġdid jingħaqad ma’ dak storiku 
dan jikkostitwixxi ksur tal-leġiżlazzjoni Ewropea u Rumena dwar il-protezzjoni tal-
monumenti storiċi.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 

Skont ir-regolamenti tal-politika ta’ koeżjoni, l-assistenza tingħata skont approċċ ta’ 
kumplimentarjetà u sħubija bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri, billi jiġu rispettati 
debitament is-setgħat rispettivi tagħhom u skont ġestjoni kondiviża. 

B’mod partikolari, dan ifisser li l-Kummissjoni ma tintervenix fis-selezzjoni individwali tal-
proġetti, ladarba din taqa’ fil-kompetenza esklussiva tal-awtoritajiet nazzjonali għall-ġestjoni. 
Madankollu, is-selezzjoni għandha tkun konformi mal-prinċipji stabbiliti fid-dokumenti ta’ 
programmazzjoni adottati b’konsultazzjoni mal-Kummissjoni, u dawn għandhom ikunu 
konformi mal-leġiżlazzjoni Ewropea u nazzjonali attwali.

Il-Kummissarju Hahn u l-Kummissarju Vassiliou rċevew il-petizzjoni f’Novembru u wieġbu 
lill-petizzjonant, fejn qalulu li l-petizzjoni waslet għandhom u infurmawh fl-istess ħin li l-
petizzjoni ġiet irreġistrata bħala lment.

Attwalment il-Kummissjoni qed tanalizza l-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant u qed 
tħejji talba għal informazzjoni addizzjonali mill-awtoritajiet nazzjonali rilevanti biex tkun 
tista’ tiddetermina l-fatti. It-talba għall-informazzjoni se tintbagħat uffiċjalment permezz tal-
EU Pilot, sistema li għandha l-għan li ttejjeb il-komunikazzjoni dwar l-ilmenti bejn il-
Kummissjoni u l-Istat Membru, sistema li r-Rumanija tagħmel parti minnha.

Wara li teżamina r-risposta tal-awtoritajiet nazzjonali u fid-dawl tar-regoli u d-
dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni tal-UE, il-Kummissjoni se tiddeċiedi jekk hemmx bżonn 
tittieħed iktar azzjoni. Fi kwalunkwe każ, il-Kummissjoni għandha tieħu deċiżjoni fi żmien 
sena minn meta jitressaq l-ilment. Il-petizzjonant se jinżamm informat, matul il-proċedura 
kollha, mis-servizzi tal-Kummissjoni dwar l-iżvilupp u r-riżultati tal-investigazzjoni tal-
Kummissjoni.

Barra minn hekk, il-manutenzjoni, il-protezzjoni, il-konservazzjoni u r-rinnovazzjoni tal-wirt 
kulturali primarjament huma responsabilità nazzjonali. 

According to article 167 of the Treaty on the Functioning of the European Union, the Union 
should be "encouraging cooperation between Member States and, if necessary, supporting and 
supplementing their action"1 in the field of culture. Għalhekk, l-azzjoni tal-Unjoni hija 
kumplimentari għall-azzjoni nazzjonali jew reġjonali u l-Istati Membri jibqgħu responsabbli 
                                               
1 Verżjonijiet konsolidati tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, Artikolu 167.2 (Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 2010 C 083).
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għall-konservazzjoni u s-salvagwardja tal-wirt kulturali. 

Madankollu, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, skont il-prinċipju ta’ sussidjarjetà, biex tappoġġja 
l-azzjoni tal-Istati Membri.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni tieħu b’serjetà kbira l-informazzjoni pprovduta f’din il-petizzjoni, liema 
informazzjoni ġiet irreġistrata bħala lment wara l-ittra li ntbagħtet lill-Kummissarju Hahn u 
lill-Kummissarju Vassiliou. Is-servizzi tal-Kummissjoni bħalissa qed ifittxu informazzjoni 
addizzjonali mingħand l-awtoritajiet nazzjonali rilevanti fir-rigward tal-bidla fl-objettiv tal-
proġett “Rinnovazzjoni taċ-Ċentru Storiku ta’ Arad” li tinvolvi r-restawr tal-Pont Traian, li 
huwa kofinanzjat mill-FEŻR. Wara r-riposta tal-awtoritajiet nazzjonali, il-Kummissjoni se 
tiddeċiedi jekk għandhiex tittieħed azzjoni ulterjuri. Il-petizzjonant u l-Parlament ser 
jinżammu infurmati tul dan il-proċess.

4. It-tweġiba tal-Kummissjoni (REV.), li waslet fit-30 ta’ Mejju 2012.

It-tip ta’ każ deskritt mill-petizzjonant ma jaqax taħt l-ambitu ta' azzjonijiet tal-Unjoni 
Ewropea fil-qasam tal-kultura, li huwa stabbilit f'Artiklu 167 tat-Trattat dwar it-Tħaddim tal-
Unjoni Ewropea u li jiddikjara li “L-Unjoni għandha tikkontribwixxi għall-fjoritura tal-kulturi 
tal-Istati Membri, filwaqt li tirrispetta d-diversità nazzjonali u reġjonali tagħhom u fl-istess 
ħin iħħib il-wirt kulturali komuni l’quddiem. Azzjoni mill-Unjoni għandha tkun immirata lejn 
it-tħeġġiġ tal-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u, jekk neċessarju, l-appoġġ u s-
supplimentar tal-azzjoni tagħhom […]". 

