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- Dikjarazzjoni tar-raġunijiet tal-Kunsill
Adottata mill-Kunsill fid-19 ta' Lulju 2011



10303/1/11 REV 1 ADD 1 gp/GP/mc  rut/CD 2
DQPG MT

I. INTRODUZZJONI

1. Il-Kummissjoni adottat il-proposta tagħha fid-9 ta' Marzu 2010.

2. Il-Kumitat tar-Reġjuni ta l-Opinjoni tiegħu fid-9 ta' Ġunju 2010.

3. Il-Parlament Ewropew adotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari fis-sessjoni plenarja tiegħu fis-

16 ta' Diċembru 2010.

4. Fid-19 ta' Lulju 2011, il-Kunsill adotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari f'konformità mal-

Artikolu 294 (5) TFUE.

II. OBJETTIV

Iċ-Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew beda bħala inizjattiva intergovernattiva fl-2006. Minħabba l-

eżistenza ta' xi dgħufijiet fl-arranġamenti prattiċi għall-inizjattiva, il-Kunsill stieden lill-

Kummissjoni biex tippreżenta proposta għall-ħolqien taċ-Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew mill-

Unjoni Ewropea. L-azzjoni tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew għandha 

dawn it-tliet settijiet ta' objettivi li ġejjin:

1. L-objettivi ġenerali għandhom isaħħu s-sens ta’ appartenenza taċ-ċittadini Ewropej għall-

Unjoni Ewropea, fuq il-bażi ta' elementi kondiviżi tal-istorja u l-patrimonju, kif ukoll l-

apprezzament tad-diversità, u jsaħħu d-djalogu interkulturali;

2. L-objettivi intermedji għandhom jenfasizzaw il-valur simboliku u jgħollu l-profil tas-siti li 

kellhom rwol sinifikanti fl-istorja u l-kultura tal-Ewropa u/jew fil-bini tal-Unjoni, u jżidu l-

fehim taċ-ċittadini Ewropej tal-istorja tal-Ewropa u l-bini tal-Unjoni u tal-patrimonju kulturali 

komuni iżda divers tagħhom;

3. L-objettivi speċifiċi jirrigwardaw it-titjib dirett li s-siti huma mistennija jwettqu b'riżultat tal-

attivitajiet tagħhom marbutin maċ-Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew. 
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III. ANALIŻI TAL-POŻIZZJONI TAL-KUNSILL FL-EWWEL QARI

Il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari hija r-riżultat ta' kuntatti informali bejn il-Parlament 

Ewropew, il-Kummissjoni u l-Kunsill kif previst fil-punti 16 sa 18 tad-Dikjarazzjoni konġunta dwar 

arranġamenti prattiċi għall-proċedura ta' kodeċiżjoni1.

Għalkemm il-pożizzjoni fl-ewwel qari fiha xi bidliet għall-proposta inizjali tal-Kummissjoni, kemm 

fl-istruttura kif ukoll fis-sustanza, inżammu l-approċċ bażiku propost mill-Kummissjoni, kif ukoll l-

elementi prinċipali kollha li jinsabu fil-proposta tagħha bħall-proċess ta' selezzjoni f'żewġ stadji 

(preselezzjoni fil-livell nazzjonali segwit minn selezzjoni fil-livell tal-Unjoni), il-valutazzjoni mill-

bord Ewropew ta' esperti indipendenti, l-għażla tas-siti mill-Kummissjoni u l-introduzzjoni ta' 

miżuri biex tiġi żgurata transizzjoni mill-inizjattiva intergovernattiva għall-azzjoni tal-Unjoni 

Ewropea. Il-bidliet l-aktar sinifikanti huma mniżżlin fit-Taqsimiet A u B.

A. Bidliet strutturali

F'konformità mal-gwida prattika Konġunta għall-abbozzar ta' leġislazzjoni Komunitarja, il-

pożizzjoni tal-ewwel qari tiġbor mill-ġdid id-definizzjonijiet kollha f'artikolu wieħed (Artikolu 2 -

"Definizzjonijiet"). Id-definizzjoni ta' "siti transnazzjonali", li qabel kienet fl-Artikolu 12, u d-

definizzjoni ta' "siti tematiċi nazzjonali",  li qabel kienet fl-Artikolu 13, huma kkonċernati b'din il-

bidla.

