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KRÁTKÉ ODŮVODNĚNÍ

V životě západních států, jejichž řádný chod závisí na kultuře písemného záznamu, hrály 
archivy ve všech obdobích nezanedbatelnou úlohu. Již staří Římané postavili za republiky na 
Foru Romanu, tedy v symbolickém centru státu, budovu Tabularia, která sloužila jako sídlo 
veřejného archivu.

Historické archivy institucí Evropské unie tvoří součást kulturního dědictví Evropy a jejich 
otevření pro veřejnost slouží především akademickým, vzdělávacím a kulturním cílům. Tyto 
cíle chrání primární právo, neboť Unie „respektuje svou bohatou kulturní a jazykovou 
rozmanitost a dbá na zachování a rozvoj evropského kulturního dědictví“1. Listina základních 
práv stanoví, že „umělecká tvorba a vědecké bádání nesmějí být omezovány. Akademická 
svoboda musí být respektována“2. 

Vedle toho čtvrtý bod odůvodnění nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 354/83 uvádí, že 
„zpracování a kritická analýza archivů […] může současně usnadnit činnost subjektů 
zapojených do záležitostí Společenství a tím přispět k lepšímu dosažení všech cílů 
Společenství“.

Návrh Komise má za cíl potvrdit, že úloha správce historických archivních fondů institucí 
připadá Evropskému univerzitnímu institutu ve Florencii (EUI), a postavit partnerství mezi 
Unií a EUI na pevný právní a finanční základ3. Bylo by tedy proti duchu tohoto návrhu, 
kdyby se po přijetí navrhovaného aktu EUI dostal do právní či finanční situace méně příznivé 
než za současného stavu4.

Návrh Komise (COM(2012)0456) ve znění pozměněném Radou obsahuje následující 
institucionální úpravy, které by znamenaly zlepšení oproti stávající situaci:

― Ukládání historických archivních dokumentů v EUI bude pro instituce na základě 
sekundárního práva EU povinné.

― Zvláštní povaha činností Evropského soudního dvora a Evropské centrální banky je 
důvodem jejich výjimky z povinnosti uložit své historické archivní dokumenty v EUI. Tyto 
dvě instituce však mohou své archivní dokumenty svěřit EUI dobrovolně.

― Uložení historických archivních dokumentů institucí v EUI nemá vliv na jejich vlastnictví 
nebo ochranu, jak je stanoveno v článku 2 Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie 
připojeného ke Smlouvě.

― Každá ukládající instituce bude mít právo na informace o správě svých archivních 
dokumentů a na provádění inspekcí.

                                               
1 Smlouva o EU, čl. 3 odst. 3 čtvrtý pododstavec.
2 Článek 13.
3 Srov. COM(2012)0456, důvodová zpráva, bod 1.2.
4 Současný stav vychází zejména ze smlouvy mezi Evropskými společenstvími, zastoupenými Komisí, a EUI ze 
dne 17. prosince 1984.
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― Náklady na správu archivních dokumentů budou hrazeny z příspěvků do rozpočtu EU. 
Rozdělení nákladů mezi instituce bude založeno na objektivních kritériích.

― Každá instituce přijme vnitřní pravidla pro používání budoucího nařízení.

― Komisi připadne povinnost uzavřít za ukládající instituce rámcovou dohodu s EUI, v níž 
budou stanovena podrobná pravidla o povinnostech a úloze jednotlivých institucí EU a EUI. 
Tato dohoda bude respektovat ustanovení budoucího nařízení a Smluv. 

Navrhovatel stanoviska z těchto důvodů vybízí, aby Výbor pro ústavní záležitosti vyzval Výbor 
pro kulturu a vzdělávání jako věcně příslušný výbor, aby navrhl Parlamentu udělit souhlas.

******

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako věcně příslušný 
výbor, aby navrhl Parlamentu udělit souhlas.


