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

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

19.12.2013

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0020/2013 dėl saugomų pastatų Segovijos, Avilos ir Salamankos 
miestuose (Ispanija) nugriovimo, kurią pateikė Vokietijos pilietė Lea Ruth 
Ziebold

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja prašo Europos Parlamento imtis veiksmų siekiant užkirsti kelią pastatų 
istoriniuose Ispanijos Segovijos, Avilos ir Salamankos miestuose nugriovimui. Anot peticijos 
pateikėjos, tai yra saugomi pastatai, įtraukti į pasaulio paveldo objektų sąrašą. Ji reikalauja 
išsaugoti šį istorinį paveldą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. rugsėjo 10 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. gruodžio 19 d.

„Peticijos pateikėja, kuri yra Ispanijoje gyvenanti Vokietijos pilietė, rašo dėl trijų paveldo 
vietovių: Segovijos senamiesčio ir jos akveduko, Avilos senamiesčio su jos extra muros
bažnyčiomis ir dėl Salamankos senamiesčio. Pagal UNESCO pasaulio kultūros ir gamtos 
paveldo apsaugos konvenciją visos šios trys vietovės priskiriamos pasaulio paveldo 
vietovėms.

Peticijos pateikėja, remdamasi 2012 m. gruodžio mėn. Santandere matytu Javiero Ruizo 
Carvajalo programos „powerPoint“ ir nuotraukų pristatymu, teigia, kad visose šiose trijose 
pasaulio paveldo vietovėse griaunami pastatai ir ardomos gatvės, siekiant „dėl pažangos“ 
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atstatyti miestus, ir kad vyksta „kova“ su atitinkamomis kiekvieno miesto valdžios 
institucijomis, kurios mėgina „teisinėmis priemonėmis nutildyti bet kokias kritines pastabas.“

Peticijos pateikėja asmeniškai kreipiasi į Europos Parlamento Pirmininką Martiną Schulzą, 
prašydama:

 pareikalauti tų miestų valdžios institucijų pateikti ataskaitas;

 nedelsiant sustabdyti griovimo ir atstatymo procesus;

 daryti viską, ką gali, kad apsaugotų šių miestų kultūros paveldą.

Daugiau informacijos peticijoje nepateikta.

Komisija anksčiau atsakė į du sausio 1 d. ir vasario 28 d. peticijos pateikėjos tuo pačiu 
klausimu atsiųstus laiškus, kurie buvo skirti Komisijos narei A. Vassiliou. Komisijos pozicija 
lieka tokia pat, kokia buvo pateikta pirmiau:

‒ Europos kultūros paveldo apsauga yra itin svarbi. Komisija, įgyvendindama įvairias 

programas ir politikos kryptis, aktyviai skatina ir remia kultūrinę veiklą, be kita ko, ir 

paveldo srityje. Šios priemonės yra programos „Kultūra“, „Europos paveldo dienos“ ir 

„Europos kultūros sostinė“, ES kultūros paveldo apdovanojimas, Europos paveldo 

ženklas ir Europos regioninės plėtros fondas;

‒ tačiau ES kompetencija kultūros paveldo srityje, už kurią visų pirma atsakingos valstybės 

narės, yra ribota. ES vaidmuo apibrėžtas Sutartyje – ji skatina valstybių narių 

bendradarbiavimą ir prireikus remia bei papildo jų veiksmus. Ši nuostata grindžiama 

subsidiarumo principu, o tai reiškia, kad veiksmų turi būti imamasi tinkamu lygmeniu, 

t. y., kalbant apie kultūros paveldą, dažniausiai nacionaliniu, regionų ir vietos 

lygmenimis.

Be to, Komisija norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad:

‒ ES nėra UNESCO pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos šalis, o tai 

reiškia, kad pasaulio paveldo vietovių nustatymas ir paskesnė jų apsauga nepriskiriami 

ES kompetencijos sričiai;

‒ UNESCO pasaulio paveldo komitetas iki šiol nenustatė, kad šioms trims L. R. Ziebold 

minėtoms vietovėms grėstų ypatingas pavojus, nes jos neįtrauktos į UNESCO pasaulio 

paveldo objektų, kuriems gresia pavojus, sąrašą. L. R. Ziebold galėtų susisiekti su 

Ispanijos vyriausybe arba kita (-omis) Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos 

konvencijos šalimi (-is) ir pasiūlyti įtraukti šias tris vietoves į Pasaulio paveldo objektų, 

kuriems gresia pavojus, sąrašą;

‒ šios trys vietovės taip pat dar turi būti įtrauktos į organizacijos „Europa Nostra“ 

Septynių vietovių, t. y. Europos kultūros paveldo vietovių, kurioms gresia didžiausias 
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pavojus, programą. L. R. Ziebold galėtų rengti kampanijas dėl jų įtraukimo į šį sąrašą 

pasitelkdama bet kurią arba visas Ispanijos organizacijas, kurios yra organizacijos 

„Europa Nostra“ narės: fondą „Ars Civilis“, Los Pazos draugiją (isp. Asociación Amigos 

de los Pazos), Ispanijos pilių draugiją (isp. Asociación Española de Amigos de los 

Castillos), Kastilijos ir Leono istorinio paveldo fondą (isp. Fundación del Patrimonio 

Historico de Castilla y León) ir fondą „Botín“ (isp. Fundación Botín).“


