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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 387/2008, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Katiuscia 
Verlingieri, par vēsturiskā mantojuma saglabāšanu Salerno, Avelīno un 
Benevento provincēs Itālijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, sniedzot atbilstīgus dokumentus, ziņo par situāciju saistībā ar 
vairākām vēsturiskām celtnēm, jo īpaši Castello Pignatelli, un pauž bažas, ka nojaukšanas 
darbu dēļ tiek iznīcināts kultūrvēsturiskais mantojums.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 2. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. maijā

Komisija ir vienisprātis ar lūgumraksta iesniedzēju, ka kultūras mantojuma un tradīciju 
saglabāšana, kā arī cieņa pret kultūras daudzveidību ir īpaši svarīga. Komisija aktīvi atbalsta 
šos principus, piemēram, saistībā ar sadarbību kultūras politikas jomā, Eiropas darba kārtību 
kultūrai, ES kultūras programmu 2007.–2013. gadam un Eiropas Reģionālās attīstības fondu.

ES mantojuma prēmija/ Europa Nostra godalgas ES kultūras programmas ietvaros, ko katru 
gadu kopīgi piešķir Eiropas Komisija un Europa Nostra, ir vieni no Eiropas lielākajiem 
sasniegumiem mantojuma aprūpes jomā. Viena šo godalgu kategorija attiecas uz kultūras 
mantojuma vietu saglabāšanu un atjaunošanu ES un citās valstīs, kas iekļautas ES kultūras 
programmā.
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Tomēr lūgumraksta iesniedzējas aprakstītās lietas raksturs neietilpst to Savienības darbību 
jomā saistībā ar kultūru, kas minētas Līguma par Eiropas Savienības darbību 167. pantā, kurā 
noteikts, ka „Savienība veicina dalībvalstu kultūru uzplaukumu, respektējot to nacionālās un 
reģionālās atšķirības un vienlaikus pievēršot uzmanību kopīgajam kultūras mantojumam. 
Savienības rīcības mērķis ir veicināt dalībvalstu sadarbību un vajadzības gadījumā atbalstīt un 
papildināt to rīcību [..]” 

Tāpēc kultūras mantojuma saglabā啾na ir dalībvalstu atbildība. Tas nozīmē, ka Komisija 
nevar iejaukties, lai noteiktu, kādā veidā aizsargāt valsts kultūras mantojumu. 
Eiropas Reģionālās attīstības fonds var līdzfinansēt ieguldījumus kultūrā, tostarp kultūras un 
dabas mantojuma aizsardzībā, kā noteikts 1999. gada 12. jūlija Regulas (EK) Nr. 1783/1999 
2. pantā.

Tomēr pēc dalītās vadības principa dalībvalstu vado?ās iestādes ir atbildīgas par ERAF 
līdzfinansēto projektu izvēli un ievie啾nu. 

Tāpēc Komisija 2010. gada jūnijā nosūtīja vēstuli ERAF līdzfinansētās Reģionālās sadarbības 
programmas 2000.–2006. gadam Kampānijas reģiona vadošajai iestādei, lai noskaidrotu, vai 
konkrētos lūgumraksta iesniedzējas minētos projektus līdzfinansē ERAF, un apstiprino?ā 
gadījumā, kāda ir to ievie啾nas stadija. Tā kā reģionālās iestādes neatbildēja uz pirmo 
lūgumu, Komisija 2011. gada martā to nosūtīja vēlreiz. Ja tiks atklāti jebkādi Kopienas tiesību 
aktu pārkāpumi, Komisija pieprasīs finansiālu atlīdzību.

Attiecībā uz apgalvotajiem pārkāpumiem, kas acīmredzami izdarīti darbu veik啾nas laikā un 

nav Kopienas tiesību aktu darbības jomā, lūgumraksta iesniedzējai jāgrie杪s kompetentajās 
valsts iestādēs.


