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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1218/2010, którą złożył Claudiu Cristea (Rumunia) w imieniu 
stowarzyszenia działaczy z Aradu, w sprawie niedopuszczalnej modyfikacji 
założeń planowanego remontu historycznego centrum w Aradzie, 
finansowanego ze środków EFRR, oraz jego niekorzystnego wpływu na 
zabytkowy Most Trajana

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że lokalne władze miasta Arad (Rumunia) planują budowę mostu 
wzdłuż zabytkowego Mostu Trajana, która stworzy zagrożenie dla tej budowli. Ponadto 
twierdzi on, że władze miasta Arad otrzymują finansowanie unijne w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – oś 53, działanie 5.14 – na remont historycznego 
centrum miasta. Składający petycję zwraca uwagę na to, że oryginalny plan zakładał budowę 
tymczasowego mostu, który miał być używany podczas prac renowacyjnych na Moście 
Trajana, a nie budowę stałego mostu, co dzieje się w chwili obecnej. Uważa on, że 
wykorzystywanie środków UE na budowę stałego mostu obok mostu historycznego jest 
niedopuszczalne i nielegalne. Po przedstawieniu tej sprawy władzom krajowym składający 
petycję zwraca się do Komisji o wszczęcie dochodzenia w sprawie domniemanego naruszenia 
założeń przedmiotowego przedsięwzięcia i tym samym warunków finansowania ze środków 
UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 stycznia 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 29 marca 2011 r.

Składający petycję twierdzą, że w ramach renowacji historycznego mostu Trajana w Aradzie, 
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współfinansowanej ze środków regionalnego programu operacyjnego 2007–2013 w Rumunii i 
będącej częścią przedsięwzięcia „Renowacja historycznego centrum miasta Arad”, Biuro 
Burmistrza Miasta Arad (zwane dalej „beneficjentem”) usiłuje wykorzystać środki 
przeznaczone na budowę tymczasowego mostu na realizację nowej inwestycji, która nie była 
przewidziana w umowie o finansowanie. Twierdzą oni również, że nie jest zagwarantowane 
współfinansowanie przedsięwzięcia. Ponadto są oni zdania, że przyłączenie nowego mostu do 
mostu historycznego jest sprzeczne z europejskimi i rumuńskimi przepisami w zakresie 
ochrony pomników historycznych.

Uwagi Komisji 

Na podstawie przepisów w zakresie polityki spójności pomocy udziela się zgodnie z 
podejściem opartym na komplementarności i partnerstwie pomiędzy Komisją a państwami 
członkowskimi, z należytym uwzględnieniem ich poszczególnych uprawnień i zgodnie z 
zasadą zarządzania dzielonego. 

Oznacza to przede wszystkim, że Komisja nie podejmuje działań w zakresie wpływania na 
wybór przedsięwzięć, gdyż leży to w wyłącznej gestii krajowych władz zarządzających. 
Jednak wybór projektów musi być zgodny z zasadami określonymi w dokumentach 
programowych przyjętych w ramach procedury konsultacji z Komisją, a przedsięwzięcia 
muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami europejskimi i krajowymi.

Komisarz Johannes Hahn i komisarz Androulla Vassiliou otrzymali petycję w listopadzie i 
odpowiedzieli składającym petycję, potwierdzając jej odbiór i informując ich jednocześnie, że 
petycja została zarejestrowana jako skarga.

Komisja analizuje obecnie informacje przekazane przez składających petycję i przygotowuje 
wezwanie do dostarczenia dodatkowych informacji przez właściwe władze krajowe w celu 
umożliwienia ustalenia stanu faktycznego. Wezwanie do udzielenia informacji zostanie 
oficjalnie przesłane z wykorzystaniem mechanizmu EU Pilot, który jest systemem mającym 
na celu poprawę komunikacji pomiędzy Komisją a państwem członkowskim w odniesieniu do 
skarg i którego Rumunia jest członkiem.

Po przeanalizowaniu odpowiedzi władz krajowych i w świetle zasad i przepisów 
prawodawstwa UE Komisja zadecyduje, czy należy podjąć dalsze działania. W każdym razie 
Komisja musi podjąć decyzję w terminie jednego roku od daty wpłynięcia skargi. Podczas 
całej procedury składający petycję będą na bieżąco informowani przez służby Komisji o 
postępach i wynikach jej dochodzenia.

Ponadto utrzymanie, ochrona, konserwacja i renowacja dziedzictwa kulturowego leżą głównie 
w gestii instytucji krajowych. 

Zgodnie z art. 167 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Unia powinna zachęcać do 
współpracy między państwami członkowskimi oraz, jeśli to niezbędne, wspierać i uzupełniać 
ich działania1w dziedzinie kultury. W związku z tym działanie Unii ma charakter 
                                               
1Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, art. 
167 ust. 2 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2010 C 083).
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komplementarny w odniesieniu do działań na szczeblu krajowym i regionalnym, a za 
konserwację i zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego odpowiedzialne są państwa 
członkowskie. 

Unia może jednak przyjąć środki, zgodnie z zasadą pomocniczości, mające na celu wsparcie 
działań państw członkowskich.

