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I. ĮVADAS

1. Komisija priėmė pasiūlymą 2010 m. kovo 9 d. 

2. Regionų komitetas pateikė nuomonę 2010 m. birželio 9 d. 

3. Europos Parlamentas priėmė poziciją per pirmąjį svarstymą plenarinio posėdžio metu 2010 m. 

gruodžio 16 d. 

4. 2011 m. liepos 19 d. Taryba priėmė poziciją per pirmąjį svarstymą pagal Sutarties dėl ES

veikimo 294 straipsnio 5 dalį.

II. TIKSLAS

Su Europos paveldo ženklu susijusi veikla buvo pradėta 2006 m. kaip tarpvyriausybinė iniciatyva. 

Kadangi praktiniai iniciatyvos aspektai turi tam tikrų trūkumų, Taryba paprašė Komisijos pateikti 

pasiūlymą dėl Europos paveldo ženklo sukūrimo Europos Sąjungoje. Europos Sąjungos veiksmais, 

susijusiais su Europos paveldo ženklu, siekiama šių trejopų tikslų:

1. bendrųjų tikslų – siekti, kad Europos piliečiai, remdamiesi bendra istorija ir paveldu, pajustų 

stipresnį ryšį su Sąjunga ir imtų labiau branginti įvairovę bei stiprinti kultūrų dialogą;

2. tarpinių tikslų – akcentuoti Europos istorijai, kultūrai ir (arba) Sąjungos kūrimui reikšmingų 

vietų simbolinę vertę ir didinti jų žinomumą, taip pat ugdyti Europos piliečių supratimą apie 

Europos istoriją bei Sąjungos kūrimą ir bendrą, nors ir nevienalytį, kultūros paveldą;

3. konkrečių tikslų, susijusių su tiesiogine nauda, kurią paveldo vietos, tikimasi, suteiks vykdant 

su Europos paveldo ženklu susijusią veiklą.
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III. TARYBOS PER PIRMĄJĮ SVARSTYMĄ PRIIMTOS POZICIJOS ANALIZĖ 

Tarybos per pirmąjį svarstymą priimtoje pozicijoje atspindėti neoficialių Europos Parlamento, 

Komisijos ir Tarybos susitikimų, kaip numatyta Bendros deklaracijos dėl praktinių bendro 

sprendimo procedūros taisyklių 1 16–18 dalyse, rezultatai. 

Per pirmąjį svarstymą priimtoje pozicijoje padaryti kai kurie Komisijos pirminio pasiūlymo 

pakeitimai, susiję tiek su struktūra, tiek su turiniu, tačiau buvo išlaikytas Komisijos pasiūlytas 

pagrindinis požiūris ir visi jos pasiūlymo esminiai elementai, pavyzdžiui, dviejų etapų atrankos 

procesas (išankstinė atranka nacionaliniu lygiu, o vėliau – atranka Sąjungos lygiu), Europos 

nepriklausomų ekspertų grupės vertinimas, Komisijos vykdomas paveldo vietų paskyrimas ir 

priemonių, kuriomis būtų užtikrintas perėjimas nuo tarpvyriausybinės iniciatyvos prie Europos 

Sąjungos veiksmų, nustatymas. Svarbiausi pakeitimai išdėstyti A ir B skirsniuose.

A. Struktūros pakeitimai

Remiantis Bendru praktiniu Bendrijos teisės aktų rengimo vadovu, per pirmąjį svarstymą priimtoje 

pozicijoje visos terminų apibrėžtys pateikiamos viename straipsnyje (2 straipsnis „Apibrėžtys“). Šis 

pakeitimas susijęs su šiomis terminų apibrėžtimis: „tarptautinės svarbos paveldo vietos“ (pirmiau 

buvo pateikta 12 straipsnyje) ir „nacionalinės teminės paveldo vietos“ (pirmiau buvo pateikta 

13 straipsnyje).

B. Turinio pakeitimai 

i. Apibrėžtys (2 straipsnis)

Atitinkamas Europos Parlamento pakeitimas: 8

Komisijos pirminiame pasiūlyme pateikta paveldo vietų apibrėžtis Tarybos per pirmąjį svarstymą 

priimtoje pozicijoje buvo išplėsta ir dabar apima tris naujas paveldo vietų rūšis: povandenines, 

archeologines ir pramonines. 

