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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0387/2008, którą złożyła Katiuscia Verlingieri (Włochy), w sprawie 
ochrony dziedzictwa historycznego w prowincjach Salerno, Avellino 
i Benevento we Włoszech

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję dostarcza szczegółową dokumentację, opisując sytuację związaną 
z kilkoma zabytkowymi budynkami, w szczególności z Castello Pignatelli, wyrażając obawę, 
że prace rozbiórkowe prowadzą do niszczenia dziedzictwa kulturowego i historycznego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 września 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

Komisja w pełni zgadza się ze składającą petycję, że ochrona dziedzictwa kulturowego 
i poszanowanie różnorodności kulturowej mają ogromne znaczenie. Komisja aktywnie 
promuje te zasady, m.in. w ramach współpracy w zakresie kultury, Europejskiej agendy 
kultury, programu UE Kultura na lata 2007–2013 oraz poprzez Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego.

Nagroda UE związana z dziedzictwem kulturowym/nagroda Europa Nostra przyznawane 
corocznie w ramach programu UE Kultura przez Komisję Europejską i fundację Europa 
Nostra są wyróżnieniem dla wielu największych osiągnięć Europy w dziedzinie ochrony 
dziedzictwa. Jedna z kategorii tych nagród dotyczy ochrony i odbudowy miejsc dziedzictwa 
kulturowego w UE i innych krajach związanych z programem UE Kultura.
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Sprawa opisana przez składającą petycję nie wchodzi jednak w zakres działań Unii 
w dziedzinie kultury, określony w art. 167 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w którym stwierdza się, że „Unia przyczynia się do rozkwitu kultur państw członkowskich, 
w poszanowaniu ich różnorodności narodowej i regionalnej, równocześnie podkreślając 
znaczenie wspólnego dziedzictwa kulturowego. Działanie Unii zmierza do zachęcania 
do współpracy między państwami członkowskimi oraz, jeśli to niezbędne, do wspierania 
i uzupełniania ich działań [...]”. 

Odpowiedzialność za ochronę dziedzictwa kulturowego spoczywa zatem na państwach 
członkowskich. Oznacza to, że Komisja nie może podejmować działań mających na celu 
określenie sposobów ochrony narodowego dziedzictwa kulturowego. 
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego mogą być wykorzystane do 
współfinansowania inwestycji w kulturę, w tym na ochronę dziedzictwa kulturowego 
i naturalnego, zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1783/1999 z dnia 12 lipca 1999 r.

Jednak w oparciu o zasadę zarządzania dzielonego to instytucje zarządzające w państwach 
członkowskich są odpowiedzialne za wybór i wdrażanie projektów współfinansowanych ze 
środków EFRR. 

Dlatego też w czerwcu 2010 r. Komisja skontaktowała się z regionem Kampania i instytucją 
zarządzającą regionalnym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków EFRR 
w latach 2000–2006 w celu sprawdzenia, czy projekty wspomniane przez składającą petycję 
były finansowane ze środków EFRR, a jeśli tak, to na jakim etapie znajduje się proces ich 
wdrażania. Z uwagi na to, że władze regionalne nie udzieliły odpowiedzi na pierwsze 
zapytanie, Komisja wystosowała kolejne w marcu 2011 r. W przypadku stwierdzenia 
naruszenia prawodawstwa wspólnotowego Komisja odzyska wkład finansowy.

W odniesieniu do rzekomych naruszeń, do jakich najwidoczniej doszło podczas wykonywania 
prac i które nie wchodzą w zakres prawodawstwa wspólnotowego, składająca petycję 
powinna zwrócić się do właściwych władz krajowych.


