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I. BEVEZETÉS

1. A Bizottság 2010. március 9-én fogadta el javaslatát.

2. A Régiók Bizottsága 2010. június 9-én nyilvánított véleményt.

3. Az Európai Parlament a 2010. december 16-i plenáris ülésén fogadta el az első olvasatban 

kialakított álláspontját.

4. A Tanács 2011. július 19-én az EUMSZ 294. cikkének (5) bekezdésével összhangban 

elfogadta az első olvasatot követő véleményét.

II. CÉLKITŰZÉS

Az Európai Örökség cím létrehozása 2006-ban kormányközi kezdeményezésként indult. A 

kezdeményezés gyakorlati vonatkozásai tekintetében felmerült hiányosságok miatt a Tanács 

felkérte a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatot az Európai Örökség cím Európai Unió általi 

létrehozására vonatkozóan. Az Európai Örökség címre irányuló európai uniós fellépés az alábbi 

három céllal jönne létre:

1. az általános cél az, hogy a közös történelem és kulturális örökség, valamint a sokszínűség 

elismerése alapján az európai polgárok részéről megerősödjön az Unióhoz tartozás érzése, 

valamint élénküljön a kultúrák közötti párbeszéd;

2. köztes cél az olyan helyszínek szimbolikus értékének kiemelése, illetve ismertségének 

növelése, amelyek jelentős szerepet töltöttek be Európa történelmében és kultúrájában és/vagy 

az Unió építésében, továbbá az európai polgárok ismereteinek gyarapítása Európa 

történelméről és az Unió építéséről, valamint közös, de eltérő kulturális örökségükről;

3. a konkrét célok pedig azokra a közvetlen eredményekre vonatkoznak, amelyeket a 

helyszíneknek a várakozások szerint az „Európai Örökség” címhez kapcsolódó 

tevékenységeiken keresztül el kellene érniük.
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III. A TANÁCS ELSŐ OLVASATBAN KIALAKÍTOTT ÁLLÁSPONTJÁNAK ELEMZÉSE

A Tanács első olvasatbeli álláspontja az Európai Parlament, a Bizottság és Tanács közötti 

informális kapcsolatfelvétel eredménye, melyre az együttdöntési eljárás gyakorlati vonatkozásairól 

szóló közös nyilatkozat 16–18. pontjának megfelelően került sor.1

Az első olvasatban kialakított álláspont mind szerkezetét, mind tartalmát tekintve némileg 

módosítja a Bizottság eredeti javaslatát, ugyanakkor megtartja a Bizottság által javasolt alapvető 

megközelítést, valamint a javaslat fő elemeit, például a következőket: két szakaszból álló 

kiválasztási eljárás (nemzeti szintű előzetes kiválasztás, melyet uniós szintű kiválasztás követ), 

független szakértőkből álló európai testület által végzett értékelés, a cím Bizottság általi odaítélése a 

helyszíneknek, valamint olyan intézkedések bevezetése, amelyek biztosítják a kormányközi 

kezdeményezésről az európai szintű fellépésre való átmenetet. A legjelentősebb változtatásokat az 

A. és B. szakasz tartalmazza.

A. Szerkezeti változtatások

A közösségi jogszabályszövegezéshez készített közös gyakorlati útmutatónak megfelelően az első 

olvasatban kialakított álláspontban egyetlen cikkbe kerül az összes fogalommeghatározás (2. cikk –

„Fogalommeghatározások”). E változtatás az előzőleg a 12. cikkben található „transznacionális 

helyszínek”, valamint az előzőleg a 13. cikkben található „nemzeti tematikus helyszínek” 

fogalommeghatározásokat érinti.

B. Tartalmi változtatások

i. Fogalommeghatározások (2. cikk)

Az Európai Parlament vonatkozó módosítása: 8.

Az első olvasatban kialakított álláspont kiterjeszti a helyszíneknek az eredeti bizottsági javaslatban 

szereplő fogalommeghatározását három új helyszíntípusra: a víz alatti, régészeti és ipari 

helyszínekre.

