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Temats: Lūgumraksts Nr. 0020/2013, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Lea Ruth 
Ziebold, par aizsargājamu ēku nojaukšanu Segovijas, Avilas un Salamankas 
pilsētās Spānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja lūdz Eiropas Parlamentu iejaukties, lai novērstu ēku nojaukšanu 
vēsturiskajās Segovijas, Avilas un Salamankas pilsētās Spānijā. Saskaņā ar lūgumraksta 
iesniedzējas sniegto informāciju tās ir aizsargājamas ēkas (pasaules mantojums). Viņa 
pieprasa šā vēsturiskā mantojuma saglabāšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 10. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu. 

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 19. decembrī

Lūgumraksta iesniedzēja — Spānijā dzīvojoša Vācijas valstspiederīgā — savā lūgumrakstā 
min trīs kultūras mantojuma objektus: Segovijas vecpilsētu un akveduktu, Avilas vecpilsētu 
un ārpus tās mūra esošās baznīcas, kā arī Salamankas vecpilsētu. Visas trīs minētās vietas ir 
atzītas par pasaules mantojumu saskaņā ar UNESCO Konvenciju par pasaules dabas un 
kultūras mantojuma aizsardzību.

Lūgumraksta iesniedzēja, atsaucoties uz Javier Ruiz Carvajal prezentāciju (PowerPoint un 
fotogrāfijas) Santanderā 2012. gada decembrī, apgalvo, ka šajos trīs pasaules mantojuma 
objektos rekonstrukcijas nolūkos „progresa vārdā” tiek nojauktas ēkas un ielas un ka norisinās 
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cīņa ar attiecīgajām vietējām pašvaldībām, kuras mēģina „apklusināt kritiku ar juridiskiem 
pasākumiem”.

Lūgumraksta iesniedzēja vēršas pie Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja Martin Schulz, aicinot: 
 prasīt, lai attiecīgās pilsētas iesniegtu ziņojumus,

 nekavējoties panākt nojaukšanas un rekonstrukcijas darbu apturēšanu,

 darīt visu iespējamo, lai aizsargātu minēto pilsētu kultūras mantojumu.

Cita informācija lūgumrakstā nav sniegta.

Komisija lūgumraksta iesniedzējai jau iepriekš atbildējusi uz divām komisārei A. Vassiliou
adresētām vēstulēm par šo pašu jautājumu (kas datētas attiecīgi ar 4. janvāri un 28. februāri), 
un Komisijas nostāja salīdzinājumā ar iepriekšējās atbildēs pausto nav mainījusies:

- Eiropas kultūras mantojuma aizsardzība ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Komisija ar 

dažādām programmām un politikas pasākumiem aktīvi rosina un atbalsta darbības 

kultūras jomā, tostarp saistībā ar kultūras mantojumu.  Šeit jāmin programma „Kultūra”, 

Eiropas Kultūras mantojuma dienas, Eiropas kultūras galvaspilsētu iniciatīva, ES kultūras 

mantojuma balva, Eiropas mantojuma zīme un Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

- Tomēr kultūras mantojuma jautājumā Eiropas Savienības kompetence ir ierobežota, jo 

par kultūras mantojumu galvenokārt atbildīgas ir pašas valstis.  Līgumā ir noteikts, ka 

Eiropas Savienības uzdevums ir rosināt sadarbību starp dalībvalstīm un, ja nepieciešams, 

atbalstīt un papildināt to darbības.  Šeit pamatā ir subsidiaritātes princips, kas nozīmē, ka 

darbības ir jāveic piemērotā līmenī, un kultūras mantojuma gadījumā tas lielākoties 

notiek valsts, reģionālā un vietējā līmenī.

Turklāt Komisija norāda, ka:

- ES nav UNESCO Konvencijas par pasaules dabas un kultūras mantojuma aizsardzību 

puse, un tas nozīmē, ka jautājums par pasaules mantojuma objektu noteikšanu un to 

aizsardzību nav ES kompetences jomā.

- UNESCO Pasaules mantojuma komiteja līdz šim nav norādījusi, ka L. R. Ziebold minētās 

trīs vietas būtu īpaši apdraudētas, spriežot pēc tā, ka tās nav uzskaitītas UNESCO 

Apdraudētā pasaules mantojuma sarakstā. L. R. Ziebold varētu izmantot iespēju sazināties 

ar Spānijas valdību vai citu/-ām valsts struktūru/-ām, kas ir Konvencijas par pasaules 

dabas un kultūras mantojuma aizsardzību puses, un ierosināt šīs trīs vietas iekļaut 

Apdraudētā pasaules mantojuma sarakstā.

- Minētās trīs vietas varētu tikt iekļautas arī Europa Nostra programmā „7 Most 

Endangered”, kuras ietvaros tiek apzināti visapdraudētākie Eiropas kultūras mantojuma 

objekti. L. R. Ziebold varētu izvērst kampaņu par šo vietu iekļaušanu minētajā sarakstā, 
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vēršoties pie jebkuras vai visām Spānijas organizācijām, kas ir Europa Nostra locekles:

Ars Civilis fonds, apvienība „Asociación Amigos de los Pazos”, apvienība „Asociación 

Española de Amigos de los Castillos”, Kastīlijas un Leonas vēsturiskā mantojuma fonds 

(„Fundación del Patrimonio Historico de Castilla y León”) un Botín fonds („Fundación 

Botín”).


