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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0112/2013, ingediend door Marta Mariani (Italiaanse nationaliteit), 
over de kathedraal van Chartres

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster komt regelmatig in de kathedraal van Chartres en tekent nu protest aan tegen de 
manier waarop de kathedraal wordt "gerestaureerd". De muren, de booggewelven en andere 
delen zijn bepleisterd en weer andere witgekalkt. De zogeheten restauratie heeft volgens haar 
de integriteit en het karakter van de kathedraal ernstig aangetast en het historische belang van 
de architectuur van het gebouw in gedrang gebracht door de radicale verandering van de 
karakteristieke en unieke gotische stijl. Zij vindt het resultaat verschrikkelijk en acht het de 
plicht van elke Europese burger het cultureel en artistiek erfgoed te beschermen.
Indienster geeft aan dat deze restauratiewerkzaamheden gefinancierd worden door de 
Europese Commissie en doet een dringend beroep op het Parlement om dit architectonische 
en kerkelijke bouwwerk te redden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 november 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 31 januari 2014

De bevoegdheid van de Europese Unie inzake cultureel erfgoed is beperkt. Artikel 167 van 
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie luidt als volgt: "De Unie draagt bij 
tot de ontplooiing van de culturen van de lidstaten onder eerbiediging van de nationale en 
regionale verscheidenheid van die culturen, maar tegelijk ook de nadruk leggend op het 
gemeenschappelijk cultureel erfgoed. Het optreden van de Unie is erop gericht de 
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samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen en zo nodig hun activiteiten […] te 
ondersteunen en aan te vullen".
De verantwoordelijkheid voor het behoud en de instandhouding van het cultureel erfgoed ligt 
dan ook volledig bij de lidstaten. Dit betekent dat de Commissie zich niet mag bemoeien met 
de manier waarop het nationaal cultureel erfgoed wordt beschermd.

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) kan investeringen voor culturele 
projecten medefinancieren, onder meer voor het behoud en de instandhouding van het 
cultureel erfgoed, zoals bepaald in artikel 4, lid 7 van Verordening (EG) nr. 1081/2006 van 5 
juli 2006. Zoals de indiener weet zijn de restauratiewerkzaamheden aan de kathedraal van 
Chartres medegefinancierd door de EU, met een bijdrage van 1,5 miljoen euro uit het EFRO.

Krachtens het beginsel van gedeeld beheer echter zijn de beheersautoriteiten van de regio 
"Centre" verantwoordelijk voor de keuze, uitvoering en medefinanciering van de projecten 
die gedeeltelijk door de ERDF moeten worden gefinancierd. In het geval van de renovatie in 
Chartres, zijn de beheersautoriteiten de Franse regering, aangezien het grootste deel van de 
fondsen verstrekt worden door de Franse staat, het Ministerie van Cultuur en Media (3,19 
miljoen euro) en de regio "Centre" (2,2 miljoen euro).

Wat betreft vermeende fouten die tijdens deze restauratiewerkzaamheden zijn begaan, dient 
de indiener contact op te nemen met de bevoegde nationale overheid - de prefectuur van de 
regio "Centre" in Orléans - aangezien deze werkzaamheden worden voorgesteld en uitgevoerd 
door het Ministerie van Cultuur en Media, Directoraat culturele aangelegenheden (DRAC) 
van de regio "Centre".


