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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE NR.  /2004/EF

af

om ændring af afgørelse nr. 1419/1999/EF

om en fællesskabsaktion vedrørende

"Den Europæiske Kulturhovedstad"

2005-2019

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 151,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget1,

efter proceduren i traktatens artikel 2512, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EUT C 121 af 30.4.2004, s. 15.
2 Europa-Parlamentets udtalelse af 22.4.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles

holdning af ..... (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Europa-Parlamentets holdning af ....
(endnu ikke offentliggjort i EUT).
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1) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1419/1999/EF af 25. maj 1999 om en fælles-

skabsaktion vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" 2005-20191 har til formål at

fremhæve de europæiske kulturers rigdom og mangfoldighed samt deres fælles træk og med-

virke til at give de europæiske borgere større kendskab til hinanden.

2) Det fremgår af bilag I til afgørelse nr. 1419/1999/EF, i hvilken kronologisk rækkefølge med-

lemsstaterne kan ansøge om at deltage i dette arrangement. Nævnte bilag omfatter kun de lan-

de, der var medlemsstater, da afgørelsen blev truffet den 25. maj 1999.

3) I henhold til artikel 6 i afgørelse nr. 1419/1999/EF er det muligt at foretage en revision af

denne afgørelse, navnlig med henblik på udvidelsen af Den Europæiske Union.

4) I betragtning af udvidelsen bør de nye medlemsstater ligeledes inden for kort tid have mulig-

hed for at indgive ansøgninger som led i arrangementet "Europæisk Kulturhovedstad", uden at

det kommer til at berøre den rækkefølge, der er fastlagt for de andre medlemsstater, så der fra

2009 til udløbet af denne fællesskabsaktion hvert år kan udpeges to hovedstæder i medlems-

staterne.

5) Afgørelse nr. 1419/1999/EF bør derfor ændres –

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

                                                
1 EUT L 166 af 1.7.1999, s.1.
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Artikel 1

Afgørelse nr. 1419/1999/EF ændres således:

1) Følgende betragtning indsættes:

"(12a) Der bør tages hensyn til de økonomiske konsekvenser af denne afgørelse, således

at der sikres tilstrækkelige fællesskabsmidler til udpegelsen af to europæiske kul-

turhovedstæder,"

2) Artikel 2, stk. 1, affattes således:

"1. En række byer i medlemsstaterne udpeges til "Europæisk Kulturhovedstad" efter tur i

den rækkefølge, der er anført i oversigten i bilag I. Til og med 2008 vedrører udpegel-

sen en by i den i oversigten anførte medlemsstat. Fra 2009 vedrører udpegelsen en by i

hver af de i oversigten anførte medlemsstater. Den kronologiske rækkefølge i bilag I

kan ændres efter fælles aftale mellem de berørte medlemsstater. De enkelte medlems-

stater forelægger efter tur Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Regionsudval-

get deres ansøgninger vedrørende en eller flere byer. Ansøgningen forelægges senest fi-

re år før arrangementets start og kan være ledsaget af en anbefaling fra den berørte

medlemsstat."

3) Bilag I affattes som angivet i bilaget til nærværende afgørelse.
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Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions

Tidende.

Den anvendes fra den 1. maj 2004.

Udfærdiget i  Luxembourg , den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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BILAG

Rækkefølge for udpegelse af europæiske kulturhovedstæder

2005 Irland

2006 Grækenland1

2007 Luxembourg

2008 Det Forenede Kongerige

2009 Østrig Litauen

2010 Tyskland Ungarn
2011 Finland Estland
2012 Portugal Slovenien

2013 Frankrig Slovakiet
2014 Sverige Letland
2015 Belgien Den Tjekkiske Republik
2016 Spanien Polen
2017 Danmark Cypern

2018 Nederlandene1 Malta
2019 Italien

________________________

                                                
1 Rådet (kultur/audiovisuelle spørgsmål) noterede sig på sit møde den 28. maj 1998, at Græ-

kenland og Nederlandene har byttet plads, jf. artikel 2, stk. 1, i afgørelse 1419/1999/EF.
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RÅDETS BEGRUNDELSE
Vedr.: Rådets fælles holdning af 21. oktober 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-

Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 1419/1999/EF om en fælles-
skabsaktion vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" 2005-2019
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I. INDLEDNING

1. Den 17. november 2003 forelagde Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet et for-

slag til afgørelse, der har hjemmel i EF-traktatens artikel 151, om ændring af afgørelse

1419/1999/EF om en fællesskabsaktion vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad"

2005-2019.

2. Europa-Parlamentet afgav førstebehandlingsudtalelse den 22. april 2004. Kommissio-

nen fremlagde mundtligt sit ændrede forslag den 29. april 2004.

3. Regionsudvalget afgav udtalelse den 21. april 20041.

4. Den 21. oktober 2004 vedtog Rådet sin fælles holdning i henhold til EF-traktatens arti-

kel 251, stk. 2.

II. FORSLAGETS FORMÅL

Formålet med forslaget er at give de nye medlemsstater mulighed for at deltage i arrange-

mentet "Den Europæiske Kulturhovedstad", inden den nuværende afgørelse udløber i 2019.