B. Bidliet Sostantivi

i. Definizzjonijiet (Artikolu 2)

Emenda rilevanti tal-Parlament Ewropew: 8

Il-pożizzjoni tal-ewwel qari testendi d-definizzjoni ta' siti li qiegħda fil-proposta inizjali tal-

Kummissjoni, biex tkopri tliet tipi ġodda ta' siti: ta' taħt l-ilma, dawk arkeoloġiċi u industrijali.

                                               
1 ĠU C 145, 30.6.2007, p. 5.
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ii. Ambitu ġeografiku (Artikolu 18(1), premessa 13)

Emendi rilevanti tal-Parlament Ewropew: 6, 59

Il-pożizzjoni tal-ewwel qari ssegwi l-approċċ bażiku tal-proposta tal-Kummissjoni li matul il-

proċess ta' evalwazzjoni, it-twessigħ tal-ambitu ġeografiku tal-azzjoni għandu jiġi eżaminat 

flimkien ma' elementi oħra (Artikolu 18(1)). Skont il-premessa 13 it-twessigħ tal-ambitu ġeografiku 

għandu jiġi eżaminat anke matul l-ewwel evalwazzjoni, jiġifieri 6 snin wara d-dħul fis-seħħ tad-

deċiżjoni, li jippermetti li jiġi ttestjat il-funzjonament tal-azzjoni l-ewwel nett fost l-Istati Membri 

tal-UE qabel ma tinfetaħ, jekk adatt, għall-parteċipazzjoni ta' pajjiżi mhux fl-UE.

iii. Bord Ewropew ta’ esperti indipendenti (Artikolu 8)

Emendi rilevanti tal-Parlament Ewropew: 34, 35, 36

Il-parteċipazzjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni fil-proċeduri ta' selezzjoni u monitoraġġ hija importanti 

billi s-siti ta' patrimonju kulturali huma spiss ġestiti minn awtoritajiet lokali jew reġjonali. Il-

pożizzjoni tal-ewwel qari tirrifletti dan billi żżid espert maħtur mill-Kumitat tar-Reġjuni mal-

membri tal-bord Ewropew maħturin mill-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni (Artikolu 

8(2)). It-test tal-pożizzjoni tal-ewwel qari jissottolinja l-ħtieġa li fost l-istituzzjonijiet Ewropej 

ikkonċernati jiġi żgurat li l-esperti maħturin ikollhom kompetenza komplementari u li r-

rappreżentazzjoni ġeografika tagħhom tkun ibbilanċjata (Artikolu 8(3)).

iv. Frekwenza tas-selezzjoni (Artikolu 10(2))

Emenda rilevanti tal-Parlament Ewropew: 40

Il-pożizzjoni tal-ewwel qari biddlet is-selezzjoni annwali tas-siti, inizjalment proposta mill-

Kummissjoni, għal selezzjoni organizzata kull sentejn, prinċipalment biex jiġi evitat tkabbir mhux 

ikkontrollat fin-numru ta' siti, li jista' jimmina l-prestiġju u l-kwalità taċ-ċertifikat. Fl-istess ħin il-

frekwenza ta' kull sentejn tiżgura li massa kritika ta' siti tintlaħaq fi żmien raġonevoli sabiex iċ-

ċertifikat isir magħruf mal-pubbliku.
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v. Tisħiħ tal-forniment ta' informazzjoni mill-Kummissjoni (Artikoli 10(5), 11(4), 14(1), 16(5) 

u (6))

Emendi rilevanti tal-Parlament Ewropew: 43, 45, 49, 55, 56

It-test tal-pożizzjoni tal-ewwel qari introduċa obbligu għall-Kummissjoni li tinforma lill-Parlament 

Ewropew, il-Kunsill u l-Kumitat tar-Reġjuni f'kull stadju tal-proċess ta' selezzjoni: il-preselezzjoni 

ta' siti mill-Istati Membri, is-selezzjoni mill-bord Ewropew, l-għażla tas-siti selezzjonati mill-

Kummissjoni, l-irtirar taċ-ċertifikat minn sit u r-rinunzja taċ-ċertifikat minn sit. Bis-saħħa ta' 

proċedura trasparenti bħal din, il-partijiet interessati kollha jkollhom l-opportunità jiġbdu l-

attenzjoni tal-Kummissjoni għal kwalunkwe osservazzjoni li jista' jkollhom rigward is-siti kandidati 

(Artikolu 10 (5)).

vi. Siti transnazzjonali (Artikolu 2(2), Artikolu 12, premessa 15)

Emenda rilevanti tal-Parlament Ewropew: 46

Il-pożizzjoni tal-ewwel qari tappoġġa dan it-tip ta' sit kif jinsab fil-proposta oriġinali tal-