                                               
1 OL C 145, 2007 6 30, p. 5.
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ii. Geografinė sritis (18 straipsnio 1 dalis, 13 konstatuojamoji dalis)

Atitinkami Europos Parlamento pakeitimai: 6, 59

Per pirmąjį svarstymą priimtoje pozicijoje laikomasi Komisijos pasiūlymo pagrindinio požiūrio, 

kad vertinimo proceso metu veiksmų geografinės srities išplėtimą reikėtų nagrinėti kartu su kitais 

elementais (18 straipsnio 1 dalis). Pagal 13 konstatuojamąją dalį geografinės srities išplėtimas 

turėtų būti nagrinėjamas jau atliekant pirmąjį vertinimą, t. y. praėjus 6 metams po sprendimo 

įsigaliojimo – veiksmų efektyvumas pirmiausia būtų išbandytas ES valstybėse narėse, prireikus, 

prieš suteikiant galimybę juose dalyvauti ne ES valstybėms narėms.

iii. Europos nepriklausomų ekspertų grupė (8 straipsnis)

Atitinkami Europos Parlamento pakeitimai: 34, 35, 36

Regionų komiteto dalyvavimas atrankos ir stebėsenos procedūrose yra svarbus, kadangi kultūros 

paveldo vietas dažnai tvarko vietos arba regionų valdžios institucija. Per pirmąjį svarstymą 

priimtoje pozicijoje ši nuostata atspindėta; joje numatyta, kad vieną Europos ekspertų grupės, kurią 

skiria Parlamentas, Taryba ir Komisija, ekspertą nariu skiria ir Regionų komitetas (8 straipsnio 

2 dalis). Per pirmąjį svarstymą priimtoje pozicijoje pabrėžiama, kad atitinkamos Europos 

institucijos turi užtikrinti, jog skiriamų ekspertų kompetencija viena kitą papildytų, ir užtikrinti 

geografiniu požiūriu proporcingą atstovavimą (8 straipsnio 3 dalis).

iv. Atrankos dažnumas (10 straipsnio 2 dalis)

Atitinkamas Europos Parlamento pakeitimas: 40

Per pirmąjį svarstymą priimtoje pozicijoje vietoj kasmetinės paveldo vietų atrankos, kaip pasiūlė 

Komisija, numatyta paveldo vietas atrinkti kas dvejus metus, pirmiausia siekiant išvengti 

nekontroliuojamo paveldo vietų skaičiaus didėjimo, dėl kurio nukentėtų paveldo ženklo prestižas ir 

kokybė. Tuo pačiu kas dvejus metus vykdant atranką bus užtikrinta, kad paveldo vietų kritinė masė 

būtų pasiekta tinkamu laiku, kad ženklas taptų žinomas visuomenei. 
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v. Komisijos informacijos teikimo intensyvinimas (10 straipsnio 5 dalis, 11 straipsnio 4 dalis, 

14 straipsnio 1 dalis, 16 straipsnio 5 ir 6 dalys) 

Atitinkami Europos Parlamento pakeitimai: 43, 45, 49, 55, 56

Per pirmąjį svarstymą priimtos pozicijos tekste numatyta Komisijos pareiga kiekviename atrankos 

proceso etape informuoti Parlamentą, Tarybą ir Regionų komitetą apie: išankstinę paveldo vietų 

atranką valstybėse narėse, Europos ekspertų grupės vykdomą atranką, Komisijos vykdomą atrinktų 

vietų paskyrimą, paveldo vietos ženklo atšaukimą ir paveldo vietos sprendimą atsisakyti paveldo 

ženklo. Taikant tokią skaidrią procedūrą visi suinteresuotieji subjektai turės galimybę pateikti 

Komisijai bet kokių pastabų, kurių jie gali turėti dėl paveldo ženklą gauti pretenduojančių paveldo 

vietų (10 straipsnio 5 dalis).

vi. Tarptautinės svarbos paveldo vietos (2 straipsnio 2 dalies 12 straipsnis, 15 konstatuojamoji 

dalis)

Atitinkamas Europos Parlamento pakeitimas: 46

Per pirmąjį svarstymą priimtoje pozicijoje pritarta šiai paveldo vietų rūšiai, kaip nurodyta 

