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I. IEVADS

1. Komisija priekšlikumu pieņēma 2010. gada 9. martā.

2. Reģionu komiteja sniedza atzinumu 2010. gada 9. jūnijā.

3. Eiropas Parlaments nostāju pirmajā lasījumā pieņēma 2010. gada 16. decembra plenārsēdē.

4. Padome 2011. gada 19. jūlijā pieņēma savu nostāju pirmajā lasījumā saskaņā ar LESD 

294. panta 5. punktu.

II. MĒRĶIS

Eiropas mantojuma zīme ir starpvaldību iniciatīva, ko izvirzīja 2006. gadā. Tā kā šīs iniciatīvas 

praktiskajā īstenošanā bija dažas nepilnības, Padome aicināja Komisiju iesniegt priekšlikumu par 

Eiropas mantojuma zīmes izveidi, ko veiktu Eiropas Savienība. Eiropas Savienības rīcībai saistībā 

ar Eiropas mantojuma zīmi ir šādi trīs mērķu kopumi:

1. vispārējie mērķi ir, pamatojoties uz vēstures un kultūras mantojuma kopīgajām vērtībām, kā 

arī uz izpratni par daudzveidību, stiprināt Eiropas iedzīvotāju piederības izjūtu Savienībai un 

stiprināt kultūru dialogu;

2. starpposma mērķi ir uzsvērt tādu objektu simbolisko vērtību, kam ir bijusi nozīmīga loma 

Eiropas vēsturē un kultūrā un/vai Savienības veidošanā, un popularizēt tos, kā arī palielināt 

Eiropas iedzīvotāju izpratni par Eiropas vēsturi un Savienības veidošanu, un viņu kopīgo, 

tomēr atšķirīgo kultūras mantojumu;

3. konkrētie mērķi attiecas uz tiešajiem uzlabojumiem, ko objekti varētu sniegt kā rezultātu to 

darbībām saistībā ar Eiropas mantojuma zīmi.



10303/1/11 REV 1 ADD 1 au/AU/sbr 3
DQPG LV

III. PADOMES NOSTĀJA PIRMAJĀ LASĪJUMĀ – ANALĪZE 

Padomes nostāja pirmajā lasījumā ir rezultāts neoficiāliem kontaktiem starp Eiropas Parlamentu, 

Komisiju un Padomi, kā paredzēts 16.–18. punktā Kopīgajā deklarācijā par koplēmuma procedūras 

praktiskajiem aspektiem 1. 

Lai gan pirmā lasījuma nostājā ir dažas izmaiņas salīdzinājumā ar Komisijas sākotnējo 

priekšlikumu – gan attiecībā uz struktūru, gan pēc būtības –, ir saglabāta Komisijas ierosinātā 

pamatnostāja, kā arī tās priekšlikumā iekļautie galvenie aspekti, piemēram, atlases procesa veikšana 

divos posmos (priekšatlase valstu līmenī, kurai seko atlase Savienības līmenī), Eiropas neatkarīgo 

ekspertu žūrijas novērtējums, Komisijas veikta objektu izraudzīšanās un tādu pasākumu ieviešana, 

ar ko nodrošina pāreju no starpvaldību iniciatīvas uz Eiropas Savienības rīcību. Vissvarīgākās 

izmaiņas ir izklāstītas A un B sadaļā.

A. Strukturālās izmaiņas

Saskaņā ar Vienotajām praktiskajām vadlīnijām Kopienas likumdošanas izstrādāšanai pirmā 

lasījuma nostājā visas definīcijas ir apkopotas vienā pantā (2. pants – "Definīcijas"). Šīs izmaiņas 

attiecas uz "starptautisku objektu" definīciju, kas iepriekš bija iekļauta 12. pantā, un "valsts nozīmes 

tematisku objektu" definīciju, kas iepriekš bija iekļauta 13. pantā.

