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ROZHODNUTIE Č. �/2004/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU

A RADY

z �,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 1419/1999/ES

o akcii Spoločenstva na podporu

podujatia Európske hlavné mesto kultúry

pre roky 2005 a� 2019

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o zalo�ení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 151,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov1,

v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy2,

                                                
1 Ú. v. EÚ C 121, 30.4.2004, s. 15.
2 Stanovisko Európskeho parlamentu z 22. apríla 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom

vestníku), spoločná pozícia Rady z �(zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a pozícia
Európskeho parlamentu z �(zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).
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keď�e:

(1) Rozhodnutie č. 1419/1999/ES Európskeho parlamentu a Rady z 25. mája 1999 o akcii

spoločenstva na podporu podujatia Európske hlavné mesto kultúry pre roky 2005 a� 20191,

bolo prijaté s cieľom upozorniť na bohatstvo, rôznorodosť a spoločné črty európskych kultúr

a prispieť k tomu, aby sa európski občania navzájom lep�ie spoznali.

(2) Príloha I k rozhodnutiu č. 1419/1999/ES ustanovuje chronologické poradie, v akom mô�u

členské �táty predkladať nominácie na toto podujatie. Uvedená príloha sa obmedzuje na

členské �táty v čase prijatia rozhodnutia 25. mája 1999.

(3) Článok 6 rozhodnutia č. 1419/1999/ES uvádza, �e toto rozhodnutie mô�e byť revidované,

najmä s ohľadom na budúce roz�írenie Európskej únie.

(4) Z dôvodu roz�írenia v roku 2004 je dôle�ité, aby aj nové členské �táty mohli predlo�iť v

krátkej lehote nominácie v rámci akcie Európske hlavné mesto kultúry, bez zmeny poradia

ostatných členských �tátov tak, aby sa v členských �tátoch od roku 2009 a� do ukončenia tejto

akcie Spoločenstva, mohli ka�dý rok vyberať dve hlavné mestá.

(5) Rozhodnutie č. 1419/1999/ES by sa preto malo zmeniť a doplniť,

ROZHODLI TAKTO:

                                                
1 Ú. v. ES L 166, 1.7.1999, s.1.
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Článok 1

Rozhodnutie č. 1419/1999/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

(1) Vkladá sa odôvodnenie 12a, ktoré znie:

�12a) Keď�e finančné dôsledky tohto rozhodnutia by sa mali zohľadniť takým spôsobom,

aby sa zabezpečilo dostatočné a primerané financovanie Spoločenstva na určenie

dvoch Európskych hlavných miest kultúry�.

(2) Článok 2 ods. 1 sa nahrádza takto:

�1. Mestá v členských �tátoch sa určia ako Európske hlavné mesto kultúry v poradí, ktoré je

stanovené v zozname uvedenom v prílohe I. A� do roku 2008 vrátane sa určenie vzťahuje na

jedno mesto členského �tátu, ktorý je uvedený v zozname. Od roku 2009 sa určenie vzťahuje

na jedno mesto ka�dého členského �tátu, ktorý je uvedený v zozname. Chronologické poradie

stanovené v prílohe I sa mô�e zmeniť po vzájomnej dohode medzi príslu�nými členskými

�tátmi. Ka�dý členský �tát postupne predlo�í svoju nomináciu jedného alebo viacerých miest

Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Výboru regiónov. Táto nominácia sa predkladá

najneskôr �tyri roky pred začiatkom daného podujatia a mô�e k nej byť prilo�ené aj

odporúčanie príslu�ného členského �tátu.�.

(3) Príloha I sa nahrádza textom, ktorý je uvedený v prílohe k tomuto rozhodnutiu.
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Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku

Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. mája 2004.

Luxemburgu  ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda
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PRÍLOHA
Poradie oprávnenia nominovať Európske hlavné mesto kultúry

2005 Írsko

2006 Grécko1

2007 Luxembursko

2008 Spojené kráľovstvo

2009 Rakúsko Litva
2010 Nemecko Maďarsko
2011 Fínsko Estónsko

2012 Portugalsko Slovinsko
2013 Francúzsko Slovensko
2014 �védsko Loty�sko

2015 Belgicko Česká republika
2016 �panielsko Poľsko
2017 Dánsko Cyprus

2018 Holandsko1 Malta
2019 Taliansko

                                        

                                                
1 Rada pre kultúru a audiovíziu na svojom zasadaní 28. mája 1998 zobrala na vedomie zmenu

poradia medzi Gréckom a Holandskom v súlade s článkom 2 ods. 1 rozhodnutia
1419/1999/ES.
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I. ÚVOD

1. Komisia 17. novembra 2003 predlo�ila Európskemu parlamentu a Rade návrh

rozhodnutia, ktoré sa zakladá na článku 151 Zmluvy o ES a ktorým sa mení a dopĺňa

rozhodnutie 1419/1999/ES o akcii spoločenstva na podporu podujatia Európske hlavné

mesto kultúry pre roky 2005 a� 2019.