                                               
1 HL C 145., 2007.6.30., 5. o.
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ii. Földrajzi hatály (18. cikk (1) bekezdés, (13) preambulumbekezdés)

Az Európai Parlament vonatkozó módosításai: 6., 59.

Az első olvasatban kialakított álláspont követi a bizottsági javaslat azon alapvető megközelítését, 

hogy az értékelési folyamat során egyéb kérdések mellett a fellépés földrajzi hatályának 

kiterjesztését is meg kell vizsgálni (18. cikk (1) bekezdés). A (13) preambulumbekezdés értelmében 

a földrajzi hatály kiterjesztését már az első értékelés során, azaz hat évvel a határozat 

hatálybalépését követően meg kell vizsgálni, ami lehetővé tenné, hogy a fellépés működését először 

az uniós tagállamok körében teszteljék, mielőtt adott esetben a részvétel lehetőségét kiterjesztenék 

az Unión kívüli országokra is.

iii. A független szakértők európai testülete (8. cikk)

Az Európai Parlament vonatkozó módosításai: 34., 35., 36.

Fontos, hogy a Régiók Bizottsága részt vegyen a kiválasztási és az ellenőrzési eljárásban, mivel a 

kulturális örökség részét képező helyszíneket gyakran helyi vagy regionális hatóságok igazgatják.

Az első olvasatban kialakított álláspont ezért előírja, hogy az európai testületbe a Parlament, a 

Tanács és a Bizottság által kinevezett tagok mellé egy szakértőt a Régiók Bizottsága nevezzen ki (8. 

cikk (2) bekezdés). Az első olvasatban kialakított álláspont hangsúlyozza, hogy az érintett európai 

intézmények körében biztosítani kell, hogy a kinevezett szakértők szaktudása kiegészítse egymást, 

és a szakértők földrajzi szempontból kiegyensúlyozott képviseletet biztosítsanak (8. cikk (3) 

bekezdés).

iv. A kiválasztás gyakorisága (10. cikk (2) bekezdés)

Az Európai Parlament vonatkozó módosítása: 40.

Az első olvasatban kialakított álláspontban a Bizottság által eredetileg javasolt egy évről két évre 

módosul a helyszínek kiválasztásának gyakorisága. Ezzel főként azt kívánják elkerülni, hogy a 

helyszínek száma korlátlanul megnövekedjen, ami aláásná a cím presztízsét és az általa képviselt 

minőséget. A kétévenkénti gyakoriság ugyanakkor biztosítaná, hogy ésszerű időn belül elegendő 

számú helyszín kerüljön kiválasztásra ahhoz, hogy a cím ismertté váljon a nyilvánosság számára.
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v. A Bizottság által nyújtott tájékoztatás megerősítése (10. cikk (5) bekezdés, 11. cikk (4) 

bekezdés, 14. cikk (1) bekezdés, 16. cikk (5) és (6) bekezdés)

Az Európai Parlament vonatkozó módosításai: 43., 45., 49., 55., 56.

Az első olvasatban kialakított álláspont értelmében a Bizottságnak a kiválasztási eljárás minden 

egyes szakaszában tájékoztatnia kell a Parlamentet, a Tanácsot és a Régiók Bizottságát. Ezek a 

szakaszok a következők: a helyszínek előzetes tagállami kiválasztása, a helyszíneknek az európai 

testület általi kiválasztása, a cím Bizottság általi odaítélése a kiválasztott helyszíneknek, valamint a 

cím visszavétele egy adott helyszíntől, illetve a címről való lemondás. Egy ilyen átlátható eljárás 

révén valamennyi érdekelt fél számára lehetőség nyílik arra, hogy a Bizottság tudomására hozzák a 

címre pályázó helyszínekkel kapcsolatos esetleges észrevételeiket (10. cikk (5) bekezdés).

vi. Transznacionális helyszínek (2. cikk (2) bekezdés, 12. cikk, (15) premabulumbekezdés)

Az Európai Parlament vonatkozó módosítása: 46.