B. Izmaiņas pēc būtības 

i. Definīcijas (2. pants)

Attiecīgais Eiropas Parlamenta grozījums: 8

Pirmā lasījuma nostājā tiek paplašināta Komisijas sākotnējā priekšlikumā ietvertā objektu 

definīcija, tajā iekļaujot trīs jaunus objektu veidus: zemūdens, arheoloģiskus un rūpnieciskus 

objektus. 

                                               
1 OV C 145, 30.6.2007., 5. lpp.
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ii. Ģeogrāfiskā darbības joma (18. panta 1. punkts, 13. apsvērums)

Attiecīgie Eiropas Parlamenta grozījumi: 6, 59

Pirmā lasījuma nostājā ir ievērota Komisijas priekšlikuma pamatpieeja, proti, ka novērtēšanas 

procesa laikā kopā ar pārējiem aspektiem būtu jāizskata iespēja paplašināt rīcības ģeogrāfisko 

darbības jomu (18. panta 1. punkts). Kā teikts 13. apsvērumā, iespēja paplašināt ģeogrāfisko 

darbības jomu būtu jāizskata jau pirmā novērtējuma laikā, t. i., 6 gadus pēc lēmuma stāšanās spēkā, 

kam būtu vispirms jāļauj pārbaudīt to, kā rīcība darbojas starp ES dalībvalstīm, lai tikai pēc tam, ja 

tas būtu vietā, dalību rīcībā pavērtu arī valstīm, kas nav ES dalībvalstis.

iii. Eiropas neatkarīgo ekspertu žūrija (8. pants)

Attiecīgie Eiropas Parlamenta grozījumi: 34, 35, 36

Ir svarīgi, lai atlases un pārraudzības procedūrās piedalītos Reģionu komiteja, jo kultūras 

mantojuma objektus nereti pārvalda vietējās vai reģionālās iestādes. Tas ir atspoguļots pirmā 

lasījuma nostājā, Eiropas žūrijas locekļiem, ko ieceļ Parlaments, Padome un Komisija, pievienojot 

arī Reģionu komitejas ieceltu ekspertu (8. panta 2. punkts). Pirmā lasījuma nostājas tekstā ir 

uzsvērts, ka attiecīgajām Eiropas iestādēm ir jānodrošina, lai iecelto ekspertu zināšanas būtu 

savstarpēji papildinošas un lai būtu līdzsvarota viņu ģeogrāfiskā pārstāvība (8. panta 3. punkts).

iv. Atlases biežums (10. panta 2. punkts)

Attiecīgais Eiropas Parlamenta grozījums: 40

Pirmā lasījuma nostājā objektu atlases veikšana reizi gadā, kā sākotnēji ierosināja Komisija, ir 

mainīta uz atlasi reizi divos gados – galvenais iemesls ir nepieļaut objektu skaita nekontrolētu 

palielināšanos, kas varētu kaitēt zīmes prestižam un kvalitātei. Atlase reizi divos gados vienlaikus 

nodrošinās, ka objektu "kritiskā masa" tiks sasniegta pietiekami savlaicīgi, lai par zīmi zinātu 

sabiedrība.
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v. Komisijas informācijas sniegšanas pienākuma stiprināšana (10. panta 5. punkts, 11. panta 

4. punkts, 14. panta 1. punkts, 16. panta 5. un 6. punkts)

Attiecīgie Eiropas Parlamenta grozījumi: 43, 45, 49, 55, 56

Pirmā lasījuma nostājas tekstā ir iekļauts Komisijas pienākums informēt Parlamentu, Padomi un 

Reģionu komiteju katrā atlases posmā: dalībvalstu veiktā objektu priekšatlase, Eiropas žūrijas 

veiktā atlase, Komisijas veiktā objektu izraudzīšanās, zīmes anulēšana un atteikšanās no zīmes. 

