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I. ÚVOD

1. Komise přijala svůj návrh dne 9. března 2010.

2. Výbor regionů vydal stanovisko dne 9. června 2010.

3. Evropský parlament přijal stanovisko v prvním čtení na plenárním zasedání dne 

16. prosince 2010.

4. Rada přijala postoj v prvním čtení v souladu s čl. 294 odst. 5 SFEU dne 19. července 2011.

II. CÍL

Na počátku označení „Evropské dědictví“ stála mezivládní iniciativa z roku 2006. Vzhledem 

k určitým nedostatkům iniciativy po praktické stránce vyzvala Rada Komisi, aby předložila návrh 

na vytvoření označení Evropské unie „Evropské dědictví“. Opatření Evropské unie pro označení 

„Evropské dědictví“ má tyto tři cíle:

1. Obecnými cíli je posílit pocit sounáležitosti evropských občanů s Unií na základě společných 

prvků dějin a společného dědictví, lépe docenit význam rozmanitosti a posílit mezikulturní 

dialog;

2. střednědobými cíli je zdůraznit symbolickou hodnotu pamětihodností, které sehrály 

významnou úlohu v dějinách a kultuře Evropy nebo při budování Unie, a tyto pamětihodnosti 

více zviditelnit, zlepšit u evropských občanů pochopení dějin Evropy a budování Unie 

a zvýšit jejich povědomí o jejich společném, a přesto rozmanitém kulturním dědictví;

3. konkrétní cíle zahrnují bezprostřední zlepšení, která jsou u jednotlivých pamětihodností 

očekávána v důsledku aktivit souvisejících s označením „Evropské dědictví“.
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III. ANALÝZA POSTOJE RADY V PRVNÍM ČTENÍ 

Společný postoj Rady v prvním čtení je výsledkem neformálních kontaktů mezi Evropských 

parlamentem, Komisí a Radou, jak je uvedeno v odstavcích 16 až 18 společného prohlášení 

o praktických opatřeních pro postup spolurozhodování1.

Ačkoli postoj Rady v prvním čtení obsahuje určité strukturální i obsahové změny původního návrhu 

Komise, zůstal zachován základní přístup navržený Komisí i veškeré hlavní prvky obsažené 

v návrhu, například dvoufázové výběrové řízení (předběžný výběr na vnitrostátní úrovni a poté 

výběr na úrovni Unie), posouzení evropskou komisí nezávislých odborníků, určení pamětihodností 

Komisí a zavedení opatření, která zajistí přechod od mezivládní iniciativy k opatření Evropské unie.

Nejvýznamnější změny jsou uvedeny v oddílech A a B.

A. Strukturální změny

V souladu se společnou praktickou příručkou pro tvorbu právních předpisů Společenství jsou 

v postoji v prvním čtení všechny definice souhrnně uvedeny v jediném článku (článek 2 –

„Definice“). Tato změna se týká definice „nadnárodních pamětihodností“, která byla dříve uvedena 

v článku 12, a definice „národních tematicky vázaných pamětihodností“, která byla dříve uvedena 

v článku 13.

B. Obsahové změny 

i. Definice (článek 2)

Související změna Evropského parlamentu: 8

Postoj v prvním čtení rozšiřuje definici pamětihodností obsaženou v původním návrhu Komise 

o tři nové druhy pamětihodností: podvodní, archeologické a průmyslové pamětihodnosti. 

                                               
1 Úř. věst. C 145, 30.6.2007, s. 5.
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ii. Zeměpisná oblast působnosti (čl. 18 odst. 1 a 13. bod odůvodnění)

Související změny Evropského parlamentu: 6, 59

Postoj v prvním čtení odpovídá základnímu přístupu návrhu Komise, podle něhož by při hodnocení 

mělo být posouzeno rozšíření zeměpisné oblasti působnosti opatření spolu s dalšími aspekty (čl. 18 

odst. 1). Podle 13. bodu odůvodnění by rozšíření zeměpisné oblasti působnosti mělo být posouzeno 

již v rámci prvního hodnocení, tj. 6 let po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost, což by umožnilo 

ověřit fungování opatření nejdříve u členských států EU předtím, než by bylo případně otevřeno 

účasti zemí mimo EU.

iii. Evropská komise nezávislých odborníků (článek 8)

Související změny Evropského parlamentu: 34, 35, 36

Účast Výboru regionů na výběrovém řízení a monitorování je důležitá vzhledem k tomu, že objekty 

kulturního dědictví jsou často spravovány místními nebo regionálními orgány. Postoj v prvním 

čtení tuto skutečnost zohledňuje tím, že evropskou komisi odborníků, do níž jsou členové 

jmenováni Parlamentem, Radou a Komisí, rozšiřuje o jednoho odborníka jmenovaného Výborem 

regionů (čl. 8 odst. 2). Postoj v prvním čtení zdůrazňuje, že je třeba, aby příslušné evropské orgány 

zajistily, že se odbornosti jmenovaných odborníků budou vzájemně doplňovat a že zeměpisné 

zastoupení bude rovnoměrné (čl. 8 odst. 3).

iv. Četnost výběrových řízení (čl. 10 odst. 2)

