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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1218/2010, ingediend door Claudiu Cristea (Roemeense 
nationaliteit) namens de vereniging Mișcarea Arădeană, over onrechtmatige 
wijziging van de doelstellingen van het herstelproject voor het historisch 
centrum van de stad Arad, gefinancierd via het EFRO, en de negatieve 
gevolgen voor het monument de "brug van Trajanus"

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beweert dat de lokale autoriteiten van Arad (Roemenië) een brug willen bouwen vlak 
naast het historische monument: de "brug van Trajanus". Het monument wordt zo bedreigd. 
Indiener beweert dat de autoriteiten van Arad gebruikmaken van Europese financiering via 
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) – doelstelling 2, domein 5.14 –
voor herstel van het historisch centrum van de stad. Volgens indiener voorziet het project in 
de bouw van een tijdelijke brug tijdens het herstel van de "brug van Trajanus" en niet een 
definitieve brug zoals nu wordt gebouwd. Indiener beschouwt dit als een onrechtmatig en 
illegaal gebruik van Europese middelen voor de bouw van een permanente nieuwe brug, naast 
de oude brug. Indiener heeft zich al gewend tot de nationale autoriteiten en vraagt nu om een 
onderzoek van de Europese Commissie met betrekking tot de vermeende afwijking van de 
doelstellingen van het project en daarmee van de toekenningsvoorwaarden voor Europese 
financiering.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 januari 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 maart 2011.

Indieners stellen dat het stadhuis van Arad (hierna de "begunstigde" genoemd), met 
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betrekking tot het herstel van de historische "brug van Trajanus" (medegefinancierd in het 
kader van het regionaal operationeel programma 2007-2013 in Roemenië als onderdeel van 
het project "Renovatie van het historische stadscentrum van Arad") de middelen die bedoeld 
zijn voor de tijdelijke brug probeert te gebruiken voor een nieuwe investering, waarin niet was 
voorzien in de financieringsovereenkomst. Zij stellen ook dat medefinanciering van het 
project niet is gewaarborgd. Daarnaast beweren zij dat het bouwen van de nieuwe brug tegen 
de historische brug aan in strijd is met Europese en Roemeense wetgeving inzake de 
bescherming van historische monumenten.

Commentaar van de Commissie 

Overeenkomstig de verordeningen inzake het cohesiebeleid wordt steun verleend op grond 
van een aanpak van complementariteit en partnerschap tussen de Commissie en de lidstaten, 
met inachtneming van de respectievelijke bevoegdheden en op basis van gezamenlijk beheer. 

Dit betekent in het bijzonder dat de Commissie niet tussenbeide komt bij de individuele 
selectie van de projecten, aangezien deze valt onder de exclusieve bevoegdheid van de 
nationale beheersautoriteiten. Niettemin moet de selectie in overeenstemming zijn met de 
beginselen die zijn vastgelegd in de programmadocumenten die zijn aangenomen in overleg 
met de Commissie en moeten zij voldoen aan de bestaande Europese en nationale wetgeving.

Commissaris Hahn en Commissaris Vassiliou hebben het verzoekschrift in november 
ontvangen en een antwoord gestuurd aan de indieners waarin zij de ontvangst hebben 
bevestigd en hen tegelijkertijd hebben medegedeeld dat het verzoekschrift als klacht is 
geregistreerd.

De Commissie is momenteel bezig met het analyseren van de informatie die door indiener is 
verstrekt en bereidt een verzoek voor om aanvullende informatie van de relevante nationale 
autoriteiten teneinde de feiten te kunnen vaststellen. Het verzoek om informatie zal officieel 
worden verstuurd via EU Pilot, een systeem dat bedoeld is om de communicatie tussen de 
Commissie en de lidstaat inzake klachten te verbeteren en waarvan Roemenië lid is.

Na onderzoek van het antwoord van de nationale autoriteiten en in het licht van de regels en 
bepalingen van de Europese wetgeving zal de Commissie beslissen welke verdere actie dient 
te worden ondernomen. De Commissie moet in ieder geval een beslissing nemen binnen één 
jaar na indiening van de klacht. Indiener zal gedurende de volledige procedure door de 
diensten van de Commissie op de hoogte worden gehouden van de ontwikkeling en de 
uitkomsten van het onderzoek van de Commissie.

Daarnaast geldt dat onderhoud, bescherming, instandhouding en renovatie van cultureel 
erfgoed in de eerste plaats een nationale verantwoordelijkheid zijn. 

Volgens artikel 167 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is het 
optreden van de Unie "erop gericht de samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen en 
zo nodig hun activiteiten te ondersteunen en aan te vullen"1 op het gebied van de cultuur. 

                                               
1 Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, art. 167.2 (PB C 83 van 30.3.2010).



CM\903691NL.doc 3/4 PE462.686v02-00

NL

Daarom vormt het optreden van de Unie een aanvulling op nationaal of regionaal optreden en 
blijft de lidstaat verantwoordelijk voor de instandhouding en bescherming van cultureel 
erfgoed. 

De Unie kan echter, overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen om het 
optreden van de lidstaten te ondersteunen.