2. Európsky Parlament vydal svoje stanovisko na prvom čítaní 22. apríla 2004. Komisia

ústne prezentovala svoj zmenený návrh 29. apríla 2004.

3. Výbor regiónov vydal svoje stanovisko 21. apríla 2004.

4. Rada prijala 21. októbra 2004 spoločnú pozíciu v súlade s článkom 251 ods. 2 Zmluvy o

ES.

II. CIEĽ NÁVRHU

Cieľom návrhu je umo�niť novým členským �tátom zúčastňovať sa na podujatí Európske

hlavné mesto kultúry pred uplynutím platnosti tohto rozhodnutia v roku 2019. Návrh nemení

existujúce poradie nároku na návrhy z členských �tátov, ale vytvára nový systém, ktorý

vymenúva dva členské �táty, ktoré sú oprávnené ka�dý rok od roku 2009 predkladať návrhy,

aby mohli byť vybrané dve hlavné mestá v členských �tátoch.

III. ANALÝZA SPOLOČNEJ POZÍCIE

1. V�eobecné poznámky

Rada neuskutočnila �iadne zmeny ani doplnenia návrhu Komisie.

Komisia plne akceptovala jednu z piatich zmien a doplnení, ktoré navrhol Parlament

(zmena a doplnenie 1).
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2.       Zmeny a doplnenia Európskeho parlamentu

2.1. Zmeny a doplnenia, ktoré Rada prijala

Rada plne schválila zmenu a doplnenie, ktoré navrhol Parlament a prijala Komisia

(zmena a doplnenie 1).

2.2. Zmeny a doplnenia, ktoré Rada nezapracovala

Rada, rovnako ako Komisia, usúdila, �e zmeny a doplnenia 2, 3, 4 a 5 boli nad

rámec návrhu a nepova�ovala za vhodné ich zapracovať.

III. ZÁVERY

Rada sa domnieva, �e jej spoločná pozícia je vyvá�ená a je úplne v súlade s hlavným cieľom

návrhu Komisie, čím uľahčuje novým členským �tátom zúčastniť sa čo najskôr na podujatí

Európske hlavné mesto kultúry.

____________________
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1. At its meeting on 27 May 2004 the Council agreed the substance of the common position on

the Decision amending Decision 1419/1999/EC establishing a Community action for the

"European Capital of Culture" event for the years 2005 to 2019.

2. The text of the draft common position, as finalised by the legal/linguistic experts, is set out in

document 12029/04 CULT 60 CODEC 964. A statement of the Council's reasons is given in

12029/04 ADD 1 and COR 1.
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3. The Permanent Representatives Committee could therefore suggest that, as an "A" item at a

forthcoming meeting, the Council:

– adopt by unanimity its common position as set out in 12029/04, together with the

statement of the Council’s reasons in 12029/04 ADD 1 and COR 1;

– agree to communicate the common position to the European Parliament in accordance

with Article 251(2) of the Treaty.
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OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU 
 

podľa článku 251 druhého pododseku Zmluvy o založení ES 
 

o 

spoločnom stanovisku prijatom Radou s cieľom prijať zmenený a návrh rozhodnutia 
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1419/1999/ES o 
akcii Spoločenstva na podporu podujatia „Európske hlavné mesto kultúry“ pre roky 

2005 až 2019 

1- HISTÓRIA AKTU 

Dátum predloženia návrhu EP a Rade: 17. november 2003 

Dátum stanoviska Výboru regiónov: 21. apríl 2004 

Dátum stanoviska Európskeho parlamentu v prvom čítaní: 22. apríl 2004 

Dátum prijatia spoločného stanoviska: 21.10.2004 

2- PREDMET NÁVRHU KOMISIE 

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady 1419/1999/ES ustanovuje účasť vtedy ešte 15 
starých členských štátov, v chronologickom poradí v období od roku 2005 do roku 2019, na 
podujatí „Európske hlavné mesto kultúry“.  

Jediným cieľom doplneného a zmeneného návrhu tohto rozhodnutia je umožniť rýchlu 
integráciu nových členských štátov na podujatí „Európske hlavné mesto kultúry“. Komisia 
teda navrhla doplniť od roku 2009 nové členské štáty k aktuálnym, už menovaným, starým 
členským štátom, do zoznamu prijatého týmto rozhodnutím, a to v chronologickom poradí, 
ktorému bude predchádzať dohoda medzi novými členskými štátmi.  

3- KOMENTÁR KU SPOLOČNÉMU STANOVISKU: 

Rada jednohlasne prijala zmenený a doplnený návrh Komisie. Tento návrh zahŕňa len 
pozmeňujúci návrh 1 odsúhlasený Parlamentom (ktorým sa vytvára úvodné ustanovenie 
o prijatí rozpočtu z dôvodu, že ročne budú dve hlavné mestá).  

4- ZÁVERY 

Komisia sa domnieva, že text spoločného stanoviska je prijateľný.  