Související změna Evropského parlamentu: 40

V postoji v prvním čtení byl každoroční výběr pamětihodností, který původně navrhovala Komise, 

změněn na výběrové řízení pořádané jednou za dva roky; hlavním důvodem je předejít 

nekontrolovatelnému nárůstu počtu pamětihodností, který by mohl ohrozit prestiž a kvalitu 

označení. Dvouletá frekvence zároveň zajistí, že bude v rozumné lhůtě dosaženo kritického počtu 

pamětihodností, a označení se tak stane známým veřejnosti.
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v. Více informací poskytovaných Komisí (čl. 10 odst. 5, čl. 11 odst. 4, čl. 14 odst. 1, 

čl. 16 odst. 5 a 6)

Související změny Evropského parlamentu: 43, 45, 49, 55, 56

Postoj v prvním čtení zavádí povinnost Komise informovat Parlament, Radu a Výbor regionů 

v každé fázi výběrového řízení: o předběžném výběru členskými státy, o výběru evropské komise 

odborníků, o určení vybraných pamětihodností Komisí, o odejmutí označení určité pamětihodnosti 

i o tom, že se některá pamětihodnost označení vzdala. Díky tomuto transparentnímu postupu budou 

mít všechny zúčastněné strany možnost předložit Komisi jakékoli připomínky ohledně 

pamětihodností, které se o označení ucházejí (čl. 10 odst. 5).

vi. Nadnárodní pamětihodnosti (čl. 2 odst. 2, článek 12, 15. bod odůvodnění)

Související změna Evropského parlamentu: 46

Postoj v prvním čtení podporuje tento druh pamětihodností v podobě obsažené v původním návrhu 

Komise. Vymezuje nicméně podrobněji podmínky, které taková pamětihodnost bude muset 

splňovat, zejména potřebu určit koordinátora a povinnost pamětihodností, které jsou součástí 

nadnárodní pamětihodnosti, konzultovat své příslušné vnitrostátní orgány (čl. 12 odst. 2).

vii. Národní tematicky vázané pamětihodnosti (čl. 2 odst. 3, článek 13, 14. bod odůvodnění)

Postoj v prvním čtení zavádí jako nový druh pamětihodností „národní tematicky vázané 

pamětihodnosti“, což umožní v souvislosti s pamětihodnostmi, které se nacházející v témže 

členském státě a tematicky spolu souvisejí, podat společnou žádost.

viii. Vzdání se označení (čl. 16 odst. 6)

Související změna Evropského parlamentu: 56

Postoj v prvním čtení zavádí nový postup, který umožní pamětihodnosti, která se již nechce 

opatření účastnit, aby se označení vzdala. Toto ustanovení odpovídá dobrovolné povaze opatření 

(článek 4).
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ix. Přechodná ustanovení (článek 19, 11. bod odůvodnění)

Postoj v prvním čtení odpovídá základnímu přístupu původního návrhu Komise, který zajišťuje 

přechod od mezivládní iniciativy k opatření řízenému Evropskou unií tím, že umožní členským 

státům navrhovat i pamětihodnosti, kterým bylo případně uděleno označení již v rámci mezivládní 

iniciativy. Všechny pamětihodnosti, pro něž bylo navrženo udělení označení během dvou roků 

výběru, kdy jsou uplatňována přechodná ustanovení, budou muset být znovu posouzeny na základě 

stejných kritérií a budou se řídit stejnými postupy, jež platí pro pamětihodnosti navržené 

v obvyklých letech výběrového řízení (čl. 19 odst. 3). Aby bylo zajištěno rovné zacházení

s členskými státy, jejichž pamětihodnostem bylo uděleno mezivládní označení, a na druhé straně 

s členskými státy, které takové pamětihodnosti nemají, stanoví postoj v prvním čtení maximální 

počet čtyř pamětihodností, které může každý členský stát navrhnout v souladu s přechodnými 

ustanoveními. Byla změněna struktura článku 19, který navrhla Komise, s cílem vyjasnit 

a zjednodušit postupy přechodný postup.

x. Finanční ustanovení (článek 20)

Výše finančního krytí, která byla původně navržena Komisí, vycházela z předpokladu, že se první 

výběrové řízení uskuteční v roce 2012. Vzhledem ke skutečnosti, že v novém znění se přípravné 

práce prodlužují o jeden rok, byl rozpočet evropského opatření snížen pro období let 2013–2013 na 

650 000 EUR.

III. ZÁVĚRY

V postoji v prvním čtení, který je výsledkem neformálních jednání Evropského parlamentu, Rady 

a Komise, je zachován přístup a právní struktura, které navrhla Komise. Stanoví společná, jasná 

a transparentní kritéria a postupy pro označení „Evropské dědictví“ a užší koordinaci mezi 

členskými státy. Významné změny se týkají četnosti výběrového řízení, složení evropské komise 

odborníků, druhů pamětihodností a poskytování informací. Doplněna byla také řada důležitých 

vyjasňujících informací, mimo jiné pokud jde o definice, kritéria, podmínky pro nadnárodní 

a národní tematicky vázané pamětihodnosti, vzdání se označení a přechodná ustanovení.

______________________


