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Betreft: Verzoekschrift 387/2008, ingediend door Katiuscia Verlingieri (Italiaanse 
nationaliteit), over het behoud van historisch erfgoed in de provincies Salerno, 
Avellino en Benevento in Italië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster doet, aan de hand van uitvoerige documentatie, verslag van de situatie van een 
aantal historische gebouwen, in het bijzonder Castello Pignatelli, waar sloopwerkzaamheden 
volgens haar leiden tot vernietiging van cultureel en historisch erfgoed.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 september 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011

De Commissie is het volledig met indienster eens over het bijzondere belang van het behoud 
van cultureel erfgoed en het eerbiedigen van culturele verscheidenheid. De Commissie 
bevordert deze beginselen op een actieve manier, bijvoorbeeld in het kader van samenwerking 
op het gebied van cultuurbeleid, de Europese agenda voor cultuur, het Cultuurprogramma van 
de EU voor de periode 2007-2013 en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

De EU-prijs voor cultureel erfgoed/Europa Nostra binnen het Cultuurprogramma van de EU, 
elk jaar gezamenlijk uitgereikt door de Europese Commissie en Europa Nostra, vestigt de 
aandacht op een aantal van de beste prestaties op het gebied van het behoud van culturele 
erfgoederen in Europa. Eén prijscategorie is gericht op het behoud en herstel van culturele 
erfgoederen in de EU en andere landen verbonden aan het Cultuurprogramma van de EU.
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De door indienster beschreven casus valt echter niet binnen het werkterrein van de Europese 
Unie op het gebied van cultuur, dat wordt omschreven in artikel 167 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie: "De Unie draagt bij tot de ontplooiing van de 
culturen van de lidstaten onder eerbiediging van de nationale en regionale verscheidenheid 
van die culturen, maar tegelijk ook de nadruk leggend op het gemeenschappelijk cultureel 
erfgoed. Het optreden van de Unie is erop gericht de samenwerking tussen de lidstaten aan te 
moedigen en zo nodig hun activiteiten […] te ondersteunen en aan te vullen". 

De verantwoordelijkheid voor het behoud van cultureel erfgoed ligt dus bij de lidstaten. Dit 
impliceert dat de Commissie niet kan interveniëren om de manier te bepalen waarop nationaal 
cultureel erfgoed moet worden beschermd. 
Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling kan culturele investeringen 
medefinancieren, met inbegrip van de bescherming van cultureel en natuurlijk erfgoed, zoals 
vastgesteld in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1783/1999 van 12 juli 1999.

Maar krachtens het beginsel van gedeeld beheer zijn de beheersautoriteiten in de lidstaten 
verantwoordelijk voor de selectie en tenuitvoerlegging van de projecten die worden 
medegefinancierd door het EFRO. 

Daarom heeft de Commissie in juni 2010 contact opgenomen met de regio Campanië, 
beheersautoriteit van het regionaal operationeel programma, medegefinancierd door het 
EFRO in 2000-2006, om te verifiëren of de specifieke projecten die door indienster worden 
genoemd, werden medegefinancierd door het EFRO en, indien dit het geval is, wat de status 
van hun tenuitvoerlegging is. Omdat de regionale autoriteiten niet hebben geantwoord op ons 
eerste verzoek, heeft de Commissie dit in maart 2011 opnieuw verzonden. Als een schending 
van de communautaire wetgeving wordt vastgesteld, zal de Commissie de financiële bijdrage 
terugvorderen.

Betreffende de vermeende schendingen die blijkbaar zijn begaan gedurende het uitvoeren van 
de werkzaamheden en die buiten het werkterrein van de communautaire wetgeving vallen, 
moet indienster de bevoegde nationale autoriteiten aanspreken.


