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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V živote západných štátov, ktorých riadne fungovanie závisí od písomnej kultúry, historické 
archívy zohrávali odjakživa významnú úlohu. Už v staroveku sa v Rímskej republike 
v symbolickom centre štátu, ktorým bolo Forum Romanum, nachádzala budova tabulária 
(štátneho archívu).

Historické archívy inštitúcií Európskej únie sú súčasťou kultúrneho dedičstva Európy a ich 
sprístupnenie verejnosti slúži univerzitným, vzdelávacím a kultúrnym cieľom a záujmom.
Tieto záujmy chráni primárne právo, pretože Únia „rešpektuje svoju bohatú kultúrnu 
a jazykovú rozmanitosť a zabezpečuje zachovávanie a zveľaďovanie európskeho kultúrneho 
dedičstva1. Podľa Charty základných práv Európskej únie „Umenie a vedecké bádanie sú 
slobodné. Akademická sloboda sa rešpektuje“.2

V odôvodnení č. 4 nariadenia č. 354/1983 sa okrem toho uvádza, že „spracovanie a kritická 
analýza archívov […] zároveň môže uľahčiť činnosť orgánov zapojených do záležitostí 
Spoločenstva, a tým prispieť k lepšiemu dosiahnutiu všetkých cieľov Spoločenstiev“.

Cieľom návrhu Komisie je potvrdiť úlohu Európskeho univerzitného inštitútu (EUI) ako 
správcu historických archívov inštitúcií a založiť partnerstvo medzi Úniou a IUE spočívajúce 
na riadnom právnom a finančnom základe.3 Preto by bolo v rozpore s cieľmi návrhu, ak by sa 
EUI po prijatí navrhovaného aktu dostal do situácie, ktorá by bola z právneho či finančného 
hľadiska menej priaznivá ako súčasná situácia.4

Návrh Komisie (COM(2012)0456) v znení zmien a doplnení Rady obsahuje nasledujúce 
inštitucionálne opatrenia, ktoré by priniesli zlepšenie súčasnej situácie:

– Ukladanie historických archívov v EUI bude pre inštitúcie na základe sekundárneho práva 
EÚ povinné.

– Osobitná povaha činností Súdneho dvora EÚ a Európskej centrálnej banky je dôvodom ich 
vyňatia z povinnosti ukladať svoje historické archívy v EUI. Tieto dve inštitúcie však môžu 
svoje archívy zveriť EUI dobrovoľne.

– Ukladanie historických archívov inštitúcií v EUI nemá žiadny vplyv na vlastníctvo ani na 
ochranu archívov, ako sa stanovuje v článku 2 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej 
únie, ktorý tvorí prílohu k zmluve.

– Každá ukladajúca inštitúcia bude mať právo získať informácie týkajúce sa správy jej 
archívov a vykonať inšpekciu.

                                               
1 Článok 3 ods. 3 štvrtý pododsek ZEÚ.
2 Článok 22.
3 Porovnaj COM(2012)0456, dôvodová správa, bod 1.2.
4 Súčasný stav vychádza najmä zo zmluvy medzi Európskymi spoločenstvami, zastúpenými Komisiou, a EUI zo 
17. decembra 1984.
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– Náklady na správu archívov budú financované prostredníctvom príspevkov z rozpočtu EÚ.
Rozdelenie nákladov medzi inštitúcie bude založené na objektívnych kritériách.

– Každá inštitúcia prijme vnútorné pravidlá uplatňovania budúceho nariadenia.

– Komisia bude povinná uzatvoriť v mene ukladajúcich inštitúcií rámcovú dohodu 
o partnerstve s EUI, v ktorej budú stanovené podrobné pravidlá vzťahujúce sa na príslušné 
povinnosti a úlohy inštitúcií EÚ a EUI. Táto dohoda musí dodržiavať ustanovenia budúceho 
nariadenia a zmlúv.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko z týchto dôvodov navrhuje, aby Výbor pre 
ústavné veci vyzval Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako gestorský výbor navrhol, aby 
Európsky parlament udelil súhlas.

******

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako gestorský výbor 
navrhol, aby Európsky parlament udelil súhlas.