Ir-Responsabilità fil-qasam tal-konservazzjoni tal-wirt kulturali għalhekk taqa’ f’idejn l-Istati
Membri Dan jimplika li l-Kumissjoni ma tistax tintervjeni biex tiddetermina l-modi kif jiġi 
protett il-wirt kulturali nazzjonali. 

Rigward il-ksur allegat imwettaq matul it-twettiq tax-xogħlijiet u l-waqa’ l-barra tal-ambitu 
tal-leġiżlazzjoni tal-komunità, il-petizzjonant għandu jindirizza l-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti.

Minkejja li l-Fond għall-Iżvilupp Reġjonali Ewropew jista’ jikkofinanzja investimenti 
kulturali, inkluż il-protezzjoni ta’ wirt kulturali u nazzjonali, kif stabbilit f’Artiklu 2 ta' 
Regolament tal-KE Nru1783/1999 tat-12 ta’ Lulju 1999ERDF.bis-saħħa tal-prinċipju ta’ 
mmaniġjar maqsum tat-12 ta’ Lulju 1999, bis-saħħa tal-prinċipju ta’ mmaniġjar maqsum, l-
Awtoritajiet ta’ Mmaniġjar fl-Istati Membri huma responsabbli għall-għażla u l-
implimentazzjoni tal-proġetti kofinanzjati mill-ERDF. 

Madanakollu, wara li ġiet riċevuta l-petizzjoni, li ġiet irreġistrata u trattata bħala ilment mis-
servizzi tal-Kummissjoni u l-ewwel komunikazzjoni tal-Parlament Ewropew, is-servizzi tal-
Kummissjoni kkuntattjaw il-Ministeru tal-Iżvilupp Reġjonali u t-Turiżmu fit-13 ta’ Lulju u l-
21 ta’ Novembru 2011 rispettivament, bħala l-awtorità responsabbli għall-immaniġjar u l-
implimentazzjoni tal-Programm Operattiv Reġjonali. L-awtorità ta’ mmaniġjar irrappurtat li 



PE462.686v02-00 4/4 CM\903691MT.doc

MT

għamlet żjara ta’ monitoraġġ lill-proġett u tat l-informazzjoni li jmiss. 

Skont il-Ministeru, m’hemm ebda ksur fil-kuntratt ta’ finanzjament inizzjali ffinanzjat mill-
Fondi Strutturali li tagħhom l-Uffiċċju tas-Sindku tal-Arad huwa l-benefiċjarju. B’hekk, skont 
il-Ministeru, il-kuntratt inizzjali ma pprevdiex il-kostruzzjoni ta' kwalunkwe pont temporanju. 
Minflok, il-benefiċjarju għażel waħda mill-erba’ soluzzjonijiet tekniċi proposti mill-istudju 
tat-traffiku dwar il-kontinwità tat-traffiku fuq id-DN69, fuq ix-xmara Mures, li jikkonsisti fit-
tisħiħ tal-Pont Trajan u l-ftuħ tat-traffiku għat-tram fuq il-pont Micalaca..

Rigward il-garanzija ta’ kofinanzjar tal-proġett, l-wtoritajiet Rumeni jndikaw li s-sorsi ta’ 
ffinanzjar u destinazzjonijiet ta’ dawn il-fondi jirrispettaw id-dispożizzjonijiet tal-Kuntratt 
Finanzjarju.

Il-Ministeru jikkonferma li l-proġett ta’ riabilitazzjoni tal-pont Trajanma jbiddilx it-tip ta’ 
struttura ta’ qsim, u l-anqas il-geometrija tal-pont (tul, wisa’, għoli) lanqas il-materjali użati 
fix-xogħlijiet (lanqas dawk tal-gverta tal-ħadid u l-infrastruttura tal-pont). Il-pont Trajan 
mhux inwessa’. Aktar minn hekk, tingħata garanzija li x-xogħlijiet kollha jkunu mwettaq 
skont il-permessi qbil u awtorizzazzjonijiet kollha meħtieġa mill-liġi għall-protezzjoni  tal-
assi tal-proprjetà tal-wirt.

Il-Ministeru jiddikjara li m’hemm ebda pont ġdid inkluż fil-proġett u li l-qafas legali ġie 
rrispettat, minħabba li l-approvazzjonijiet, qbil u liċenzji kollha huma maħruġa skont il-pjan 
urban ġenerali u li dan il-pjan huwa mehmuż mal-kuntratt. Skont l-informazzjoni mogħtija, il-
proġett kien iġġustifikat minn studju tat-traffiku bil-għan li jiżgura l-kontinwità tat-traffiku 
fuq il-pont Mures.

Is-Servizzi tal-Kummissjoni infurmaw lill-petizzjonant fl-20 ta’ Frar 2012 b’dan t’hawn fuq u 
wkoll bil-fatt li, wara l-analiżi ta’ din l-informazzjoni, il-Kummissjoni kkonkludiet li m’hemm 
ebda ksur tar-regolament tal-Fondi Strutturali. Għalhekk, l-ilment imsemmi hawn fuq ser 
jingħalaq, minħabba li l-petizzjonant ma ssottomettiex informazzjoni ġdida li twassal biex 
wieħed jemmen li hemm ksur tar-regolament tal-Fondi Strutturali fi żmien xahar min-notifika. 
Is-servizzi tal-Kummissjoni tw parir lill-petizzjonant ukoll biex jagħmel użu mid-drittijiet ta’ 
appell tiegħu disponibbli fuq livell nazzjonali. 


