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I. INDLEDNING

1. Kommissionen vedtog sit forslag den 9. marts 2010.

2. Regionsudvalget afgav udtalelse den 9. juni 2010.

3. Europa-Parlamentet vedtog sin førstebehandlingsholdning på plenarmødet den 

16. december 2010.

4. Den 19. juli 2011 vedtog Rådet sin førstebehandlingsholdning i overensstemmelse med 

artikel 294, stk. 5, i TEUF.

II. FORMÅL

Det europæiske kulturarvsmærke begyndte som et mellemstatsligt initiativ i 2006. På grund af en 

række svagheder i forbindelse med den praktiske tilrettelæggelse af initiativet opfordrede Rådet 

Kommissionen til at fremlægge et forslag om oprettelse af et europæisk kulturarvsmærke fra 

Unionens side. EU's tiltag vedrørende det europæiske kulturarvsmærke har følgende tre sæt mål:

1. De generelle mål er at styrke de europæiske borgeres tilhørsforhold til Unionen på grundlag af 

fælles elementer af historie og kulturarv samt en værdsættelse af mangfoldighed og at styrke 

den interkulturelle dialog.

2. Målene på mellemlang sigt er at fremhæve den symbolske værdi af og synliggøre steder, som 

har spillet en betydelig rolle i Europas historie og kultur og/eller opbygningen af Unionen 

samt at øge de europæiske borgeres forståelse af Europas historie og opbygningen af Unionen 

og af deres fælles og dog mangfoldige kulturarv.

3. De specifikke mål går på de umiddelbare forbedringer, som stederne forventes at præstere 

som følge af deres aktiviteter i forbindelse med det europæiske kulturarvsmærke.
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III. ANALYSE AF RÅDETS FØRSTEBEHANDLINGSHOLDNING

Rådets førstebehandlingsholdning er resultatet af uformelle kontakter mellem Europa-Parlamentet, 

Kommissionen og Rådet i henhold til punkt 16-18 i den fælles erklæring om den praktiske gennem-

førelse af den fælles beslutningsprocedure1.

Selv om førstebehandlingsholdningen indeholder visse ændringer i forhold til Kommissionens op-

rindelige forslag, både hvad struktur og indhold angår, er den grundlæggende tilgang som foreslået 

af Kommissionen og hovedelementerne i dens forslag bevaret; dette gælder f.eks. udvælgelses-

proceduren i to faser (en foreløbig udvælgelse på nationalt niveau efterfulgt af udvælgelse på EU-

niveau), bedømmelsen ved en europæisk jury bestående af uafhængige eksperter, Kommissionens 

udpegning af steder samt indførelsen af foranstaltninger til at sikre overgangen fra mellemstatsligt 

initiativ til EU-tiltag. Der gøres rede for de vigtigste ændringer i del A og B i det følgende.

A. Strukturelle ændringer

I overensstemmelse med den fælles praktiske vejledning i affattelse af fællesskabslovgivning sam-

ler førstebehandlingsholdningen alle definitioner i én enkelt artikel (artikel 2 – "Definitioner"). De-

finitionerne af "tværnationale steder", der tidligere fandtes i artikel 12, og af "nationale tematiske 

steder", der tidligere fandtes i artikel 13, berøres af denne ændring.

B. Indholdsmæssige ændringer

i. Definitioner (artikel 2)

Europa-Parlamentets relevante ændring: 8

Førstebehandlingsholdningen udvider definitionen af steder i Kommissionens oprindelige forslag til 

at omfatte tre nye typer steder, nemlig undersøiske, arkæologiske og industrielle steder.

                                               
1 EUT C 145 af 30.6.2007, s. 5.
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ii. Geografisk anvendelsesområde (artikel 18, stk. 1, og betragtning 13)

Europa-Parlamentets relevante ændringer: 6, 59

Førstebehandlingsholdningen følger den grundlæggende tilgang i Kommissionens forslag, nemlig at 

udvidelsen af tiltagets geografiske anvendelsesområde bør evalueres sammen med andre elementer 

(artikel 18, stk. 1). I henhold til betragtning 13 bør udvidelsen af det geografiske anvendelses-

område allerede undersøges ved den første evaluering, dvs. seks år efter afgørelsens ikrafttræden, så 

EU-medlemsstaterne kan afprøve, hvordan tiltaget fungerer, inden der eventuelt åbnes for deltag-

else af ikke-EU-lande.

iii. Europæisk jury bestående af uafhængige eksperter (artikel 8)

Europa-Parlamentets relevante ændringer: 34, 35, 36

Regionsudvalgets deltagelse i udvælgelses- og overvågningsprocedurerne er vigtig, da kulturarvs-

steder ofte forvaltes af lokale eller regionale myndigheder. Førstebehandlingsholdningen afspejler 

dette ved at tilføje en ekspert udpeget af Regionsudvalget til de af Parlamentet, Rådet og 

Kommissionen udpegede medlemmer af den europæiske jury (artikel 8, stk. 2). Førstebehandlings-

holdningen fremhæver, at de relevante EU-institutioner skal drage omsorg for, at de udpegede eks-

perter har komplementære kompetencer, og at repræsentationen af dem er geografisk afbalanceret 

(artikel 8, stk. 3).

