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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0582/2005 złożona przez Kassiani-Annitę Koutsouveli (Grecja), w sprawie braku 
pomocy publicznej na odrestaurowanie zabytkowego zamku w Mani na południu 
Peloponezu

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję jest właścicielką będącego pod ochroną zamku położonego w Mani na 
południu Peloponezu. Twierdzi, że zamek, w którym siedzibę ma lokalny ośrodek kultury 
historycznej, znajduje się w opłakanym stanie i wymaga kompleksowych prac 
restauracyjnych. Tymczasem kwota, jaką na ten cel przeznaczyły greckie władze, nie 
wystarcza na pokrycie kosztów niezbędnych robót. Składająca petycję podkreśla w związku z 
tym fakt, że greckie władze przeznaczają otrzymane z UE dotacje na budowę nowoczesnych 
hoteli zamiast na ochronę dziedzictwa architektonicznego. Ponieważ zabytkowemu zamkowi, 
będącemu unikalnym przykładem tradycyjnej architektury lokalnej, grozi zawalenie, 
składająca petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego z prośbą o interwencję.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 28 października 2005 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 28 marca 2006 r.

Petycja podnosi dwie kwestie. Składająca petycję, oprócz ogólnego braku pomocy na 
odrestaurowanie, o którym mowa powyżej, kwestionuje sposób, w jaki fundusze europejskie 
są rozdzielane przez władze państwa członkowskiego.

Po pierwsze, Komisja podkreśla, że ochrona, konserwacja i restaurowanie dziedzictwa 
kulturowego należą do obowiązków właściwych władz krajowych. Zgodnie z art. 151 
Traktatu Wspólnota wspiera współpracę kulturową pomiędzy państwami członkowskimi na 
szczeblu europejskim. Jednakże ochrona dziedzictwa kulturowego wewnątrz każdego 
państwa członkowskiego należy do obowiązków na szczeblu krajowym.
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W związku z tym Komisja nie może decydować, jakie dziedzictwo chronić wewnątrz państwa 
członkowskiego, a także nie posiada uprawnień do kontrolowania sposobu rozdzielania 
dotacji.

Zasadniczo, zgodnie z Traktatem, działania Wspólnoty powinny być uzupełnieniem do 
działań podejmowanych na szczeblu krajowym, również wtedy, gdy dotyczą one ochrony
dziedzictwa kulturowego o znaczeniu europejskim. Zgodnie z powyższym i w związku ze 
szczególnym przypadkiem podniesionym przez posła honorowego, działania wymagane do 
odrestaurowania zamku w Mani na półwyspie Peloponez należą do obowiązków państwa 
członkowskiego.


