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Комисия по петиции

31.1.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0112/2013 , внесена от Марта Мариани, с италианско 
гражданство, относно катедралата в Шартър

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията е редовен посетител на катедралата в Шартър и тя 
протестира срещу начина, по който катедралата се „възстановява“. Стените, сводестите 
тавани и други части са покрити със замазка, а други са белосани. Според нея така 
наречените реставрационни дейности рушат целостта и характера на катедралата и в 
значителна степен компрометират историческата значимост на нейната архитектура, 
като радикално се изменя характерният и единствен по рода си готически стил. 
Резултатът е отвращение, отбелязва тя, като счита, че задължение на всеки европейски 
гражданин е да опазва нашето културно и художествено наследство.

Вносителката на петицията посочва, че тези реставрационни дейности са финансирани 
от Европейската комисия и тя отправя молба към Парламента да се намеси и да 
съхрани това архитектурно и духовно средище.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 05 ноември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 31 януари 2014 г.

Правомощията на Европейския съюз в областта на културното наследство са 
ограничени. Член 167 от Договора за функционирането на Европейския съюз гласи 
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както следва: „Съюзът допринася за разцвета на културите на държавите членки, като 
зачита тяхното национално и регионално многообразие и същевременно извежда на 
преден план общото културно наследство. Действията на Съюза са насочени към 
насърчаване на сътрудничеството между държавите членки и ако е необходимо –
подкрепа и допълване на техните действия […]“. 
Следователно отговорността за съхранението и опазването на културното наследство се 
носи изцяло от държавите членки. Това означава, че Комисията не може да се намесва в 
начина, по който се опазва националното културно наследство.

Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) може да съфинансира инвестиции в 
областта на културата, включително опазването и защитата на културното наследство, 
както е определено в член 4, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1080/2006 от 5 юли 
2006 г. Както вносителката на петицията е осведомена, реставрационните работи по 
катедралата в Шартър се съфинансират от ЕС, чийто принос е 1,5 милиона евро от 
ЕФРР.

Въпреки това, по силата на принципа за споделеното управление, отговорност за 
избора, изпълнението и съфинансирането на проектите, които се финансират частично 
от ЕФРР, отговорност носят управителните органи на район „Център“.В случая на 
реновирането на катедралата в Шартър управителен орган е френското правителство, 
като по-голямата част от финансирането се осигурява от френската държава, 
министерството на културата и медиите (3,19 милиона евро) и регион „Център“ (2,2 
милиона евро).

Що се отнася до предполагаемите грешки, допуснати по време на тези реставрационни 
работи, вносителката на петицията може да се обърне към компетентния национален 
органи – префектурата на район „Център“ в Орлеан – тъй като тези реставрационни 
работи се предлагат и изпълняват от министерството на културата и медиите, дирекция 
по въпросите на културата (DRAC) на район „Център“.


