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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Kassiani-Annita Koutsouveli, görög állampolgár által benyújtott, 0582/2005sz. petíció 
arról, hogy nem áll rendelkezésre elegendő támogatás egy védett kastély helyreállítására 
Maniban (Dél-Peloponnészosz) 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egy védett kastély tulajdonosa Maniban (Dél-Peloponnészosz). Azt 
állítja, hogy a kastély, amely helyi történelmi és kulturális központ, rendkívül rossz állapotban 
van, és alapos helyreállítást igényel. Mindazonáltal az illetékes görög hatóságok által a 
kastély helyreállítására előirányzott összeg nem elegendő a szükséges munkálatok 
elvégzéséhez. A petíció benyújtója kiemeli ebben a vonatkozásban, hogy a hatóságok nem az 
építészeti örökség védelmére, hanem modern szállodaprojektekre költik a kapott EU-
támogatásokat. Mivel a védett kastélyt, amely a területre jellemző hagyományos építészet 
egyedi példája, az összeomlás veszélye fenyegeti, a petíció benyújtója beavatkozásra szólítja 
fel az Európai Parlamentet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. október 28. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2006. március 28-án kapott válasz.

„A petíció két kérdést vet fel. A fent említett helyreállításhoz nyújtott támogatás általános 
hiányán túlmenően a petíció benyújtója kifogásolja az európai finanszírozásnak a tagállamok 
hatóságai által történő elosztásának módját.

A Bizottság először is azt hangsúlyozza, hogy a kulturális örökség védelme, megőrzése és 
helyreállítása az illetékes nemzeti hatóságok feladata. A Szerződés 151. cikke értelmében a 
Közösség támogatni fogja a tagállamok közötti európai szintű kulturális együttműködést. Az 
egyes tagállamokon belül azonban a kulturális örökség védelme a nemzeti szint feladata.
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Következésképpen a Bizottság nem tudja eldönteni, hogy egy tagállamon belül melyik 
örökséget kell védeni, és nem rendelkezik hatáskörrel a támogatások elosztási módjának 
ellenőrzésére.

Általában – a Szerződéssel összhangban – a közösségi intézkedéseknek a nemzeti szintű 
intézkedéseket kell kiegészíteniük, beleértve azt is, amikor az európai jelentőségű kulturális 
örökség védelméről van szó. A fentiekkel összhangban és a tiszteletre méltó képviselő által 
felvetett különös jelentőségű ügyet is figyelembe véve a peloponnészoszi mani kastély 
helyreállítása érdekében kért intézkedés a tagállam feladata.