iv. Udvælgelseshyppighed (artikel 10, stk. 2)

Europa-Parlamentets relevante ændring: 40

Førstebehandlingsholdningen har ændret den årlige udvælgelse af steder, som Kommissionen op-

rindelig foreslog, til en udvælgelse, der foretages hvert andet år, hovedsagelig for at undgå en 

ukontrolleret stigning i antallet af steder, hvilket vil kunne underminere mærkets anseelse og kvali-

tet. Samtidig vil en udvælgelse hvert andet år sikre, at der opnås en kritisk masse af steder inden for 

rimelig tid, så mærket bliver kendt i offentligheden.
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v. Bedre information fra Kommissionen (artikel 10, stk. 5, artikel 11, stk. 4, artikel 14, stk. 1, 

og artikel 16, stk. 5 og 6)

Europa-Parlamentets relevante ændringer: 43, 45, 49, 55 og 56

Førstebehandlingsholdningen har indført en forpligtelse for Kommissionen til at orientere 

Parlamentet, Rådet og Regionsudvalget i hver fase af udvælgelsesproceduren: medlemsstaternes 

foreløbige udvælgelse af steder, den europæiske jurys udvælgelse, Kommissionens udpegning af de 

udvalgte steder, frakendelse af et steds mærke og et steds frasigelse af mærket. Takket være en så 

gennemsigtig procedure vil alle interessenter kunne gøre Kommissionen opmærksom på deres 

eventuelle kommentarer om kandidatstederne (artikel 10, stk. 5).

vi. Tværnationale steder (artikel 2, stk. 2, artikel 12 og betragtning 15)

Europa-Parlamentets relevante ændring: 46

Førstebehandlingsholdningen støtter denne type sted som omhandlet i Kommissionens oprindelige 

forslag. Den definerer imidlertid mere specifikt, hvilke betingelser et sådant sted skal opfylde, navn-

lig skal der være en koordinator, og steder, der deltager i et tværnationalt sted, skal holde samråd 

med inddragelse af deres relevante nationale myndigheder (artikel 12, stk. 2).

vii. Nationale tematiske steder (artikel 2, stk. 3, artikel 13 og betragtning 14)

Førstebehandlingsholdningen indfører "nationale tematiske steder" som en ny type sted, så steder i 

en given medlemsstat, der er forbundet af et fælles tema, kan fremsætte en fælles ansøgning.

viii. Frasigelse (artikel 16, stk. 6)

Europa-Parlamentets relevante ændring: 56

Førstebehandlingsholdningen indfører en ny procedure, der giver et sted, der ikke længere ønsker at 

deltage i tiltaget, mulighed for at frasige sig mærket. Denne bestemmelse er i overensstemmelse 

med tiltagets frivillige karakter (artikel 4).



10303/1/11 REV 1 ADD 1 kb/JS/ikn/la/TOP/mc 6
DQPG DA

ix. Overgangsbestemmelser (artikel 19 og betragtning 11)

Førstebehandlingsholdningen følger den grundlæggende tilgang i Kommissionens oprindelige for-

slag, nemlig at sikre overgangen fra det mellemstatslige initiativ til et tiltag forvaltet af EU, ved og-

så at tillade medlemsstaterne at foreslå steder, som eventuelt allerede har fået tildelt mærket inden 

for rammerne af det mellemstatslige initiativ. Alle steder, som foreslås tildelt mærket i de to ud-

vælgelsesår, hvor overgangsbestemmelserne finder anvendelse, skal bedømmes ud fra samme krite-

rier og behandles efter samme procedure som steder foreslået i de almindelige år (artikel 19, 

stk. 3)). For at sikre lige behandling af medlemsstater, hvis steder har fået tildelt det mellemstatslige 

mærke, og medlemsstater, som ikke har sådanne steder, fastsætter førstebehandlingsholdningen, at 

en medlemsstat højst kan foreslå fire steder i henhold til overgangsbestemmelserne. Artikel 19 som 

foreslået af Kommissionen er blevet omstruktureret for at præcisere og forenkle overgangprocedu-

ren.

x. Finansielle bestemmelser (artikel 20)

Det finansieringsrammebeløb, som Kommissionen oprindelig foreslog, var baseret på antagelsen 

om, at den første udvælgelsesprocedure tilrettelægges i 2012. Eftersom den nye tekst føjer et år til 

det forberedende arbejde, er budgettet for EU-tiltaget blevet nedsat til 650 000 EUR for perioden 

2012-2013.

III. KONKLUSIONER

Førstebehandlingsholdningen, som er resultatet af uformelle forhandlinger mellem Europa-

Parlamentet, Rådet og Kommissionen, holder fast ved den tilgang og den retlige opbygning, som 

Kommissionen har foreslået. Den opstiller fælles, klare og gennemsigtige kriterier og procedurer for 

det europæiske kulturarvsmærke og indfører større koordinering mellem medlemsstaterne. Der er 

blevet foretaget vigtige ændringer i udvælgelseshyppigheden, den europæiske jurys sammensæt-

ning, typen af steder og informationen. Der er også blevet foretaget en række vigtige afklaringer, 

herunder med hensyn til definitioner, kriterier, betingelser for tværnationale og nationale tematiske 

steder, frasigelse og overgangsbestemmelser.

______________________


