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Комисия по петиции

19.12.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0020/2013, внесена от Леа Рут Зиболд, с германско 
гражданство, относно разрушаването на защитени сгради в Сеговия, 
Авила и Саламанка в Испания

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията моли за намеса от страна на Европейския парламент с цел 
да се предотврати разрушаването на сгради в историческите градове Сеговия, Авила и 
Саламанка в Испания. Според вносителката тези сгради представляват защитени 
обекти (Световно културно наследство). Тя настоява за опазване на това културно 
наследство.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 септември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 декември 2013 г.

Вносителката на петицията, германска гражданка, пребиваваща в Испания, пише във 
връзка с три обекта от световното наследство: стария град на Сеговия и неговия 
акведукт, стария град на Авила и неговите извънградски църкви и стария град на 
Саламанка.  Всеки един от тези три обекта е обявен за обект от световното наследство 
по силата на Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство 
на ЮНЕСКО.

Вносителката твърди, че според съдържащата фотографии презентация, направена от 
Хавиер Руис Карвахал, на която тя е присъствала в Сантандер през декември 20102 г., 
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сгради и улици от всеки един от тези три обекта от световното наследство ще бъдат 
разрушени с цел реконструкция „в името на прогреса“ и че се води битка със 
съответните местни органи, които се опитват да „заглушат всякакви критики 
посредством правни действия“.

Тя отправя лична молба към председателя на ЕП Мартин Шулц: 
 да поиска доклад от въпросните градове,

 да спре незабавно разрушаването и реконструкцията, 

 да направи всичко възможно за опазването на културното наследство на тези 

градове.

Петицията не съдържа допълнителна информация.

По-рано Комисията вече е отговорила на вносителката на две писма по същата тема, 
адресирани до члена на Комисията Василиу (от 4 януари и 28 февруари, съответно) и 
становището на Комисията остава непроменено така, както вече беше съобщено:

- опазването на европейското културно наследство е от най-голямо значение. 

Комисията активно насърчава и подкрепя културните дейности, включително в 

областта на наследството, в своите различни програми и политики.  Те включват 

програмата „Култура“, Дните на европейското наследство, Европейските столици 

на културата, Наградата на ЕС за културно наследство, Знака за европейско 

наследство и Европейския фонд за регионално развитие.

- Въпреки това, ЕС разполага с ограничени компетенции в областта на културното 

наследство, което представлява предимно национална отговорност.  Ролята на ЕС е 

определена в Договора като насърчаване на съдействието между държавите членки 

и, при необходимост – подкрепа и допълване на техните действия.  Това се 

основава на принципа на субсидиарност, според който действията трябва да се 

предприемат на подходящото равнище, което в случая с културното наследство е 

главно национално, регионално и местно.

Също така Комисията посочи, че:

- ЕС не е страна по Конвенцията за опазване на световното културно и природно 

наследство на ЮНЕСКО, което означава, че определянето и произтичащата от него 

закрила на обектите от световното наследство не попадат в компетенциите на ЕС,

- засега комисията на ЮНЕСКО за световно културно и природно наследство не е 

определила споменатите от г-жа Зиболд три обекта като особено застрашени;

поради това те не фигурират в списъка на ЮНЕСКО със застрашени обекти на 

световното наследство. Г-жа Зиболд може да се свърже с испанското правителство 

или други държавни органи – страни по Конвенцията за опазване на световното 
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културно и природно наследство, и да предложи тези три обекта да бъдат добавени 

към списъка със застрашени обекти на световното наследство.

- Също така тези три обекта все още не са включени в 7-мата програма „Най-

застрашени“ на „Europa Nostra“ за най-застрашени обекти на европейското 

културно наследство.  Г-жа Зиболд може да пледира за тяхното включване в този 

списък посредством всяка от испанските организации – членки на „Europa Nostra“:

фондация „Ars Civilis“, „Asociación Amigos de los Pazos“ – Асоциацията на 

приятелите на лос Пасос, „Asociación Española de Amigos de los Castillos“ –

Испанската асоциация на приятелите на замъците, „Fundación del Patrimonio 

Historico de Castilla y León“ – Фондацията за историческото наследство на Кастилия 

и Леон и „Fundación Botín“ – Фондацията Ботин.


