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Chartres

1. Sammendrag

Andrageren er en hyppig besøgende i katedralen i Chartres, og hun gør indsigelse mod 
måden, hvorpå katedralen "restaureres". Væggene, det hvælvede loft og andre dele er blevet 
dækket af gips, mens andre dele er blevet malet hvide. Det såkaldte restaureringsarbejde har 
ifølge hende ødelagt katedralens integritet og karakter og i alvorlig grad tilsidesat den 
historiske betydning af dens arkitektur ved at ændre dens særpræg og unikke gotiske stil 
radikalt. Hun bemærker, at resultatet er en skændsel, og mener, at det er enhver europæisk 
borgers pligt at bevare den kulturelle og kunstneriske arv.

Andrageren anfører, at disse restaureringsarbejder finansieres af Kommissionen, og hun 
anmoder Parlamentet om at indtræde for at redde dette arkitektoniske og spirituelle 
bygningsværk.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. november 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 31. januar 2014

"EU's beføjelser på kulturarvsområdet er begrænsede. Artikel 167 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde har følgende ordlyd: "Unionen bidrager til, at 
medlemsstaternes kulturer kan udfolde sig, idet den respekterer den nationale og regionale 
mangfoldighed og samtidig fremhæver den fælles kulturarv. Unionen skal ved sin indsats 
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fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne og om nødvendigt støtte og udbygge 
medlemsstaternes indsats […]". 

Ansvaret for at bevare og beskytte denne kulturarv ligger helt og holdent hos 
medlemsstaterne.  Det betyder, at Kommissionen på ingen måde kan gribe ind vedrørende den 
måde, hvorpå kulturarven beskyttes. 

Den Europæiske Regionaludviklingsfond (EFRU) kan samfinansiere kulturinvesteringer, 
herunder beskyttelsen og bevarelsen af den kulturelle arv, som fastsat i artikel 4, stk. 7, i 
forordning (EF) nr. 1080/2006 af 5. juli 2006. Som det er andrageren bekendt, samfinansieres 
restaureringen af katedalen i Chartres af EU med 1,5 mio. EUR fra EFRU.

I kraft af princippet om delt forvaltning er det dog forvaltningsmyndighederne i regionen 
"Centre", der har ansvaret for at udvælge, gennemføre og samfinansiere de projekter, der 
delvist finansieres af EFRU. Hvad angår restaureringen i Chartres, er 
forvaltningsmyndighederne de franske myndigheder, og størstedelen af midlerne kommer fra 
den franske stat, kultur- og medieministeriet (3,198 mio. EUR) og regionen "Centre" 
(2,2 mio. EUR).

Hvad angår fejl, der skulle være begået i løbet af restaureringen, bør andrageren kontakte de 
kompetente nationale myndigheder - præfekturet i regionen "Centre" i Orléans – da det er 
kultur- og medieministeriets afdeling for kulturelle anliggender (DRAC) i regionen "Centre", 
der foreslår og gennemfører restaureringsarbejdet."  


