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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0387/2008 , της Katiuscia Verlingieri, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τη διατήρηση της ιστορικής κληρονομιάς στις επαρχίες Salerno, Avellino 
και Benevento στην Ιταλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, η οποία παρέχει εκτενή τεκμηρίωση, περιγράφει την κατάσταση όσον αφορά 
έναν αριθμό ιστορικών κτιρίων, συγκεκριμένα το Castello Pignatelli, εκφράζοντας την 
ανησυχία ότι τα έργα κατεδάφισης συντελούν στην καταστροφή της πολιτιστικής και 
ιστορικής κληρονομιάς.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Σεπτεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011.

Η Επιτροπή συμφωνεί απόλυτα με την αναφέρουσα ότι η διατήρηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας είναι υψίστης σημασίας. Η 
Επιτροπή προάγει ενεργά αυτές τις αρχές, παραδείγματος χάρη, στο πλαίσιο της συνεργασίας 
σε θέματα πολιτιστικής πολιτικής, της ευρωπαϊκής ατζέντας για τον πολιτισμό, του 
προγράμματος της ΕΕ για τον πολιτισμό 2007-2013 και μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το «Βραβείο πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και τα βραβεία που 
διαχειρίζεται η «Europa Nostra» στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για τον πολιτισμό, 
που απονέμονται κάθε χρόνο από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Europa Nostra, 
εξαίρουν μερικά από τα σπουδαιότερα επιτεύγματα της Ευρώπης στον τομέα της μέριμνας 
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για την πολιτιστική κληρονομιά. Μία κατηγορία αυτών των βραβείων εστιάζεται στη 
διατήρηση και αποκατάσταση των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς στην ΕΕ και σε άλλες 
χώρες που σχετίζονται με το πρόγραμμα της ΕΕ για τον πολιτισμό.

Ωστόσο, η περίπτωση που περιγράφεται από την αναφέρουσα δεν εμπίπτει στο πεδίο δράσης 
της Ένωσης στον τομέα του πολιτισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 167 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο αναφέρεται ότι «Η Ένωση συμβάλλει στην 
ανάπτυξη των πολιτισμών των κρατών μελών και σέβεται την εθνική και περιφερειακή 
πολυμορφία τους, ενώ ταυτόχρονα προβάλλει την κοινή πολιτιστική κληρονομιά. Η δράση 
της Ένωσης αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και, αν 
αυτό είναι αναγκαίο, υποστηρίζει και συμπληρώνει τη δράση τους […]». 

Συνεπώς, η αρμοδιότητα στον τομέα της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς 
εναπόκειται στα κράτη μέλη. Αυτό δείχνει ότι η Επιτροπή δεν δύναται να παρέμβει για τον 
προσδιορισμό τρόπων προστασίας της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης δύναται να συμμετέχει στη χρηματοδότηση 
πολιτιστικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως θεσπίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1783/1999 της 12ης Ιουλίου 1999.

Εντούτοις, δυνάμει της αρχής της επιμερισμένης διαχείρισης, οι διαχειριστικές αρχές των 
κρατών μελών είναι αρμόδιες για την επιλογή και την υλοποίηση των έργων που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.

Ως εκ τούτου, τον Ιούνιο του 2010 η Επιτροπή επικοινώνησε με την περιφέρεια της 
Campania, διαχειριστική αρχή του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος 2000-2006 
που συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΤΠΑ, για να επαληθεύσει εάν τα συγκεκριμένα έργα που 
περιγράφονται από την αναφέρουσα συγχρηματοδοτήθηκαν όντως από το ΕΤΠΑ και, εάν 
ναι, σε τι στάδιο βρίσκεται η υλοποίησή τους. Καθώς οι περιφερειακές αρχές δεν απάντησαν 
στο πρώτο αίτημά μας, η Επιτροπή το έστειλε εκ νέου τον Μάρτιο του 2011. Σε περίπτωση 
που διαπιστωθεί παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας, η Επιτροπή θα ανακτήσει τη 
χρηματοδοτική συνδρομή.

Όσον αφορά τις εικαζόμενες παραβιάσεις που διαπράχθηκαν προφανώς κατά την εκτέλεση 
των εργασιών και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, η 
αναφέρουσα θα πρέπει να απευθυνθεί στις αρμόδιες εθνικές αρχές.


