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1. Sammendrag

Andrageren, der fremlægger omfattende dokumentation, skitserer situationen omkring en 
række historiske bygninger, navnlig Castello Pignatelli, og udtrykker bekymring over, at 
nedrivningsarbejde resulterer i ødelæggelsen af den kulturelle og historiske arv.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2. september 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. maj 2011.

"Kommissionen er helt enig med andrageren i, at det er af største vigtighed at bevare den 
kulturelle arv og respekten for den kulturelle mangfoldighed. Kommissionen fremmer aktivt 
disse principper, f.eks. inden for rammerne af det kulturpolitiske samarbejde, den europæiske 
kulturdagsorden og EU's kulturprogram 2007-2013 og gennem Den Europæiske 
Regionaludviklingsfond.

Med EU's kulturarvspris/Europa Nostra-priser inden for EU's kulturprogram, som tildeles af 
Kommissionen og Europa Nostra i fællesskab hvert år, fremhæves en række af EU's bedste 
resultater i forbindelse med bevaring af den kulturelle arv. En af kategorierne i forbindelse 
med priserne er koncentreret om bevaring og restaurering af kulturarvssteder i EU og andre 
lande, der er tilknyttet EU's kulturprogram.
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Den sag, som andrageren beskriver, hører imidlertid ikke under EU's kompetenceområde på 
kulturområdet, som er beskrevet i artikel 167 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, hvori det hedder, at "Unionen bidrager til, at medlemsstaternes kulturer kan 
udfolde sig, idet den respekterer den nationale og regionale mangfoldighed og samtidig 
fremhæver den fælles kulturarv. Unionen skal ved sin indsats fremme samarbejdet mellem 
medlemsstaterne og om nødvendigt støtte og udbygge medlemsstaternes indsats […]". 

Det er derfor medlemsstaternes ansvar at bevare den kulturelle arv. Dette indebærer, at 
Kommissionen ikke kan intervenere med henblik på at bestemme, hvordan den kulturelle arv 
skal beskyttes. 
Den Europæiske Regionaludviklingsfond kan samfinansiere kulturinvesteringer, herunder 
beskyttelsen af den kulturelle arv og naturarven som fastsat i artikel 2 i forordning (EF) nr. 
1783/1999 af 12. juli 1999.

I medfør af princippet om delt forvaltning er forvaltningsmyndighederne i medlemsstaterne 
imidlertid ansvarlige for at udvælge og gennemføre projekter, der er samfinansieret af Den 
Europæiske Regionaludviklingsfond. 

Derfor kontaktede Kommissionen i juni 2010 Campaniaregionen og 
forvaltningsmyndighederne under det operationelle program for regionaludvikling, 
samfinansieret af EFRU i 2000-2006, for at undersøge, om de specifikke projekter, som 
andrageren nævner, blev samfinansieret af EFRU, og hvis dette er tilfældet, hvad status er for 
gennemførelsen heraf. Da de regionale myndigheder ikke reagerede på vores første 
henvendelse, sendte Kommissionen endnu en anmodning i marts 2011. I tilfælde af at det 
påvises, at EU-lovgivningen er overtrådt, vil Kommissionen inddrive det finansielle bidrag.

Hvad angår den overtrædelse, der hævdes at være sket under udførelsen af arbejdet, og som 
ikke hører under fællesskabslovgivningen, skal andrageren henvende sig til de kompetente 
nationale myndigheder."


