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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója rendszeres látogatója a chartres-i székesegyháznak és tiltakozik az ellen, 
ahogyan a székesegyház „restaurálása” zajlik. A falakat, a boltíves mennyezetet és az épület 
más részeit gipsszel tapasztották be, míg más részeket fehérre meszeltek. Véleménye szerint 
az úgynevezett „restauráció” tönkretette az épület egységes képét és ártott az egyediségének, 
valamint jellegzetes és egyedülálló gótikus stílusának radikális megváltoztatása által komoly 
veszélybe sodorta a székesegyház építészeti jellemzőinek történelmi jelentőségét. „Az 
eredmény förtelmes” – jegyzi meg a petíció benyújtója, akinek meggyőződése szerint minden 
európai polgárnak kötelessége megőrizni kulturális és művészeti örökségünket.

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet arra, hogy a restaurációt az Európai Bizottság 
finanszírozza, és azzal a kéréssel fordul a Parlamenthez, hogy avatkozzon be ezen építészeti 
és egyházi műremek megóvása érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. november 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. január 31.

A kulturális örökség terén az Európai Unió hatásköre korlátozott. Az Európai Unió 
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működéséről szóló szerződés 167. cikke megállapítja: „Az Unió hozzájárul a tagállamok 
kultúrájának virágzásához, tiszteletben tartva nemzeti és regionális sokféleségüket, 
ugyanakkor előtérbe helyezve a közös kulturális örökséget. Az Unió fellépésének célja a 
tagállamok közötti együttműködés előmozdítása és szükség esetén tevékenységük támogatása 
és kiegészítése […]”. 

A kulturális örökség megőrzéséért és megóvásáért ezért teljes mértékben a tagállamok 
felelnek. Ennek értelmében a Bizottság nem avatkozhat be abba, hogy a nemzeti kulturális 
örökséget miként védik. 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) a 2006. július 5-i 1080/2006/EK rendelet 4. 
cikkének (7) bekezdése értelmében kulturális beruházásokhoz is nyújthat társfinanszírozást, 
ideértve a kulturális örökség védelmét és megőrzését is. Amint arról a petíció benyújtójának is 
tudomása van, a chartres-i katedrális restaurálási munkálatait az EU az ERFA-ból nyújtott 1,5 
millió eurós hozzájárulással társfinanszírozta.

Ugyanakkor a megosztott irányítás elve értelmében a „Központi” Régió irányítási hatóságai 
felelnek a részben az ERFA által finanszírozott projektek kiválasztásáért, végrehajtásáért és 
társfinanszírozásáért. A chartres-i felújítás esetében az irányító hatóság a francia kormány, 
mivel a finanszírozás nagy részét a francia állam, a Kulturális és Médiaminisztérium (3,19 
millió €), és a „Központi” Régió (2,2 millió €) biztosítja.Ami a restaurálási munkálatok során 
elkövetett állítólagos hibákat illeti, a petíció benyújtójának az illetékes nemzeti hatósághoz – a 
„Központi” Régió orléans-i prefektúrájához – kellene fordulnia, mivel e munkálatokra a 
Kulturális és Médiaminisztérium „Központi” Régióbeli Kulturális Igazgatósága (DRAC) tesz 
javaslatot, és a munkálatokat ő végezteti el.