Wnioski

Komisja bardzo poważnie traktuje informacje przedstawione w przedmiotowej petycji, która 
została zarejestrowana jako skarga po wpłynięciu listu do komisarza Johannesa Hahna i 
komisarz Androulli Vassiliou. Służby Komisji są obecnie na etapie uzyskiwania dodatkowych 
informacji od właściwych władz krajowych w odniesieniu do zmiany celu przedsięwzięcia 
„Renowacja historycznego centrum miasta Arad”, które obejmuje renowację mostu Trajana i 
jest współfinansowane ze środków EFRR. Po uzyskaniu odpowiedzi władz krajowych 
Komisja zadecyduje, czy należy podjąć dalsze działania. Składający petycję oraz Parlament 
Europejski będą na bieżąco informowani o przebiegu całego procesu.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Sprawa opisana przez składającego petycję nie wchodzi w zakres działań Unii w dziedzinie 
kultury, określony w art. 167 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w którym 
stwierdza się, że „Unia przyczynia się do rozkwitu kultur Państw Członkowskich, 
w poszanowaniu ich różnorodności narodowej i regionalnej, równocześnie podkreślając 
znaczenie wspólnego dziedzictwa kulturowego. Działanie Unii zmierza do zachęcania 
do współpracy między Państwami Członkowskimi oraz, jeśli to niezbędne, do wspierania 
i uzupełniania ich działań […]”. 

Odpowiedzialność za ochronę dziedzictwa kulturowego spoczywa zatem na państwach 
członkowskich. Oznacza to, że Komisja nie może podejmować działań mających na celu 
określenie sposobów ochrony narodowego dziedzictwa kulturowego. 

W odniesieniu do rzekomych naruszeń, do jakich doszło podczas wykonywania prac i które 
nie wchodzą w zakres prawodawstwa wspólnotowego, składający petycję powinien zwrócić 
się do właściwych władz krajowych.

Chociaż środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego mogą być wykorzystane do 
współfinansowania inwestycji w kulturę, w tym na ochronę dziedzictwa kulturowego i 
naturalnego, zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1783/1999 z dnia 12 lipca 1999 r., w 
oparciu o zasadę zarządzania dzielonego to instytucje zarządzające w państwach 
członkowskich są odpowiedzialne za wybór i wdrażanie projektów współfinansowanych ze 
środków EFRR. 

Jednak po otrzymaniu petycji, która została zarejestrowana i jest traktowana przez służby 
Komisji jako skarga, i po przekazaniu Parlamentowi Europejskiemu pierwszego komunikatu, 
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służby Komisji zwróciły się do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dniu 13 lipca 2011 r. 
oraz do Ministerstwa Turystyki w dniu 21 listopada 2011 r. jako do organu odpowiedzialnego 
za zarządzanie i wdrażanie regionalnego programu operacyjnego. Instytucja zarządzająca 
potwierdziła, że dokonała wizyty nadzorczej projektu i przekazała następujące informacje. 

Według ministerstwa nie nastąpiło naruszenie w ramach wstępnej umowy o finansowanie 
finansowanej przez fundusze strukturalne, której Biuro Burmistrza Miasta Arad jest 
beneficjentem. Według ministerstwa w ramach wstępnej umowy nie przewidywano budowy 
tymczasowego mostu. Zamiast tego beneficjent wybrał jedno z czterech rozwiązań 
technicznych proponowanych w studium na temat ciągłości ruchu na trasie DN69 przez rzekę 

Mureș, polegające na wzmocnieniu Mostu Trajana i otwarciu ruchu tramwajowego na Moście 

Micalaca.

Jeżeli chodzi o gwarancję współfinansowania projektu rumuńskie władze poinformowały, że 
źródła finansowania i przeznaczenie tych funduszy są zgodne z postanowieniami umowy o 
finansowanie.

Ministerstwo potwierdza, że w ramach projektu renowacji Mostu Trajana nie zakłada się 
zmiany rodzaju tej struktury, geometrii mostu (długość, szerokość, wysokość) lub 
wykorzystywanych surowców (ani metalowego pokładu, ani infrastruktury mostu). Most 
Trajana nie jest poszerzany. Ponadto zapewniono, że wszystkie prace wykonywane są 
zgodnie z wszelkimi zezwoleniami, umowami i upoważnieniami wymaganymi przez prawo w 
celu ochrony budowli należącej do dziedzictwa kulturowego.

Ministerstwo twierdzi, że w ramach projektu nie przewiduje się nowego mostu oraz że 
przestrzegane są wszelkie ramy prawne, ponieważ wszystkie pozwolenia, umowy i licencje są 
wydawane zgodnie z ogólnym planem miejskim, a także że plan ten został dołączony do 
umowy. Zgodnie z przekazanymi informacjami projekt był umotywowany studium ruchu 

mającym zapewnić ciągłość ruchu przez rzekę Mureș.

W dniu 20 lutego 2012 r. służby Komisji poinformowały o tym składającego petycję, a także 
o tym, że po analizie tych informacji Komisja stwierdziła, że nie wystąpiło naruszenie 
przepisów dotyczących funduszy strukturalnych. W związku z tym postępowanie w sprawie 
petycji zostanie zamknięte ze względu na to, że składający petycję nie przedstawił w terminie 
jednego miesiąca od otrzymania powiadomienia nowych informacji mogących prowadzić do 
przekonania, że wystąpiło naruszenie przepisów dotyczących funduszy strukturalnych. Służby 
Komisji doradziły również składającemu petycję skorzystanie z prawa do złożenia apelacji na 
szczeblu krajowym. 


