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Verzoekschrift 582/2005, ingediend door Kassiani-Annita Koutsouveli (Griekse 
nationaliteit), over het gebrek aan overheidssteun voor de restauratie van een 
beschermd kasteel in Mani, in het zuiden van de Pelopennesos

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster bezit in Mani, in het zuiden van de Pelopennesos, een beschermd kasteel. Ze 
beweert dat het kasteel, waarin een lokaal historisch cultureel centrum is gehuisvest, zich in 
uiterst slechte staat bevindt en grondig gerestaureerd moet worden. Het bedrag dat de 
bevoegde Griekse autoriteiten hiervoor hebben gereserveerd, is echter ontoereikend voor al 
het noodzakelijke restauratiewerk. Indienster benadrukt in dit verband dat de autoriteiten EU-
subsidies ter bescherming van monumentale gebouwen aanwenden voor moderne 
hotelprojecten. Aangezien het beschermde kasteel, dat een uniek voorbeeld is van de 
traditionele architectuur van het gebied, dreigt in te storten, verzoekt ze het Europees 
Parlement in te grijpen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 oktober 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 maart 2006

Het verzoekschrift doet twee vragen rijzen. Naast het algemene gebrek aan steun voor 
bovenvermelde restauratie trekt indienster de manier waarop Europese subsidies door de 
autoriteiten van deze lidstaat worden verdeeld, in twijfel.

In de eerste plaats onderstreept de Commissie dat de bescherming, het behoud en de 
restauratie van het cultureel erfgoed onder de verantwoordelijkheid van de bevoegde nationale 
autoriteiten valt. Volgens artikel 151 van het Verdrag wordt van de Gemeenschap verwacht 
dat ze culturele samenwerking tussen lidstaten op Europees niveau steunt. Binnen elke lidstaat 
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op zich is de bescherming van het culturele erfgoed evenwel de verantwoordelijkheid van de 
nationale overheid.

Bijgevolg mag de Commissie niet bepalen welk erfgoed in een lidstaat moet worden 
beschermd en heeft ze niet de bevoegdheid om de manier waarop subsidies worden verdeeld 
te sturen.

In het algemeen zou een eventueel optreden van de Gemeenschap overeenkomstig het 
Verdrag een aanvulling moeten vormen op de acties op nationaal niveau, ook wat het behoud 
van het cultureel erfgoed van Europees belang betreft. Overeenkomstig het bovenstaande en 
in verband met het specifieke geval dat het lid aanhaalt, valt de gevraagde restauratie van het 
kasteel in Mani, Pelopennesos, onder de verantwoordelijkheid van de lidstaat.


