
CM\1018341PL.doc PE528.181v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

31.1.2014

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0112/2013, którą złożyła Marta Mariani (Włochy), w sprawie katedry w 
Chartres

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję regularnie odwiedza katedrę w Chartres i wyraża sprzeciw co do sposobu 
„renowacji” katedry. Ściany, sklepione stropy oraz inne części otynkowano, a jeszcze inne 
wybielono. Zdaniem składającej petycję tzw. prace renowacyjne zniszczyły integralność i 
charakter katedry, poważnie naruszając historyczne znaczenie jej architektury poprzez 
radykalną zmianę tak charakterystycznego dla niej i unikalnego stylu gotyckiego. Składająca 
petycję uważa, że wynik tych prac jest godny potępienia i wyraża przekonanie, że ochrona 
dziedzictwa kulturowego i artystycznego to obowiązek każdego obywatela Europy.

Składająca petycję wskazuje, że te prace renowacyjne są finansowane ze środków Komisji 
Europejskiej i wzywa Parlament do interwencji, aby ochronić ten obiekt architektoniczny i 
religijny.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 listopada 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 31 stycznia 2014 r.

Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie dziedzictwa kulturowego są ograniczone. 
Artykuł 167 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi co następuje: „Unia 
przyczynia się do rozkwitu kultur państw członkowskich, w poszanowaniu ich różnorodności 
narodowej i regionalnej, równocześnie podkreślając znaczenie wspólnego dziedzictwa 
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kulturowego. Działanie Unii zmierza do zachęcania do współpracy między państwami 
członkowskimi oraz, jeśli to niezbędne, do wspierania i uzupełniania ich działań […]”. 

Odpowiedzialność za ochronę i konserwację dziedzictwa kulturowego leży zatem w pełni w 
gestii państw członkowskich. Oznacza to, że Komisja nie może ingerować w sposób ochrony 
krajowego dziedzictwa kulturowego. 

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) mogą być wykorzystane 
do współfinansowania inwestycji w kulturę, w tym na ochronę i konserwację dziedzictwa 
kulturowego, zgodnie z art. 4 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. 
Prace renowacyjne w katedrze w Chartres, czego składająca petycję jest świadoma, są 
współfinansowane ze środków unijnych, a kwota pochodząca z EFRR wynosi 1,5 mln EUR.
Zgodnie z zasadą podziału zarządzania to instytucje zarządzające Regionu Centralnego są 
odpowiedzialne za wybór, wdrożenie i współfinansowanie projektów, które mają być 
częściowo finansowane ze środków EFRR. Jeśli chodzi o renowację w Chartres, w przypadku 
której większość środków pochodzi z budżetu Francji, instytucjami zarządzającymi są 
francuski rząd, Ministerstwo Kultury i Mediów (3,19 mln EUR) oraz Region Centralny 
(2,2 mln EUR).

W kwestii domniemanych błędów popełnionych podczas prac renowacyjnych składająca 
petycję powinna kontaktować się z właściwymi władzami krajowymi – prefekturą Regionu 
Centralnego w Orleanie – ponieważ to Ministerstwo Kultury i Mediów, Dyrekcja ds. kultury 
(DRAC) Regionu Centralnego, złożyło wniosek i prowadzi przedmiotowe prace.


