
CM\1015892DA.doc PE527.901v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

19.12.2013

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0020/2013 af Lea Ruth Ziebold, tysk statsborger, om nedrivning 
af beskyttede bygninger i Segovia, Avila og Salamanca i Spanien

1. Sammendrag

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at gribe ind og forhindre nedrivningen af 
bygninger i de historiske byer Segovia, Ávila og Salamanca i Spanien. Ifølge andrageren er 
disse beskyttede værker (verdens kulturarv). Hun forlanger, at denne historiske arv bevares.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. september 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. december 2013

"Andrageren, der er tysk statsborger og bosiddende i Spanien, skriver om tre kulturarvssteder: 
den gamle bydel i Segovia og byens akvædukt, den gamle bydel i Ávila med dens kirker uden 
for bymuren (iglesias extramuros) og den gamle bydel i Salamanca. Alle disse tre lokaliteter 
er udnævnt til verdensarvssteder i henhold til UNESCO's konvention om beskyttelse af 
verdens kultur- og naturarv.

Andrageren hævder på grundlag af en powerpoint- og fotopræsentation ved Javier Ruíz 
Carvajal, som hun overværede i Santander i december 2012, at bygninger og gader på hver 
enkelt af disse tre kulturarvssteder nedrives med henblik på genopbygning "i fremskridtets 
navn", og at der foregår en "kamp" med hver enkelt af de pågældende lokale myndigheder, 
som forsøger at "forstumme enhver kritik ved hjælp af retlige foranstaltninger".
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Hun retter en personlig appel til Parlamentets formand, Martin Schulz, om: 

 at anmode om en rapport fra de pågældende byer

 øjeblikkeligt at indstille nedrivningen og genopbygningen

 og at gøre alt, hvad der står i hans magt for at beskytte disse byers kulturarv.

Andragendet indeholder ingen yderligere oplysninger.

Kommissionen har tidligere besvaret to skrivelser fra andrageren vedrørende samme emne, 
der var rettet til kommissær Vassiliou (dateret henholdsvis den 4. januar og den 28. februar), 
og dens holdning er fortsat som tidligere angivet:

- Beskyttelse af den europæiske kulturarv er yderst vigtig. Kommissionen tilskynder og 

støtter aktivt kulturelle aktiviteter, herunder på kulturarvsområdet, i forbindelse med sine 

forskellige programmer og politikker. Disse omfatter kulturprogrammet, de europæiske 

kulturarvsdage, de europæiske kulturhovedstæder, EU's kulturarspris, det europæiske 

kulturarvsmærke og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

- EU har imidlertid begrænset kompetence på kulturarvsområdet, som fortrinsvis henhører 

under medlemsstaternes ansvarsområde. EU's rolle er fastsat i traktaten og består i at 

fremme samarbejde mellem medlemsstaterne og om nødvendigt støtte og supplere deres 

foranstaltninger. Dette er baseret på nærhedsprincippet, hvilket indebærer, at 

foranstaltninger skal træffes på rette niveau, hvilket i forbindelse med kulturarv 

fortrinsvis er på nationalt, regionalt og lokalt niveau.

Kommissionen vil desuden gerne påpege følgende:

- EU er ikke part i UNESCO's konvention om beskyttelse af verdens kultur- og naturarv, 

hvilket betyder, at udnævnelse til og efterfølgende beskyttelse af udnævnte 

verdensarvssteder ikke henhører under EU's kompetenceområde.

- UNESCO's verdens kulturarvskomité har hidtil ikke angivet de tre lokaliteter, som 

Ziebold nævner, som lokaliteter, der er i særlig fare, idet de ikke er opført på UNESCO's 

liste over truet kulturarv. Det står Ziebold frit for at henvende sig til den spanske regering 

eller andre kontraherende stater i konventionen om beskyttelse af verdens kultur- og 

naturarv, for at foreslå, at de tre nævnte lokaliteter opføres på listen over truet kulturarv.

- De tre lokaliteter er heller ikke opført på Europa Nostras program for de syv mest 

faretruede europæiske kulturarvssteder endnu. Ziebold kan ligeledes arbejde for at få dem 

opført på denne liste ved hjælp af en eller alle af de spanske organisationer, der er 

medlemmer af Europa Nostra: Ars Civilis-fonden, Asociación Amigos de los Pazos, 

Asociación Española de Amigos de los Castillos, Fundación del Patrimonio Historico de 

Castilla y León og Fundación Botín.
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