Komisijos pirminiame pasiūlyme. Tačiau joje konkrečiau apibrėžiamos sąlygos, kurias tokia vieta 

turės atitikti, visų pirma, kad reikalinga koordinuojanti paveldo vieta ir kad tarptautinės svarbos 

paveldo vietoje esančių paveldo vietų atstovai turi konsultuotis su jų atitinkamomis nacionalinėmis 

valdžios institucijomis (12 straipsnio 2 dalis).

vii. Nacionalinės teminės paveldo vietos (2 straipsnio 3 dalis, 13 straipsnis, 14 konstatuojamoji 

dalis)

Per pirmąjį svarstymą priimtoje pozicijoje nustatomos „nacionalinės teminės paveldo vietos“ –

naujos rūšies paveldo vietos – atitinkamoje valstybėje narėje esančios, su ta pačia tema susijusios 

paveldo vietos gali pateikti bendrą paraišką.

viii. Paveldo ženklo atsisakymas (16 straipsnio 6 dalis)

Atitinkamas Europos Parlamento pakeitimas: 56

Per pirmąjį svarstymą priimtoje pozicijoje nustatyta nauja procedūra, pagal kurią veiksmuose 

nebenorinti dalyvauti paveldo vieta gali atsisakyti paveldo ženklo. Ši nuostata atitinka savanorišką 

veiksmų pobūdį (4 straipsnis).
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ix. Pereinamojo laikotarpio nuostatos (19 straipsnis, 11 konstatuojamoji dalis)

Per pirmąjį svarstymą priimta pozicija atitinka Komisijos pirminiame pasiūlyme nustatytą 

pagrindinį požiūrį, pagal kurį užtikrinamas perėjimas nuo tarpvyriausybinės iniciatyvos prie 

Europos Sąjungos veiksmų, suteikiant galimybę valstybėms narėms taip pat siūlyti paveldo vietas, 

jei jos tokių turi, kurioms pirmiau paveldo ženklas buvo suteiktas vykdant tarpvyriausybinę 

iniciatyvą. Visos paveldo vietos, kurioms dvejus atrankos metus, per kuriuos galioja pereinamojo 

laikotarpio nuostatos, siūloma suteikti paveldo ženklą, turės būti vertinamos pagal tuos pačius 

kriterijus bei laikantis tų pačių procedūrų kaip ir įprastais metais paskirtos paveldo vietos 

(19 straipsnio 3 dalis). Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas valstybėms narėms, kurių paveldo 

vietoms ženklas suteiktas vykdant tarpvyriausybinę iniciatyvą, ir tokių paveldo vietų neturinčioms 

valstybėms narėms, per pirmąjį svarstymą priimtos pozicijos tekste nustatyta, kad vadovaudamasi 

pereinamojo laikotarpio nuostatomis valstybė narė gali pasiūlyti ne daugiau kaip keturias paveldo 

vietas. Komisijos pasiūlytas 19 straipsnio tekstas buvo performuluotas, kad būtų aiškiau ir 

paprasčiau apibrėžta pereinamojo laikotarpio procedūra.

x. Finansinės nuostatos (20 straipsnis)

Pradžioje Komisijos pasiūlyto finansinio paketo suma buvo grindžiama prielaida, kad pirmoji 

atrankos procedūra bus surengta 2012 m. Atsižvelgiant į tai, kad naujajame tekste papildomai 

numatyti vieni metai parengiamiesiems darbams, 2012–2013 m. laikotarpiu Europos veiksmų 

biudžetas buvo sumažintas iki 650 000 EUR.

III. IŠVADOS

Per pirmąjį svarstymą priimta pozicija, kuri buvo parengta po neoficialių Europos Parlamento, 

Tarybos ir Komisijos derybų, atitinka Komisijos pasiūlytą požiūrį ir teisinę struktūrą. Joje nustatomi 

Europos paveldo ženklui taikomi bendri, aiškūs ir skaidrūs kriterijai bei procedūros ir glaudesnis 

valstybių narių veiklos koordinavimas. Buvo padaryta svarbių pakeitimų, susijusių su atrankos 

dažnumu, Europos ekspertų grupės sudėtimi, paveldo vietų rūšimis ir informacijos teikimu. Taip pat 

buvo padaryta keletas svarbių patikslinimų, be kita ko, susijusių su terminų apibrėžtimis, kriterijais, 

tarptautinės svarbos ir nacionalinėmis teminėmis paveldo vietomis, paveldo ženklo atsisakymu ir

pereinamojo laikotarpio nuostatų.

______________________


