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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0387/2008 Петиция 0387/2008, внесена от Katiuscia Verlingieri, с 
италианско гражданство, относно съхраняването на историческото 
наследство в провинциите Салерно, Авелино и Беневенто в Италия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който предоставя подробна документация, описва ситуацията 
във връзка с няколко исторически сгради, и по-специално Castello Pignatelli, като 
изразява своята загриженост от това, че работите по разрушаването на сгради водят до 
нанасяне на непоправими щети на културното и историческо наследство.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 2 септември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 6 май 2011 г.

Комисията изразява пълно съгласие с вносителя на петицията за това, че опазването на 
културното наследство и зачитането на културното многообразие са от голямо 
значение. Комисията активно насърчава тези принципи, например в рамките на 
политиката за сътрудничество в областта на културата, Европейската програма за 
култура и Програмата на ЕС за култура за 2007–2013 г., както и чрез Европейския фонд 
за регионално развитие.

Наградите на ЕС за културно наследство/Europa Nostra в рамките на Програмата на ЕС 
за култура, които ежегодно се присъждат съвместно от Европейската комисия и Europa
Nostra, отличават някои от най-добрите постижения на Европа при полагането на грижи 
за опазването на културно-историческото наследство. Една от категориите на тези 
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награди е посветена на консервацията и реставрацията на обекти на културното 
наследство в ЕС и други държави, включени в Програмата на ЕС за култура.

Въпреки това, описаният от вносителя на петицията случай не попада в обхвата на 
действия на Съюза в областта на културата, определен в член 167 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, който гласи, че „Съюзът допринася за разцвета 
на културите на държавите-членки, като зачита тяхното национално и регионално 
многообразие и същевременно извежда на преден план общото културно наследство. 
Действията на Съюза са насочени към насърчаване на сътрудничеството между 
държавите-членки и, ако е необходимо – подкрепа и допълване на техните действия 
[…]“. 

Следователно отговорността за съхраняването на културното наследство се носи от 
държавите-членки. Това означава, че Комисията не може да се намеси, за да определя 
как да се опазва националното културно наследство.

Чрез Европейския фонд за регионално развитие може да се съфинансират инвестиции в 
културната сфера, включително за опазване на културното и природно наследство, 
както е установено в член 2 от Регламент (ЕО) № 1783/1999 от 12 юли 1999 г.
Въпреки това, по силата на принципа на споделено управление, управляващите органи 
в държавите-членки носят отговорността за избора и изпълнението на проектите, 
съфинансирани от ЕФРР. 

Поради тази причина през юни 2010 г .  Комисията се свърза с регион Кампания, 
управляващият орган на регионалната оперативна програма, съфинансирана от ЕФРР за 
периода 2000–2006 г., за да провери дали въпросните проекти, споменати от вносителя 
на петицията, са съфинансирани от ЕФРР и, в случай че е така, на какъв етап се намира 
изпълнението им. Тъй като регионалните органи не отговориха на първото ни 
запитване, Комисията го изпрати повторно през март 2011 г. В случай че бъде 
установено каквото и да било нарушение на законодателството на Общността, 
Комисията ще изиска възстановяване на финансовата помощ.

Що се отнася до предполагаемите нарушения, които изглежда са били извършени по 
време на изпълнението на дейностите и които попадат извън обхвата на 
законодателството на Общността, вносителят на петицията следва да се обърне към 
компетентните национални органи.