Conclusie

De Commissie neemt de informatie die in dit verzoekschrift is verstrekt zeer serieus en heeft 
het verzoekschrift als een klacht geregistreerd naar aanleiding van de brief aan Commissaris 
Hahn en Commissaris Vassiliou. De diensten van de Commissie wachten momenteel op 
nadere informatie van de relevante nationale autoriteiten met betrekking tot de wijziging van 
de doelstelling van het project "Renovatie van het historische stadscentrum van Arad", 
waaronder ook het herstel van de "brug van Trajanus" valt, dat wordt medegefinancierd door 
het EFRO. Na ontvangst van het antwoord van de nationale autoriteiten zal de Commissie 
beslissen of verdere actie moet worden ondernomen. Indiener en het Europees Parlement 
zullen gedurende dit proces op de hoogte worden gehouden.

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 30 mei 2012.

De door indiener beschreven casus valt niet binnen het werkterrein van de Europese Unie op 
het gebied van cultuur, dat wordt omschreven in artikel 167 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie: "De Unie draagt bij tot de ontplooiing van de culturen van de 
lidstaten onder eerbiediging van de nationale en regionale verscheidenheid van die culturen, 
maar tegelijk ook de nadruk leggend op het gemeenschappelijk cultureel erfgoed. Het 
optreden van de Unie is erop gericht de samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen en 
zo nodig hun activiteiten […] te ondersteunen en aan te vullen". 

De verantwoordelijkheid voor het behoud van cultureel erfgoed ligt dus bij de lidstaten. Dit 
impliceert dat de Commissie niet kan interveniëren om de manier te bepalen waarop nationaal 
cultureel erfgoed moet worden beschermd. 

Betreffende de vermeende schendingen die zijn begaan gedurende het uitvoeren van de 
werkzaamheden en die buiten het werkterrein van de communautaire wetgeving vallen, moet 
indiener de bevoegde nationale autoriteiten aanspreken.

Ofschoon het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling op grond van het beginsel van 
gedeeld beheer kan voorzien in medefinanciering van culturele investeringen, met inbegrip 
van de bescherming van het cultureel en natuurlijk erfgoed, zoals bepaald in artikel 2 van 
Verordening (EG) nr. 1783/1999 van 12 juli 1999, zijn de beheersautoriteiten in de lidstaten 
verantwoordelijk voor de keuze en uitvoering van de door het EFRO medegefinancierde 
projecten. 

Na ontvangst van het verzoekschrift, dat door de diensten van de Commissie als een klacht is 
geregistreerd en behandeld, en de voorgaande mededeling aan het Europees Parlement, 
hebben de diensten van de Commissie echter op respectievelijk 13 juli en 21 november 2011 
contact opgenomen met het ministerie van Regionale ontwikkeling en toerisme, de bevoegde 
autoriteit voor het beheer en de uitvoering van het regionaal operationeel programma. De 
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beheersautoriteit meldde dat zij een monitoringbezoek aan het project had gebracht en zij 
heeft de volgende informatie verstrekt. 

Volgens het ministerie is er geen sprake van inbreuk op het oorspronkelijke 
financieringscontract dat wordt gefinancierd door structuurfondsen waarvan het stadhuis van 
Arad de begunstigde is. Derhalve voorzag het oorspronkelijke contract niet in de bouw van 
een tijdelijke brug, aldus het ministerie. Als alternatief koos de begunstigde een van de vier 
technische oplossingen die waren voorgesteld naar aanleiding van de vervoersstudie naar de 
continuïteit van het vervoer op de DN69 over de rivier de Mures. Deze oplossing bestond uit 
het versterken van de "brug van Trajanus" en het starten van vervoer per tram over de 
Micalaca-brug.

Met betrekking tot de garantie van medefinanciering van het project wezen de Roemeense 
autoriteiten erop dat de financieringsbronnen en de bestemming van deze financiering 
voldoen aan de bepalingen van het financieringscontract.

Het ministerie bevestigt dat door het herstelproject voor de "brug van Trajanus" de structuur 
van de oeververbinding niet zal veranderen, noch de geometrische vorm van de brug (lengte, 
breedte, hoogte), noch de in het bouwwerk gebruikte materialen (niet die van het metalen dek 
noch die van de infrastructuur van de brug). De "brug van Trajanus" wordt niet verbreed. 
Bovendien is de garantie gegeven dat alle werkzaamheden worden uitgevoerd 
overeenkomstig alle wettelijk vereiste machtigingen, overeenkomsten en vergunningen voor 
de bescherming van erfgoed.

Het ministerie verklaart dat het project geen nieuwe brug behelst en dat het wettelijk kader is 
nageleefd, aangezien alle goedkeuringen, overeenkomsten en vergunningen zijn verstrekt 
overeenkomstig het algemene plan voor stadsontwikkeling en dat dit plan bij het contract is 
gevoegd. Volgens de verstrekte informatie werd het project gerechtvaardigd door een 
vervoersstudie die gericht was op het waarborgen van de continuïteit van het verkeer over de 
rivier de Mures.

De diensten van de Commissie hebben indiener op 20 februari 2012 van het bovenstaande op 
de hoogte gebracht, evenals van het feit dat de Commissie naar aanleiding van de analyse van 
deze informatie heeft geconcludeerd dat er geen sprake is van schending van de 
structuurfondsverordeningen. Daarom zal bovengenoemde klacht worden afgesloten, want 
indiener heeft geen nieuwe informatie verstrekt die er op zou kunnen duiden dat de 
structuurfondsverordeningen zijn geschonden binnen één maand na de kennisgeving. De 
diensten van de Commissie hebben indiener ook geadviseerd gebruik te maken van de op 
nationaal niveau beschikbare beroepsmogelijkheden.