Kummissjoni. Madankollu, hija tiddefinixxi b'mod aktar speċifiku l-kondizzjonijiet li magħhom tali 

sit ikollu jikkonforma, b'mod partikolari l-ħtieġa ta' koordinatur u l-obbligu għas-siti parteċipanti 

f'sit transnazzjonali li jikkonsultaw lill-awtoritajiet nazzjonali rilevanti tagħhom (Artikolu 12(2)).

vii. Siti tematiċi nazzjonali (Artikolu 2(3), Artikolu 13, premessa 14)

Il-pożizzjoni tal-ewwel qari tistabbilixxi 'siti tematiċi nazzjonali' bħala tip ġdid ta' sit li jippermetti 

lil siti li jinsabu fi Stat Membru partikolari li jkunu marbutin ma' tema komuni biex iressqu 

applikazzjoni konġunta.

viii. Rinunzja (Artikolu 16 (6))

Emenda rilevanti tal-Parlament Ewropew: 56

Il-pożizzjoni tal-ewwel qari tistabbilixxi proċedura ġdida li tippermetti li sit li ma jkunx jixtieq 

jipparteċipa aktar fl-azzjoni, jirrinunzja ċ-ċertifikat. Din id-dispożizzjoni hija konformi man-natura 

volontarja tal-azzjoni (Artikolu 4).
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ix. Dispożizzjonijiet transizzjonali (Artikolu 19, premessa 11)

Il-pożizzjoni tal-ewwel qari ssegwi l-approċċ bażiku tal-proposta inizjali tal-Kummissjoni li jiżgura 

transizzjoni mill-inizjattiva intergovernattiva għal azzjoni ġestita mill-Unjoni Ewropea billi 

jippermetti lill-Istati Membri jipproponu wkoll is-siti, jekk ikun hemm, li preċedentement kienu 

ġew iċċertifikati taħt l-inizjattiva intergovernattiva. Is-siti kollha proposti għall-għoti taċ-ċertifikat 

matul is-sentejn ta' selezzjoni meta jiġu applikati d-dispożizzjonijiet transizzjonali ser ikollhom jiġu 

vvalutati bl-istess kriterji u jsegwu l-istess proċeduri bħas-siti nnominati matul is-snin ordinarji 

(Artikolu 19(3)). Sabiex jiġi żgurat trattament ugwali tal-Istati Membri li s-siti tagħhom ikunu 

ngħataw iċ-ċertifikat intergovernattiv u dawk li m'għandhomx tali siti, it-test tal-pożizzjoni tal-

ewwel qari jistabbilixxi massimu ta' erba' siti li kwalunkwe Stat Membru jista' jinnomina 

f'konformità mad-dispożizzjonijiet transizzjonali. L-Artikolu 19 kif propost mill-Kummissjoni ġie 

ristrutturat sabiex il-proċedura transizzjonali tiġi kkjarifikata u ssimplifikata.

x. Dispożizzjonijiet finanzjarji (Artikolu 20)

L-ammont tal-pakkett finanzjarju li kien oriġinarjament propost mill-Kummissjoni kien ibbażat fuq 

l-ipotesi li l-ewwel proċedura ta' selezzjoni ser tiġi organizzata fl-2012.  Minħabba l-fatt li t-test il-

ġdid iżid sena għall-ħidma preparatorja, il-baġit tal-azzjoni Ewropea tnaqqas għal EUR 650 000 

għall-perijodu 2012 - 2013.

III. KONKLUŻJONIJIET

Il-pożizzjoni tal-ewwel qari li hija r-riżultat ta' negozjati informali bejn il-Parlament Ewropew, il-

Kunsill u l-Kummissjoni żżomm l-approċċ u l-arkitettura legali proposta mill-Kummissjoni. Hija 

tistabbilixxi kriterji u proċeduri komuni, ċari u trasparenti għaċ-Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew 

kif ukoll koordinazzjoni aktar qawwija bejn l-Istati Membri. Saru xi bidliet importanti għall-

frekwenza tas-selezzjoni, il-kompożizzjoni tal-bord Ewropew, it-tipi tas-siti u l-forniment ta' 

informazzjoni. Saru wkoll numru ta' kjarifiki importanti, inkluż dwar id-definizzjonijiet, il-kriterji, 

il-kondizzjonijiet għal siti transnazzjonali u siti tematiċi nazzjonali, ir-rinunzja u d-dispożizzjonijiet 

transizzjonali. 

______________________


