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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0387/2008 dėl istorinio paveldo išsaugojimo Italijos Salerno, 
Avelino ir Benevento provincijose, kurią pateikė Italijos pilietė Katiuscia 
Verlingieri

1. Peticijos santrauka

Išsamius dokumentus pateikusi peticijos pateikėja aprašo keleto istorinių pastatų, konkrečiai 
Castello Pignatelli, padėtį ir nurodo esanti susirūpinusi, kad dėl atliekamų  griovimo darbų 
naikinamas kultūrinis ir istorinis paveldas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. rugsėjo 2 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„Komisija visiškai pritaria peticijos pateikėjos nuomonei, kad labai svarbu saugoti kultūros 
paveldą ir puoselėti kultūros įvairovę. Komisija aktyviai propaguoja šiuos principus, pvz., 
įgyvendindama bendradarbiavimo kultūros politikos klausimais sistemą, Europos kultūros 
darbotvarkę, ES programą „Kultūra“ (2007–2013) ir skirdama Europos regioninės plėtros 
fondo paramą.

Pagal ES programą „Kultūra“ Europos Komisijos ir organizacijos Europa Nostra kiekvienais 
metais skiriamu ES paveldo prizu (Europa Nostra apdovanojimas) apdovanojama už 
geriausius pasiekimus saugant paveldą Europoje. Viena iš apdovanojimo kategorijų skirta 
kultūros paveldo vietovių ES ir kitose su ES programa „Kultūra“ susijusiose šalyse 
išsaugojimui ir atkūrimui.
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Tačiau peticijos pateikėjos aprašytas atvejis nepatenka į Europos Sąjungos veiklos kultūros 
srityje sritį, kuri apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 167 straipsnyje: „Sąjunga 
prisideda prie valstybių narių kultūrų klestėjimo, gerbdama jų nacionalinę ir regioninę 
įvairovę ir kartu iškeldama bendrą kultūros paveldą. Sąjunga veikia siekdama skatinti 
valstybes nares bendradarbiauti, o prireikus – paremti ir papildyti jų veiklą <...>“.

Taigi atsakomybė už kultūros paveldo išsaugojimą tenka valstybėms narėms. Tai reiškia, kad 
Komisija negali įsikišti ir nustatyti, kaip turėtų būti saugomas nacionalinis kultūros paveldas.
Europos regioninės plėtros fondo lėšomis gali būti bendrai finansuojamos investicijos 
kultūros srityje, įskaitant kultūros ir gamtos paveldo apsaugą, kaip nustatyta 1999 m. liepos 
12 d. Reglamento (EB) Nr. 1783/1999 2 straipsnyje.

Tačiau, vadovaujantis pasidalijamojo valdymo principu valstybių narių vadovaujančiosios 
institucijos atsakingos už projektų, kurie būtų bendrai finansuojami Europos regioninės 
plėtros fondo lėšomis, pasirinkimą ir įgyvendinimą.

Tad 2010 m. birželio mėn. Komisija kreipėsi į Kampanijos regioną, Regiono veiklos 
programos, kuri 2000–2006 m. bendrai finansuojama Europos regioninės plėtros fondo 
lėšomis, vadovaujančiąją instituciją, norėdama patikrinti, ar konkretūs peticijos pateikėjos 
nurodyti projektai buvo bendrai finansuojami Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, ir, jei 
taip, kokia jų įgyvendinimo būklė. Kadangi į mūsų pirmą prašymą regiono valdžios 
institucijos neatsakė, Komisija dar kartą į jas kreipėsi 2011 m. kovo mėn. Jei bus nustatytas 
Bendrijos teisės aktų pažeidimas, Komisija susigrąžins finansinį įnašą.

Dėl atliekant darbus galimai padarytų pažeidimų, kurie nepatenka į Bendrijos teisės aktų 
taikymo sritį, peticijos pateikėja turėtų kreiptis į kompetentingas nacionalines valdžios 
institucijas.“


