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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0020/2013, adresată de Lea Ruth Ziebold, de cetățenie germană, privind 
demolarea unor clădiri protejate în orașele Segovia, Avila și Salamanca din 
Spania

1. Rezumatul petiției

Petiționara solicită intervenția Parlamentului European pentru a preveni demolarea unor 
clădiri din orașele istorice Segovia, Avila și Salamanca din Spania. Potrivit petiționarei, aceste 
clădiri sunt protejate (patrimoniu mondial). Aceasta solicită prezervarea acestui patrimoniu 
istoric.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 septembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 decembrie 2013

Petiționara, de cetățenie germană, cu reședința în Spania, face referire la trei situri înscrise în 
patrimoniul mondial: centrul istoric al orașului Segovia și apeductul său, centrul istoric al 
orașului Avila și bisericile sale extra muros și centrul istoric al orașului Salamanca. Fiecare 
dintre aceste trei situri a fost desemnat ca făcând parte din patrimoniul mondial conform 
Convenției privind protecția patrimoniului mondial a UNESCO.

Petiționara susține, făcând referire la un document PowerPoint și la o prezentare foto a 
domnului Javier Ruiz Carvajal, la care a participat în Santander în decembrie 2012, că unele 
clădiri și străzi din fiecare dintre aceste situri înscrise în patrimoniul mondial sunt demolate 
pentru a permite demararea unor noi construcții, „în numele progresului”, și că în prezent se 
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duce o „luptă” cu fiecare dintre autoritățile locale competente, care încearcă să „reducă la 
tăcere orice critici prin măsuri legale.”

Acesta adresează un apel personal Președintelui PE, Martin Schulz, pentru 
 a solicita un raport din partea orașelor respective

 a iniția încetarea imediată a demolărilor și a reconstrucțiilor

 a face tot ceea ce îi stă în putere pentru a proteja patrimoniul cultural al acestor orașe

Petiția nu conține nicio altă informație.

Comisia a răspuns la două scrisori anterioare din partea petiționarei, referitoare la acest 
subiect, adresate comisarului Vassiliou (din 4 ianuarie și respectiv 28 februarie) și poziția 
acesteia rămâne neschimbată: 

- salvgardarea patrimoniului cultural european are o importanță capitală. Comisia 

încurajează și susține în mod activ activitățile culturale, inclusiv în domeniul 

patrimoniului, prin diferitele sale programe și politici. Acestea includ programul Cultura, 

Zilele Europene ale Patrimoniului, Capitalele Europene ale Culturii, Premiul Uniunii 

Europene pentru conservarea patrimoniului cultural, marca patrimoniului european și 

Fondul european de dezvoltare regională. 

- cu toate acestea, competența UE în domeniul patrimoniului cultural este limitată, aceasta 

aparținând în primul rând statelor membre. Rolul UE este definit de tratat în sensul în 

care aceasta încurajează cooperarea între statele membre și, în cazul în care este necesar, 

sprijină și completează acțiunea acestora. Acest rol are la bază principiul subsidiarității, 

conform căruia măsurile trebuie luate la nivelul corespunzător, care în cazul 

patrimoniului cultural este, de cele mai multe ori, cel național, regional sau local.

Mai mult decât atât, Comisia subliniază faptul că: 

- UE nu este parte la Convenția privind protecția patrimoniului mondial a UNESCO, ceea 

ce înseamnă că desemnarea și protecția ulterioară a siturilor înscrise pe lista patrimoniului 

mondial nu fac parte din competențele Uniunii.

- până în prezent, Comitetul patrimoniului mondial al UNESCO nu a identificat cele trei 

situri menționate ca fiind în pericol în mod special, întrucât acestea nu sunt înscrise pe 

Lista UNESCO a patrimoniului mondial în pericol. Doamna Ziebold are posibilitatea să 

contacteze guvernul spaniol, sau alt(e) stat(e) parte (părți) la Convenția privind protecția 

patrimoniului mondial a UNESCO, pentru a propune înscrierea celor trei situri pe lista 

patrimoniului mondial în pericol.

- cele trei situri nu figurează încă în programul „Cele mai amenințate 7 situri” al Europa 

Nostra, care vizează siturile patrimoniului cultural european în pericol iminent. Doamna 
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Ziebold are posibilitatea să militeze în favoarea înscrierii acestora pe lista respectivă, prin 

intermediul oricăreia dintre organizațiile spaniole membre ale Europa Nostra, sau prin 

intermediul tuturor acestor organizații: Fundația Ars Civilis; Asociación Amigos de los 

Pazos - Asociația prietenilor Los Pazos; Asociación Española de Amigos de los Castillos 

- Asociația spaniolă a prietenilor castelelor; Fundación del Patrimonio Historico de 

Castilla y León - Fundația pentru patrimoniul istoric din Castilia și Leon; și Fundación 

Botín.