Šāda pārredzama procedūra nodrošinās to, ka visām iesaistītajām pusēm būs iespēja paust Komisijai 

visus apsvērumus, kas tām varētu būt par kandidātobjektiem (10. panta 5. punkts).

vi. Starptautiski objekti (2. panta 2. punkts, 12. pants, 15. apsvērums)

Attiecīgais Eiropas Parlamenta grozījums: 46

Pirmā lasījuma nostājā tiek atbalstīts šāds objektu veids, kas minēts Komisijas sākotnējā 

priekšlikumā. Tomēr tajā ir precizēti nosacījumi, kam šādam objektam būs jāatbilst, proti, ir 

vajadzīgs koordinators un objektiem, kas piedalās starptautiskos objektos, ir jāapspriežas ar savām 

attiecīgajām valsts iestādēm (12. panta 2. punkts).

vii. Valsts nozīmes tematiski objekti (2. panta 3. punkts, 13. pants, 14. apsvērums)

Pirmā lasījuma nostājā "valsts nozīmes tematiski objekti" ir noteikti kā jauns objekta veids, kas 

objektiem, kuri atrodas vienā dalībvalstī un kurus saista kopīgs temats, ļauj iesniegt kopīgu 

pieteikumu.

viii. Atteikšanās (16. panta 6. punkts)

Attiecīgais Eiropas Parlamenta grozījums: 56

Pirmā lasījuma nostājā ir noteikta jauna procedūra, kas objektam, kurš vairs nevēlas piedalīties 

rīcībā, ļauj atteikties no zīmes. Šis noteikums atbilst rīcības brīvprātīgumam (4. pants).
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ix. Pārejas noteikumi (19. pants, 11. apsvērums)

Pirmā lasījuma nostājā tiek ievērota Komisijas sākotnējā priekšlikuma pamatpieeja, proti, 

nodrošināt pāreju no starpvaldību iniciatīvas uz rīcību, ko pārvalda Eiropas Savienība, ļaujot visām 

dalībvalstīm ierosināt objektus – ja tādi ir –, kam iepriekš piešķirta zīme saskaņā ar starpvaldību 

iniciatīvu. Visi objekti, kas ierosināti zīmes piešķiršanai divu gadu laikā, kad ir spēkā pārejas

noteikumi, būs jānovērtē pēc tiem pašiem kritērijiem un attiecībā uz tiem jāievēro tā pati procedūra, 

ko piemēro objektiem, kas izvirzīti parastajos gados (19. panta 3. punkts). Lai nodrošinātu 

vienlīdzīgu attieksmi pret dalībvalstīm, kuru objektiem piešķirta starpvaldību zīme, un tām, kam 

nav šādu objektu, pirmā lasījuma nostājas tekstā ir noteikts, ka saskaņā ar pārejas noteikumiem 

neviena dalībvalsts nevar izvirzīt vairāk nekā četrus objektus. Tika pārstrukturēts Komisijas 

ierosinātais 19. pants, lai precizētu un vienkāršotu pārejas laika procedūru.

x. Finanšu noteikumi (20. pants)

Komisijas sākotnēji ierosinātā finansējuma apjoma pamatā bija pieņēmums, ka pirmo atlases 

procedūru rīkos 2012. gadā. Tā kā ar jauno tekstu tiek pievienots viens gads, kas vajadzīgs 

sagatavošanas darbam, Eiropas rīcības budžets 2012.–2013. gadam tika samazināts līdz 

EUR 650 000.

III. SECINĀJUMI

Šajā pirmā lasījuma nostājā, kas ir rezultāts neoficiālām sarunām starp Eiropas Parlamentu, Padomi 

un Komisiju, ir saglabāta Komisijas ierosinātā pieeja un juridiskā struktūra. Tajā ir noteikti kopīgi, 

skaidri un pārredzami kritēriji un procedūras saistībā ar Eiropas mantojuma zīmi, kā arī ciešāka 

koordinācija starp dalībvalstīm. Ir ieviestas būtiskas izmaiņas attiecībā uz atlases biežumu, Eiropas 

žūrijas sastāvu, objektu veidiem un informācijas sniegšanu. Ir veikta arī virkne svarīgu precizējumu, 

tostarp attiecībā uz definīcijām, kritērijiem, nosacījumiem starptautiskiem un valsts nozīmes 

tematiskiem objektiem, atteikšanos no zīmes un pārejas noteikumiem.

______________________


