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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0112/2013 adresată de Marta Mariani, de cetățenie italiană, privind 
Catedrala din Chartres

1. Rezumatul petiției

Petiționara vizitează în mod regulat Catedrala din Chartres și protestează împotriva modului 
în care aceasta este „restaurată”. Pereții, tavanele cu boltă și alte elemente au fost acoperite cu 
rigips, iar alte elemente au fost văruite. Potrivit petiționarei, așa-zisele lucrări de restaurare au 
distrus integritatea și caracterul catedralei, compromițându-i în mod grav semnificația istorică 
și arhitectonică și modificându-i radical stilul gotic caracteristic și unic. Petiționara consideră 
că rezultatul este unul abominabil și că fiecare cetățean european are obligația de a proteja 
patrimoniul cultural și artistic.

Petiționara indică faptul că aceste lucrări de restaurare sunt finanțate de Comisia Europeană și 
face apel la Parlament pentru a interveni în vederea salvării acestui edificiu arhitectonic și 
spiritual.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 noiembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 31 ianuarie 2014

Competența UE în domeniul patrimoniului cultural este limitată. Articolul 167 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene este redactat după cum urmează: „Uniunea contribuie 
la înflorirea culturilor statelor membre, respectând diversitatea națională și regională a 
acestora și punând în evidență, în același timp, moștenirea culturală comună. Acțiunea 
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Uniunii urmărește să încurajeze cooperarea dintre statele membre și, în cazul în care este 
necesar, să sprijine și să completeze acțiunea acestora […]”. 

Prin urmare, responsabilitatea conservării și prezervării patrimoniului cultural le revine în 
integralitate statelor membre. Astfel, Comisia nu poate interveni pentru a modifica modul în 
care patrimoniul cultural național este protejat. 

Prin Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) pot fi cofinanțate investiții culturale, 
inclusiv privind protejarea și prezervarea patrimoniului cultural, precum prevede articolul 4 
punctul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 din 5 iulie 2006. Petiționara deține informații 
care atestă faptul că lucrările de restaurare ale Catedralei Chartres au fost cofinanțate de UE, 
cu o contribuție de 1,5 milioane de euro din FEDR.

Cu toate acestea, având în vedere principiul de gestiune partajată, autoritățile de gestionare a 
regiunii „Centre” sunt responsabile de alegerea, implementarea și cofinanțarea proiectelor 
care urmează să fie parțial finanțate prin FEDR. În cazul renovării Catedralei Chartres, 
autoritățile de gestionare sunt guvernul francez, cea mai mare parte a finanțării fiind asigurată 
de statul francez, ministerul culturii și mass-mediei (3,19 milioane de euro) și regiunea 
„Centre” (2,2 milioane de euro)

În ceea ce privește presupusele erori comise în timpul lucrărilor de restaurare, petiționara ar 
trebui să contacteze autoritatea națională competentă - prefectura regiunii „Centre” din 
Orléans - întrucât aceste lucrări sunt propuse și asigurate de ministerul culturii și mass-mediei, 
Direcția pentru cultură a regiunii „Centre”. 


