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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0387/2008, adresată de Katiuscia Verlingieri, de cetățenie italiană, 
privind conservarea patrimoniului istoric în provinciile Salerno, Avellino și 
Benevento din Italia

1. Rezumatul petiției

Petiționara, care furnizează o documentație cuprinzătoare, prezintă situația în care se află 
câteva edificii istorice, în special Castello Pignatelli, exprimându-și îngrijorarea cu privire la 
faptul că lucrările de demolare cauzează distrugerea patrimoniului cultural și istoric.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 septembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 mai 2011

Comisia este pe deplin de acord cu petiționara cu privire la faptul că păstrarea patrimoniului 
cultural, precum și respectarea diversității culturale, au o importanță deosebită. Comisia 
promovează în mod activ aceste principii, de exemplu, în cadrul cooperării privind politica în 
domeniul culturii, prin intermediul Agendei europene pentru cultură, al Programului UE 
Cultura 2007-2013 și al Fondului european de dezvoltare regională.

Premiul UE pentru patrimoniul cultural/Premiile Europa Nostra din cadrul Programului UE 
Cultura, acordat în comun de Comisia Europeană și Europa Nostra în fiecare an, scoate în 
evidență o serie de realizări dintre cele mai bune ale Europei în legătură cu îngrijirea 
patrimoniului. O categorie a acestor premii se concentrează pe conservarea și restaurarea 
siturilor din patrimoniul cultural al UE și al altor țări asociate la Programul UE Cultura.
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Cu toate acestea, tipul de caz descris de petiționară nu intră în sfera de acțiune a Comisiei în 
domeniul culturii, care este prezentat la articolul 167 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene și care prevede că „Uniunea contribuie la înflorirea culturilor statelor membre, 
respectând diversitatea națională și regională a acestora și punând în evidență, în același timp, 
moștenirea culturală comună. Acțiunea Uniunii urmărește să încurajeze cooperarea dintre 
statele membre și, în cazul în care este necesar, să sprijine și să completeze acțiunea acestora 
[…]”. 

Responsabilitatea pentru domeniul conservării patrimoniului cultural revine, prin urmare, 
statelor membre. Acest lucru implică faptul că Comisia nu poate interveni pentru a determina 
modalitățile în care este protejat patrimoniul cultural național. 
Fondul european de dezvoltare regională poate cofinanța investițiile culturale, inclusiv 
protecția patrimoniului cultural și natural, astfel cum este stabilit acesta la articolul 2 din 
Regulamentul (CE) nr. 1783/1999 din 12 iulie 1999.

Cu toate acestea, în virtutea principiului gestionării partajate, autoritățile de gestionare din 
statele membre sunt responsabile pentru selectarea și punerea în aplicare a proiectelor 
cofinanțate de FEDR. 

Prin urmare, în iunie 2010, Comisia a contactat regiunea Campania, Autoritatea de gestionare 
a programului operațional regional cofinanțat de FEDR în perioada 2000-2006, pentru a 
verifica dacă proiectele specifice menționate de petiționară au fost cofinanțate de FEDR și, în 
acest caz, care este stadiul punerii lor în aplicare. Întrucât autoritățile regionale nu au răspuns 
primei noastre cereri, Comisia a trimis-o din nou în martie 2011. În cazul în care este 
identificată o încălcare a legislației comunitare, Comisia va recupera contribuția financiară.

În ceea ce privește presupusele încălcări aparent comise în timpul executării lucrărilor și care 
nu intră în sfera de aplicare a legislației comunitare, petiționara ar trebui să se adreseze 
autorităților naționale competente.


