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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kiterjedt dokumentációt mellékelve vázolja fel a helyzetet, miszerint 
számos történelmi jelentőségű épület, különösen a Castello Pignatelli vonatkozásában 
folytatott bontási munkálatok a történelmi és kulturális hagyaték megsemmisítéséhez vezet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. szeptember 2. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az 
eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. május 6.

A Bizottság teljes mértékben egyetért a petíció benyújtójával abban, hogy a kulturális örökség 
megőrzése, valamint a kulturális sokféleség tisztelete rendkívül fontos. A Bizottság aktívan 
előmozdítja ezeket az elveket, többek között a kultúrpolitika terén folytatott együttműködés, 
az európai kulturális menetrend, valamint a 2007–2013-as uniós Kultúra program keretében, 
illetve az Európai Regionális Fejlesztési Alap révén.

Az uniós Kultúra program részét alkotó, az Európai Bizottság és az Europa Nostra által 
együttesen minden évben kiosztott Európai Unió Kulturális Örökség Díja/Europa Nostra-díj 
kiemeli Európa örökséggondozás terén elért számos eredményét. E díjak egyik kategóriája az 
EU-ban és az EU Kultúra programjához csatlakozó más országokban található kulturális 
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örökség részét képező helyszínek megőrzésére és helyreállítására összpontosít.

A petíció benyújtója által ismertetett típusú eset azonban nem tartozik az Unió kulturális 
területen végrehajtott, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 167. cikkében leírt 
fellépéseinek körébe, amely cikk kimondja, hogy „az Unió hozzájárul a tagállamok 
kultúrájának virágzásához, tiszteletben tartva nemzeti és regionális sokszínűségüket, 
ugyanakkor előtérbe helyezve a közös kulturális örökséget. Az Unió fellépésének célja a 
tagállamok közötti együttműködés előmozdítása és szükség esetén tevékenységük támogatása 
és kiegészítése […]”.

Következésképpen a kulturális örökség megőrzéséért a tagállamok felelősek. Ez azt jelenti, 
hogy a Bizottság nem avatkozhat be oly módon, hogy meghatározza a nemzeti kulturális 
örökség védelmének módjait.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap nyújthat társfinanszírozást kulturális beruházásokhoz, 
beleértve a kulturális és természeti örökség védelmét, az 1999. július 12-i 1783/1999/EK 
rendelet 2. cikkében megállapítottak szerint.

A megosztott irányítás elve alapján azonban a tagállami irányító hatóságok feladata az ERFA 
által finanszírozott projektek kiválasztása és végrehajtása.

A Bizottság ezért 2010 júniusában felvette a kapcsolatot Campania régióban az ERFA által 
2000–2006 közötti időszakban társfinanszírozott regionális operatív program irányító 
hatóságával annak ellenőrzése céljából, hogy a petíció benyújtója által említett adott projektek 
az ERFA társfinanszírozásával zajlottak-e, és ha igen, végrehajtásuk milyen szakaszban van.
Mivel a regionális hatóságok első megkeresésünkre nem válaszoltak, a Bizottság 2011 
márciusában azt ismét kiküldte. A közösségi jogszabályok megsértésének megállapítása 
esetére a Bizottság a pénzügyi hozzájárulást vissza fogja fizettetni.

Mivel az állítólagos jogsértéseket nyilvánvalóan a munkálatok végrehajtása során követték el
és azok a közösségi jogszabályok hatályán kívül esnek, a petíció benyújtójának a nemzeti 
hatóságokhoz kell fordulnia.


