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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az Európai Parlament közbenjárását kéri, hogy akadályozza meg a 
spanyolországi Segovia, Avila és Salamanca történelmi települések épületeinek lebontását. A 
petíció benyújtója szerint ezek védett építmények (világörökség). E történelmi örökség 
megőrzését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. szeptember 10. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. december 19.

A petíció benyújtója, aki Spanyolországban élő német állampolgár, a következő három 
örökségi helyszínnel kapcsolatban emel panaszt: Segovia óvárosa és vízvezetéke, Avila 
óvárosa és városfalon kívüli templomai, valamint Salamanca óvárosa. Az UNESCO 
Világörökség Egyezménye értelmében mindhárom helyszínt a világörökség részévé 
nyilvánították.

A petíció benyújtója egy 2012 decemberében Santanderben megtekintett, Javier Ruiz Carvajal 
által bemutatott powerpoint-prezentáció és diavetítés alapján azt állítja, hogy a világörökség 
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részét képező három említett város mindegyikében épületeket és utcákat bontanak le, hogy „a 
haladás nevében” átalakításokat végezhessenek, valamint hogy „harc folyik” az érintett helyi 
hatóságokkal, amelyek „jogi eszközökkel próbálják elhallgattatni a bírálókat”.

Személyesen kéri Martin Schulzot, az EP elnökét, hogy 
 kérjen jelentést az érintett városoktól,

 kezdeményezze a rombolás és az átépítés azonnali leállítását,

 tegyen meg minden tőle telhetőt e városok kulturális örökségének megvédelmezése 

érdekében.

A petíció nem nyújt részletesebb tájékoztatást.

A Bizottság korábban már válaszolt a petíció benyújtója által ugyanebben a témában írt, 
Vassiliou biztosnak címzett (január 4-én és február 28-án kelt) két levélre, álláspontja pedig 
azóta nem változott:

- Az európai örökség védelme kiemelkedő jelentőségű kérdés. A Bizottság különböző 

programjain és politikáin keresztül aktívan ösztönzi és támogatja a kulturális, többek 

között az örökséggel kapcsolatos tevékenységeket. Ilyen például a Kultúra program, az 

Európai Örökség Napok, az Európa Kulturális Fővárosa program, az Európai Unió 

Kulturális Öröksége díj, az Európai Örökség cím, valamint az Európai Regionális 

Fejlesztési Alap.

- Az Unió hatásköre azonban korlátozott a kulturális örökség terén, az ugyanis elsősorban 

nemzeti hatáskörbe tartozik. Az Unió szerepe a Szerződés értelmében a tagállamok 

közötti együttműködés ösztönzése, és szükség esetén tevékenységeik támogatása és 

kiegészítése. Ez a szubszidiaritás elvén alapul, melynek lényege, hogy mindig a 

megfelelő szinten kell eljárni, a kulturális örökség esetében tehát leginkább nemzeti, 

regionális és helyi szinten.

A Bizottság ezenkívül fel kívánja hívni a figyelmet a következőkre:

- Az Unió nem részes fele az UNESCO Világörökség Egyezményének, ami azt jelenti, 

hogy a világörökségi helyszínek kijelölése és a világörökség részévé nyilvánított 

helyszínek azt követő védelme nem tartozik az Unió hatáskörébe.

- Az UNESCO Világörökségi Bizottsága szerint a Ziebold asszony által említett három 

helyszín nincsen különösebb veszélyben, hiszen azok nem szerepelnek a veszélyeztetett 

világörökségi helyszíneket tartalmazó UNESCO-listán.  Ziebold asszony előtt nyitva áll a 

lehetőség, hogy felvegye a kapcsolatot a spanyol kormánnyal vagy a Világörökségi 

Egyezmény egyéb részes államaival, és javaslatot tegyen arra, hogy a három helyszínt 

vegyék fel a veszélyeztetett világörökségi helyszínek listájára. 
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- A három helyszín nem szerepel továbbá az Europa Nostra szervezet által összeállított, a 

hét legveszélyeztetettebb kulturális örökségi helyszínt felsoroló listán sem. Az Europa 

Nostra szervezet valamely vagy akár összes tagszervezete segítségével Ziebold asszony 

kampányt indíthat a helyszínek e listára történő felvétele érdekében. E szervezetek a 

következők: az Ars Civilis alapítvány, az Asociación Amigos de los Pazos (a „pazo” 

kúriák barátainak egyesülete), az Asociación Española de Amigos de los Castillos (a 

várak barátainak spanyolországi egyesülete), a Fundación del Patrimonio Historico de 

Castilla y León (a Kasztília és León történelmi örökségével foglalkozó alapítvány), 

valamint a Botín alapítvány.