Det ændrer ikke den eksisterende rækkefølge for udpegelse fra medlemsstaterne, men fast-

lægger et nyt system, hvorefter to medlemsstater kan ansøge om deltagelse hvert år fra 2009,

således at to hovedstæder kan udpeges i medlemsstaterne.

III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

1. Generelle bemærkninger

Rådet har ikke fremsat nogen ændringer til Kommissionens forslag. Kommissionen har

fuldt ud accepteret 1 af de 5 ændringer, Europa-Parlamentet har foreslået (ændring 1).

                                                
1 EFT C 121 af 30.4.2004, s. 15.
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2. Europa-Parlamentets ændringer

2.1. Ændringer godkendt af Rådet

Rådet tilsluttede sig fuldt ud den ændring, Europa-Parlamentet har foreslået, og

som Kommissionen har godkendt (ændring 1).

2.2. Ændringer, som Rådet ikke har indarbejdet

Rådet fandt ligesom Kommissionen, at ændring 2, 3, 4 og 5 lå uden for forslagets

anvendelsesområde, og anser det ikke for relevant at indarbejde dem.

III. KONKLUSIONER

Rådet finder, at dets fælles holdning er afbalanceret og helt i overensstemmelse med hoved-

formålet med Kommissionens forslag, således at det bliver lettere for de nye medlemsstater at

deltage i arrangementet vedrørende Den Europæiske Kulturhovedstad så hurtigt som muligt.

________________________
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RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 13. oktober 2004 (14.10)
(OR. en)

Interinstitutionel sag:
2003/0274 (COD)

13070/04

CULT 80
CODEC 1079

I/A-PUNKTS-NOTE
fra: Generalsekretariatet for Rådet
til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/Rådet
Tidl. dok. nr.: 9079/04 CULT 41 CODEC 655
Komm. forsl. nr.: 15314/03 CULT 66 CODEC 1678 - KOM(2003) 700 endelig
Vedr.: Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

om ændring af afgørelse nr. 1419/1999/EF om en fællesskabsaktion vedrørende "Den
Europæiske Kulturhovedstad" 2005-2019

1. På mødet den 27. maj 2004 nåede Rådet til enighed om substansen i den fælles holdning ved-

rørende afgørelsen om ændring af afgørelse nr. 1419/1999/EF om en fællesskabsaktion vedrø-

rende "Den Europæiske Kulturhovedstad" 2005-2019.

2. Teksten til udkastet til den fælles holdning, som er endeligt udformet af jurist-lingvisterne,

findes i dok. 12029/04 CULT 60 CODEC 964. Rådets begrundelse findes i dok. 12029/04

ADD 1 og COR 1.
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3. De Faste Repræsentanters Komité kan derfor henstille til Rådet, at det som A-punkt på en

kommende samling:

– med enstemmighed vedtager den fælles holdning i dok. 12029/04 samt Rådets begrun-

delse i dok. 12029/04 ADD 1 og COR 1

– beslutter at meddele Europa-Parlamentet den fælles holdning i overensstemmelse med

traktatens artikel 251, stk. 2.

________________________
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KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER 

Bruxelles, den 22.10.2004 
KOM(2004) 706 endelig 

2003/0274 (COD) 

  

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET 
 

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit 
 

vedrørende 

Rådets fælles holdning om vedtagelse af forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 1419/1999/EF om en 

fællesskabsaktion vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" 2005-2019  
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2003/0274 (COD) 

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET 
 

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit 
 

vedrørende 

Rådets fælles holdning om vedtagelse af forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 1419/1999/EF om en 

fællesskabsaktion vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" 2005-2019  

1- SAGSFORLØB 

Forslag sendt til Europa-Parlamentet og Rådet  
(dok. KOM(2003) 700 endelig – 2003/0274(COD)):  

17. november 2003 

Udtalelse afgivet af Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg: 

21. april 2004 

Udtalelse afgivet under Europa-Parlamentets førstebehandling: 22. april 2004 

Fælles holdning vedtaget: 21. oktober 2004 

2- FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG 

I Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 1419/1999/EF bestemmes det, at de daværende 15 
medlemsstater deltager i aktionen vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" i en særlig 
kronologisk orden i perioden 2005 – 2019. 

Formålet med dette forslag til ændring af førnævnte afgørelse er hurtigt at kunne integrere de 
nye medlemsstater i aktionen vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad". Kommissionen 
foreslår derfor fra 2009 at tilføje de nye medlemsstater på den liste, som er oprettet i 
afgørelsen, på lige fod med de nuværende medlemsstater, som allerede er blevet udpeget. 
Dette skal ske i henhold til en kronologisk orden, som på forhånd aftales mellem de nye 
medlemsstater. 

3- BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING 

Rådet har enstemmigt vedtaget Kommissionens ændrede forslag. I dette forslag er kun 
Parlamentets ændringsforslag 1 blevet medtaget (indføjelse af en betragtning angående 
tilpasningen af budgettet, i og med at der skal være 2 kulturhovedstæder pr. år).  

4- KONKLUSION 

Kommissionen skønner derfor, at teksten til den fælles holdning kan vedtages.  


