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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0020/2013, którą złożyła Lea Ruth Ziebold (Niemcy), w sprawie 
rozbiórki budynków chronionych w Segowii, Avili i Salamance w Hiszpanii

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję zwraca się z wnioskiem o interwencję Parlamentu Europejskiego w celu 
zapobieżenia rozbiórce budynków w zabytkowych miastach Segowii, Avili i Salamance 
w Hiszpanii. Według składającej petycję miasta te stanowią obiekty chronione (światowe 
dziedzictwo). Domaga się ona ochrony tego dziedzictwa historycznego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 10 września 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 19 grudnia 2013 r.

Składająca petycję, która jest obywatelką Niemiec, zamieszkującą w Hiszpanii, wystosowuje 
pismo w związku z trzema obszarami historycznego dziedzictwa, jakimi są: stare miasto 
w Segowii oraz tamtejszy akwedukt, stare miasto w Avili wraz z kościołami poza murami 
oraz stare miasto w Salamance. Każdy z wymienionych obszarów jest wpisany na Listę 
światowego dziedzictwa UNESCO na mocy Konwencji w sprawie ochrony światowego 
dziedzictwa.

Składająca petycję twierdzi, opierając się na prezentacji multimedialnej i zdjęciach autorstwa 
Javiera Ruiza Carvajala, które widziała w Santander w grudniu 2012 r., że budynki i ulice 
w każdym z trzech wspomnianych obszarów wpisanych na Listę światowego dziedzictwa są 
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wyburzane na potrzeby rekonstrukcji „w imię postępu” oraz że w każdym z tych miejsc toczy 
się „wojna” z lokalnymi władzami, które starają się „uciszyć krytyków środkami prawnymi”.

Składająca petycję zwraca się bezpośrednio do przewodniczącego PE Martina Schulza o: 

 wystąpienie z wnioskiem o sprawozdanie dotyczące przedmiotowych miast,

 natychmiastowe wstrzymanie wyburzania i rekonstrukcji,

 podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego 

tych miast.

Petycja nie zawiera więcej informacji.

Komisja odniosła się wcześniej do dwóch pism składającej petycję dotyczących tego samego 
zagadnienia, które skierowane były do komisarz Androulli Vassiliou (odpowiednio z dnia 
4 stycznia i 28 lutego), i jej stanowisko pozostaje bez zmian:

- ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego jest niezwykle ważna. Komisja aktywnie 

promuje i wspiera działania w obszarze kultury, w tym w dziedzinie dziedzictwa, 

w ramach różnych programów i strategii. Należą do nich Program Kultura, Europejskie 

Dni Dziedzictwa, Europejskie Stolice Kultury, nagroda UE w dziedzinie dziedzictwa 

kulturowego, znak dziedzictwa europejskiego oraz Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego.

- Kompetencje UE w dziedzinie dziedzictwa kulturowego są jednak ograniczone, 

ponieważ jest to kwestia leżąca przede wszystkim w gestii poszczególnych państw. W 

świetle Traktatu rola UE polega na promowaniu współpracy między państwami 

członkowskimi oraz – w razie konieczności – wspieraniu i uzupełnianiu ich działań. 

Wynika to z zasady pomocniczości, w myśl której działania muszą być podejmowane na 

właściwym szczeblu, a w przypadku dziedzictwa kulturowego oznacza to z reguły 

poziom krajowy, regionalny lub lokalny.

Ponadto Komisja pragnie zauważyć, że:

- UE nie jest stroną Konwencji UNESCO w sprawie ochrony światowego dziedzictwa, co 

oznacza, że kwestia wpisania na Listę światowego dziedzictwa i wynikająca z tego 

ochrona nie stanowią przedmiotu kompetencji UE.

- Komitet UNESCO ds. Światowego Dziedzictwa nie stwierdził do tej pory szczególnego 

zagrożenia trzech obszarów wskazanych przez Leę Ruth Ziebold; miejsca te nie figurują 

na Liście dziedzictwa zagrożonego UNESCO. Lea Ruth Ziebold może skontaktować się 

z rządem Hiszpanii lub innymi państwami będącymi stronami Konwencji w sprawie 

ochrony światowego dziedzictwa i zaproponować włączenie trzech przedmiotowych 

obszarów do Listy dziedzictwa zagrożonego.
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- Trzy lokalizacje nie zostały również włączone dotąd do realizowanego przez Europa 

Nostra programu „7 najbardziej zagrożonych” („7 Most Endangered”), który dotyczy 

obszarów europejskiego dziedzictwa kulturowego znajdujących się w szczególnym 

niebezpieczeństwie. Lea Ruth Ziebold może prowadzić kampanię na rzecz wpisania ich 

na listę za pośrednictwem hiszpańskich organizacji należących do Europa Nostra: 

Fundacji Ars Civilis; Asociación Amigos de los Pazos (Stowarzyszenia Miłośników Los 

Pazos); Asociación Española de Amigos de los Castillos (Hiszpańskiego Stowarzyszenia 

Miłośników Zamków); Fundación del Patrimonio Historico de Castilla y León (Fundacji 

Historycznego Dziedzictwa Kastylii i León) oraz Fundacji Botín.


