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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0112/2013, ktorú predkladá Marta Mariani, talianska štátna 
občianka, o katedrále v Chartres

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície je pravidelnou návštevníčkou katedrály v Chartres a protestuje proti 
spôsobu, akým sa katedrála „reštauruje“. Steny, klenuté stropy a ďalšie časti boli omietnuté, 
iné časti boli vybielené. Takzvané reštauračné práce podľa nej zničili integritu a charakter 
katedrály a vážne narušili historický význam jej architektúry, keďže radikálne pozmenili 
charakter a jedinečný gotický štýl katedrály. Poznamenáva, že výsledok je hanebný a je 
presvedčená, že povinnosťou každého európskeho občana je chrániť kultúrne a umelecké 
dedičstvo.

Predkladateľka petície uvádza, že reštauračné práce sú financované Európskou komisiou 
a nalieha na Európsky parlament, aby zasiahol a zachránil túto architektonickú a duchovnú 
stavbu.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 5. novembra 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 31. januára 2014)

Právomoci Európskej únie v oblasti kultúrneho dedičstva sú obmedzené. V článku 167 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa uvádza: „Únia prispieva k rozkvetu kultúr členských 
štátov, pričom rešpektuje ich národnú a regionálnu rozmanitosť a zároveň zdôrazňuje 
spoločné kultúrne dedičstvo. Činnosť Únie sa zameriava na podporu spolupráce medzi 
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členskými štátmi a v prípade potreby na podporu a doplňovanie ich činnosti (...).“ 

Zodpovednosť za ochranu a zachovávanie kultúrneho dedičstva tak plne spočíva na členských 
štátoch. To znamená, že Komisia nemôže zasahovať do spôsobu ochrany kultúrneho 
dedičstva. 

Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) sa môžu spolufinancovať investície 
v oblasti kultúry vrátane ochrany a zachovania kultúrneho dedičstva, tak ako sa to ustanovuje 
v článku 4 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006. Ako už predkladateľka bola 
informovaná, reštauračné práce na katedrále v Chartres boli spolufinancované EÚ 
s príspevkom z EFRR vo výške 1,5 milióna EUR.
V súlade so zásadou zdieľaného hospodárstva sú však riadiace orgány regiónu „Centre“ 
zodpovedné za výber, realizáciu a spolufinancovanie projektov, ktoré majú byť čiastočne 
financované z EFRR. V prípade obnovy v Chartres je riadiacim orgánom francúzska vláda, 
pričom väčšinu finančných prostriedkov poskytli francúzsky štát, ministerstvo pre kultúru 
a médiá (3,19 milióna EUR) a región „Centre“ (2,2 milióna EUR).

Pokiaľ ide o akékoľvek údajné pochybenia, ku ktorým došlo pri reštauračných prácach, mala 
by sa predkladateľka obrátiť na vnútroštátny orgán – prefektúru pre región „Centre“ v meste 
Orléans –, keďže tieto práce navrhuje a vykonáva riaditeľstvo pre kultúrne záležitosti 
(DRAC) regiónu „Centre“ v rámci ministerstva pre kultúru a médiá. 


