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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0020/2013, ktorú predkladá Lea Ruth Ziebold, nemecká štátna 
občianka, o demolácii chránených budov v mestách Segovia, Ávila 
a Salamanca v Španielsku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície žiada o zásah Európskeho parlamentu s cieľom zabrániť demolácii 
budov v historických mestách Segovia, Ávila a Salamanca v Španielsku. Podľa 
predkladateľky petície ide o chránené diela (svetové dedičstvo). Požaduje zachovanie tohto 
historického dedičstva.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 10. septembra 2013. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 19. decembra 2013

Predkladateľka petície, nemecká štátna občianka, ktorá má pobyt v Španielsku, píše v 
súvislosti s tromi lokalitami dedičstva: stará časť mesta Segovia a jeho akvadukt, stará časť 
mesta Ávila a tamojšie kostoly za hradbami a stará časť mesta Salamanca.  Všetky tri lokality 
sú označené ako lokality svetového dedičstva podľa Dohovoru UNESCO o ochrane 
svetového dedičstva.

Predkladateľka petície na základe powerpointovej a fotografickej prezentácie Javiera Ruiza 
Carvajala, ktorej sa zúčastnila v Santanderi v decembri 2012 tvrdí, že z dôvodu rekonštrukcií 
v „mene pokroku“ dochádza vo všetkých týchto troch lokalitách svetového dedičstva k 
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demolácii budov a ulíc, pričom sa tu odohráva „súboj“ s príslušnými miestnymi orgánmi, 
ktoré sa snažia „každého oponenta umlčať právnymi opatreniami“.

Osobne apeluje na predsedu Európskeho parlamentu Martina Schulza, aby 
 si od príslušných miest vyžiadal správu,

 inicioval okamžité zastavenie demolačných a rekonštrukčných prác,
 urobil všetko, čo je v jeho právomoci, na ochranu kultúrneho dedičstva týchto miest.

Petícia neobsahuje žiadne ďalšie informácie.

Komisia už odpovedala na dva listy od prekladateľky petície, ktoré sa týkali rovnakej témy 
a boli adresované pani komisárke Vassiliouovej (zo 4. januára a 28. februára v tomto poradí), 
a jej stanovisko zostáva rovnaké, aké oznámila v minulosti:

- Ochrana európskeho kultúrneho dedičstva má kľúčový význam. Komisia aktívne 
presadzuje a podporuje kultúrne aktivity vrátane aktivít v oblasti kultúrneho dedičstva, 
a to v rámci rôznych svojich programov a politík.  Takými sú, napríklad, program 
Kultúra, Dni európskeho kultúrneho dedičstva, Európske hlavné mesto kultúry, Cena EÚ 
za kultúrne dedičstvo, značka „Európske dedičstvo“ a Európsky fond regionálneho 
rozvoja.

- Európska únia má však v oblasti kultúrneho dedičstva len obmedzené právomoci, táto 

oblasť patrí primárne do právomoci vnútroštátnych orgánov.  Úloha Európskej únie je 

vymedzená v zmluve v tom zmysle, že EÚ má podporovať spoluprácu medzi členskými 

štátmi a v prípade potreby podporovať a dopĺňať ich postupy.  Uplatňuje sa tu zásada 

subsidiarity, čo znamená, že opatrenia sa majú prijímať na správnej úrovni, teda 

v prípade kultúrneho dedičstva na úrovni vnútroštátnej, regionálnej a miestnej.

Komisia by ďalej chcela upozorniť na nasledujúce skutočnosti:

- Európska únia nie je zmluvnou stranou Dohovoru UNESCO o ochrane svetového 

dedičstva, to znamená, že označovanie lokalít a nasledovná ochrana označených lokalít 

svetového dedičstva nepatria do právomoci Európskej únie.

- Výbor svetového dedičstva UNESCO doteraz nezistil, že by boli tri lokality, ktoré uvádza 
pani Zieboldová, mimoriadne ohrozené; v tom zmysle, že by boli na zozname svetového 
dedičstva v ohrození UNESCO.  Pani Zieboldová má možnosť obrátiť sa na španielsku 
vládu alebo iný štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru UNESCO o ochrane svetového 
dedičstva, prípadne na viacero takých štátov a navrhnúť tieto tri lokality na zaradenie do 
zoznamu svetového dedičstva v ohrození.

- Tieto tri lokality majú byť zaradené aj do programu „7 najohrozenejších“ organizácie 
Europa Nostra zameraného na ochranu najohrozenejších lokalít európskeho kultúrneho 
dedičstva.  Pani Zieboldová sa môže začať zasadzovať o zaradenie týchto lokalít do 
uvedeného zoznamu aj prostredníctvom všetkých alebo niektorých španielskych 
členských organizácií Europa Nostra: nadácie Ars Civilis, Združenia priateľov panských 
dvorov (Asociación Amigos de los Pazos), Španielskeho združenia priateľov hradov 
a zámkov (Asociación Española de Amigos de los Castillos), Nadácie pre záchranu 
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historického dedičstva Kastílie a Leónu (Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla 
y León), a Botínovej nadácie (Fundación Botín).