A Tanács az első olvasatban kialakított álláspontjában támogatja a Bizottság eredeti javaslatában 

szereplő ezen helyszíntípust. Ugyanakkor pontosabban meghatározza azokat a feltételeket, 

amelyeknek az ilyen helyszíneknek meg kell felelniük. Így szükség van egy koordinátorra, továbbá 

a transznacionális helyszínekben részt vevő helyszíneknek konzultálniuk kell országuk illetékes 

nemzeti hatóságaival (12. cikk (2) bekezdés).

vii. Nemzeti tematikus helyszínek (2. cikk (3) bekezdés, 13. cikk, (14) preambulumbekezdés)

Az első olvasatban kialakított álláspont új helyszíntípusként jelöli meg a „nemzeti tematikus 

helyszíneket”, lehetővé téve, hogy adott tagállamban azok a helyszínek, amelyek valamilyen közös 

téma révén kapcsolódnak egymáshoz, közös pályázatot nyújtsanak be.

viii. A címről való lemondás (16. cikk (6) bekezdés)

Az Európai Parlament vonatkozó módosítása: 56.

Az első olvasatban kialakított álláspont létrehoz egy olyan új eljárást, amely lehetővé teszi a címről 

való lemondást, amennyiben az adott helyszín a továbbiakban nem kíván részt venni a fellépésben.

Ez a rendelkezés összhangban áll a fellépés önkéntes jellegével (4. cikk).
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ix. Átmeneti rendelkezések (19. cikk, (11) preambulumbekezdés)

Az első olvasatban kialakított álláspont követi a Bizottság eredetei javaslatának azon alapvető 

megközelítését, hogy biztosítani kell az átmenetet a kormányközi kezdeményezés és az Európai 

Unió által irányított fellépés között, lehetővé téve a tagállamok számára, hogy olyan helyszíneket is 

javasolhassanak, amelyek a kormányközi kezdeményezés keretében már elnyerték a címet. Az 

átmeneti rendelkezések alkalmazásának két évében a cím elnyerésére javasolt helyszínek 

mindegyikét ugyanazon kritériumok szerint kell értékelni, mint a rendes eljárás során jelölt 

helyszíneket, és esetükben ugyanazokat az eljárásokat kell követni, mint a rendes eljárás során jelölt 

helyszínek esetében (19. cikk (3) bekezdés). Annak érdekében, hogy egyenlő elbánásban 

részesüljenek azok a tagállamok, amelyek helyszínei a kormányközi kezdeményezés keretében már 

elnyerték a címet, valamint azok a tagállamok, amelyek ilyen helyszínekkel nem rendelkeznek, az 

első olvasatban kialakított álláspont előírja, hogy az átmeneti rendelkezéseknek megfelelően 

minden tagállam legfeljebb négy helyszínt jelölhet. A Bizottság által javasolt 19. cikk szerkezete 

módosult az átmeneti eljárás pontosítása és egyszerűsítése érdekében.

x. Pénzügyi rendelkezések (20. cikk)

A Bizottság által eredetileg javasolt pénzügyi keretösszeg azon a feltételezésen alapult, hogy az első 

kiválasztási eljárásra 2012-ben kerül sor. Mivel az új szöveg egy év előkészítő munkáról 

rendelkezik, az európai fellépés költségvetése a 2012 és 2013 közötti időszakra 650 000 euróra 

csökkent.

III. ÖSSZEGZÉS

Az első olvasatban kialakított álláspont az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti 

informális tárgyalások eredménye. Az álláspont – megtartva a Bizottság által javasolt megközelítést 

és jogi szerkezetet – közös, egyértelmű és átlátható kritériumokat és eljárásokat hoz létre az Európai 

Örökség címre vonatkozóan, valamint a tagállamok közötti szorosabb koordinációról rendelkezik.

Fontos változás, hogy módosult a kiválasztás gyakorisága, az európai testület összetétele, a 

helyszínek típusai, valamint a tájékoztatási kötelezettség. Több fontos pontosításra is sor került, 

például a fogalommeghatározások, a kritériumok, a transznacionális és nemzeti tematikus 

helyszínekre vonatkozó feltételek, a címről való lemondás, valamint az átmeneti rendelkezések 

esetében.

______________________


