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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0020/2013 της Lea Ruth Ziebold, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την κατεδάφιση προστατευόμενων κτιρίων στην Segovia, την Avila και τη 
Salamanca στην Ισπανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να αποτραπεί η 
κατεδάφιση κτιρίων στις ιστορικές πόλεις Segovia, Avila και Salamanca στην Ισπανία. 
Σύμφωνα με την αναφέρουσα, πρόκειται για προστατευόμενα έργα (Παγκόσμια Πολιτιστική 
Κληρονομιά). Ζητεί τη διατήρηση αυτής της ιστορικής κληρονομιάς.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Σεπτεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Δεκεμβρίου 2013

Η αναφέρουσα, γερμανίδα πολίτης, η οποία διαμένει στην Ισπανία, γράφει σχετικά με τρεις 
τοποθεσίες ιστορικής κληρονομιάς: την παλιά πόλη της Segovia και το υδραγωγείο της, την 
παλιά πόλη της Avila με τις εκκλησίες που βρίσκονται εκτός των τειχών καθώς και την παλιά 
πόλη της Salamanca.  Κάθε μία από τις εν λόγω τρεις τοποθεσίες έχει καθοριστεί ως 
τοποθεσία παγκόσμιας κληρονομιάς σύμφωνα με τη σύμβαση της Ουνέσκο για την 
παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται, με βάση παρουσίαση που έγινε με φωτογραφίες και powerpoint 
από τον κ. Javier Ruiz Carvajal, την οποία παρακολούθησε στο Santander τον Δεκέμβριο του 
2012, ότι κτήρια και δρόμοι σε κάθε μία από τις τρεις προαναφερθείσες τοποθεσίες 
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παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς κατεδαφίζονται ώστε να ακολουθήσει ανοικοδόμηση 
"στο όνομα της προόδου" και ότι υπάρχει μία "μάχη" με κάθε μία από τις ενδιαφερόμενες 
τοπικές αρχές, οι οποίες προσπαθούν, να "σταματήσουν κάθε άσκηση κρητικής μέσω 
νομικών μέτρων".

Απευθύνει μια προσωπική έκκληση στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Martin 
Schulz προκειμένου να: 

 ζητήσει υποβολή έκθεσης από τις ενδιαφερόμενες πόλεις

 προχωρήσει σε ενέργειες για την άμεση παύση των εργασιών κατεδάφισης και 

ανοικοδόμησης 

 να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια εκ μέρους του ώστε να προστατεύσει την 

πολιτική κληρονομιά των εν λόγω πόλεων

Δεν παρέχονται περαιτέρω πληροφορίες εκ μέρους της αναφέρουσας .

Η Επιτροπή απήντησε προηγουμένως σε δύο επιστολές εκ μέρους της αναφέρουσας για το 
ίδιο θέμα οι οποίες είχαν απευθυνθεί στην Επίτροπο Βασιλείου (με ημερομηνία 4 Ιανουαρίου 
και 28 Φεβρουαρίου αντιστοίχως), και η θέση της παραμένει η ίδια όπως ανακοινώθηκε ήδη:

- Η διατήρηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία. 
Η Επιτροπή ενθαρρύνει και υποστηρίζει ενεργά τις πολιτιστικές δραστηριότητες, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών στον τομέα της κληρονομιάς, με τα διάφορα της 
προγράμματα και πολιτικές.  Αυτές περιλαμβάνουν το πρόγραμμα Πολιτισμός (Culture), 
τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, τις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της 
Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το Σήμα Ευρωπαϊκής 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς καθώς και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.  

- Όμως, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περιορισμένες αρμοδιότητες στον τομέα της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία αποτελεί κυρίως εθνική ευθύνη.  Ο ρόλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζεται από τη Συνθήκη συνιστάται στην ενθάρρυνση της 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο, την ενίσχυση 
και υποστήριξη των δράσεών τους.  Αυτό βασίζεται στην αρχή της επικουρικότητας, 
υπονοώντας ότι η δράση θα πρέπει να αναληφθεί στο κατάλληλο επίπεδο, το οποίο στην 
περίπτωση της πολιτικής κληρονομιάς είναι κυρίως εθνικό, περιφερειακό και τοπικό.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα επιθυμούσε να επισημάνει ότι:

- Η ΕΕ δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης για την Παγκόσμια Κληρονομιά της 
Ουνέσκο, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο ορισμός και ως εκ τούτου η προστασία 
καθορισμένων τοποθεσιών παγκόσμιας κληρονομιάς δεν αποτελεί αρμοδιότητα της ΕΕ.

- Η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Ουνέσκο δεν έχει μέχρι σήμερα εκφράσει την 
άποψη ότι οι τρεις προαναφερθείσες τοποθεσίες από την κ. Ziebold ευρίσκονται σε 
ιδιαίτερο κίνδυνο, λόγω του ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο παγκόσμιας 
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πολιτιστικής κληρονομιάς της Ουνέσκο που βρίσκεται σε κίνδυνο·  εναπόκειται στην κ. 
Ziebold να έρθει σε επαφή με την ισπανική κυβέρνηση ή άλλα κράτη, συμβαλλόμενα 
μέρη της Σύμβασης για την Παγκόσμια Κληρονομιά, προτείνοντας να προστεθούν οι 
τρεις εν λόγω τοποθεσίες στον κατάλογο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς που 
βρίσκεται σε κίνδυνο. 

- οι τρεις τοποθεσίες δεν βρίσκονται επίσης στο πρόγραμμα Europa Nostra's που αφορά τις 
επτά τοποθεσίες της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς που βρίσκονται εκτεθειμένες 
σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Εναπόκειται στην κ. Ziebold να προβεί σε ενέργειες για την 
συμπερίληψή τους στο εν λόγω κατάλογο, μέσω οιασδήποτε ή όλων των ισπανικών 
οργανώσεων που είναι μέλη της Europa Nostra όπως: το ίδρυμα Ars Civilis Foundation·
η Asociación Amigos de los Pazos - Η Ένωση για τους φίλους της Los Pazos· η 
Asociación Española de Amigos de los Castillos - Η ισπανική Ένωση Φίλων των 
Κάστρων· Fundación del Patrimonio Historico de Castilla y León - Το Ίδρυμα για την 
Ιστορική Κληρονομιά της Καστίλλης και της Λεόν· καθώς και η Fundación Botín.


