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I. INLEIDING

1. De Commissie heeft haar voorstel op 9 maart 2010 goedgekeurd.

2. Het Comité van de Regio's heeft op 9 juni 2010 advies uitgebracht.

3. Het Europees Parlement heeft tijdens de plenaire vergadering van 16 december 2010 zijn 

standpunt in eerste lezing vastgesteld.

4. De Raad heeft op 19 juli 2011 zijn standpunt in eerste lezing vastgesteld overeenkomstig 

artikel 294, lid 5, van het VWEU.

II. DOEL

Het Europees erfgoedlabel is in 2006 begonnen als een intergouvernementeel initiatief. Omdat de 

praktische regelingen voor het initiatief enkele zwakke punten vertoonden, heeft de Raad de 

Commissie verzocht een voorstel in te dienen voor de instelling van het Europees erfgoedlabel door 

de Europese Unie. Met de actie van de Europese Unie voor het Europees erfgoedlabel worden drie 

doelen nagestreefd:

1. de algemene doelstellingen zijn: het versterken van het bewustzijn van de Europese burgers 

dat zij deel uitmaken van de Unie, op basis van elementen van de gemeenschappelijke 

geschiedenis en het gemeenschappelijk erfgoed, alsmede het stimuleren van de waardering 

van diversiteit, en het intensiveren van de interculturele dialoog;

2. de intermediaire doelstellingen zijn: het benadrukken van de symbolische waarde en het beter 

profileren van sites die een belangrijke rol gespeeld hebben in de geschiedenis en cultuur van 

Europa en/of de totstandbrenging van de Unie, en de Europese burgers meer inzicht geven in 

de geschiedenis van Europa en de totstandbrenging van de Unie en in hun gemeenschappelijk 

en toch verscheiden culturele erfgoed;

3. de specifieke doelstellingen hebben betrekking op de rechtstreekse verbeteringen die sites 

geacht worden op te leveren als resultaat van hun activiteiten in verband met het Europees 

erfgoedlabel.
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III. ANALYSE VAN HET STANDPUNT VAN DE RAAD IN EERSTE LEZING

Het standpunt van de Raad in eerste lezing is het resultaat van informele contacten tussen het 

Europees Parlement, de Commissie en de Raad, overeenkomstig de punten 16, 17 en 18 van de 

gemeenschappelijke verklaring over de wijze van uitvoering van de medebeslissingsprocedure1.

Ofschoon het standpunt in eerste lezing een aantal structurele en ook inhoudelijke wijzigingen op 

het oorspronkelijke voorstel van de Commissie bevat, zijn zowel de door de Commissie 

voorgestelde basisaanpak als de belangrijkste elementen van het voorstel, zoals de selectie in twee 

fasen (een voorselectie op nationaal niveau en daarna een selectie op het niveau van de Unie), een 

beoordeling door een Europese jury van onafhankelijke deskundigen, het aanwijzen van sites door 

de Commissie en de invoering van maatregelen voor de overgang van het intergouvernementele 

initiatief naar een actie van de Europese Unie, behouden gebleven. De belangrijkste wijzigingen 

staan in de delen A en B.

A. Structurele wijzigingen

Overeenkomstig de gemeenschappelijke praktische handleiding voor de opstelling van 

communautaire wetgeving, worden alle definities in het standpunt in eerste lezing in één artikel 

samengebracht (artikel 2 - "Definities"). Deze verandering betreft de definitie van "transnationale 

sites" en die van "nationale thematische sites", die vroeger respectievelijk in artikel 12 en in 

artikel 13 stonden.

B. Inhoudelijke wijzigingen

i. Definities (artikel 2)

Amendement van het Europees Parlement: 8

In het standpunt in eerste lezing wordt de definitie van sites in het oorspronkelijke Commissie-

voorstel uitgebreid tot drie nieuwe soorten sites: onder water gelegen, archeologische en industriële 

locaties.

                                               
1 PB C 145 van 30.6.2007, blz. 5.
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ii. Geografisch bereik (artikel 18, lid 1, overweging 13)

Amendementen van het Europees Parlement: 6, 59

Het standpunt in eerste lezing volgt de basisaanpak van het Commissievoorstel, inhoudende dat 

gedurende het evaluatieproces de uitbreiding van het geografisch bereik van de actie, samen met 

andere elementen, moet worden bekeken (artikel 18, lid 1). Volgens overweging 13 moet reeds 

tijdens de eerste evaluatie, d.w.z. zes jaar na de inwerkingtreding van het besluit, worden nagegaan 

of het geografisch bereik kan worden uitgebreid, zodat de werking van de actie eerst onder de 

lidstaten van de EU kan worden uitgeprobeerd alvorens deelname, indien passend, open te stellen 

voor derde landen.

iii. Europese jury van onafhankelijke deskundigen (artikel 8)

Amendementen van het Europees Parlement: 34, 35, 36

Dat het Comité van de Regio's aan de selectie- en toezichtsprocedures deelneemt is belangrijk 

omdat sites met cultureel erfgoed vaak worden beheerd door plaatselijke of regionale instanties. Dat 

blijkt uit het standpunt in eerste lezing waarin een door het Comité van de Regio's benoemde 

deskundige wordt toegevoegd aan de door het Parlement, de Raad en de Commissie benoemde 

leden van de Europese jury (artikel 8, lid 2). In de tekst van het standpunt in eerste lezing wordt 

beklemtoond dat de betrokken Europese instellingen ervoor moeten zorgen dat de benoemde 

deskundigen complementaire competenties hebben en dat hun geografische vertegenwoordiging 

evenwichtig is (artikel 8, lid 3).

iv. Frequentie van de selectie (artikel 10, lid 2)

Amendement van het Europees Parlement: 40

In het standpunt in eerste lezing wordt de aanvankelijk door de Commissie voorgestelde jaarlijkse 

selectie van sites veranderd in een selectie om de twee jaar, met als hoofdreden dat een 

ongecontroleerde toename van het aantal sites, die het aanzien en de kwaliteit van het label zou 

ondermijnen, moet worden vermeden. Tegelijkertijd zal de tweejaarlijkse frequentie binnen een 

redelijke termijn zorgen voor een kritische massa aan sites zodat het label bij het grote publiek 

bekend wordt.
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v. Versterking van de informatieverstrekking door de Commissie (artikel 10, lid 5, artikel 11, 

lid 4, artikel 16, leden 5 en 6)

Amendementen van het Europees Parlement: 43, 45, 49, 55, 56

In het standpunt in eerste lezing wordt een verplichting ingevoerd voor de Commissie om het 

Parlement, de Raad en het Comité van de Regio's in ieder stadium van het selectieproces te 

informeren: bij de voorselectie van sites door de lidstaten, de selectie door de Europese jury, de 

aanwijzing van de geselecteerde sites door de Commissie, de intrekking van een label van een site 

en de verzaking aan het label door een site. Dankzij deze transparante procedure krijgen alle 

belanghebbenden de gelegenheid hun opmerkingen over kandidaat-sites onder de aandacht van de 

Commissie te brengen (artikel 10, lid 5).

vi. Transnationale sites (artikel 2, lid 2, artikel 12, overweging 15)

Amendement van het Europees Parlement: 46

In het standpunt in eerste lezing wordt dit soort site, zoals het in het oorspronkelijke Commissie-

voorstel staat, gehandhaafd. Er worden echter specifiekere voorwaarden gesteld waaraan een 

dergelijke site moet voldoen, in het bijzonder dat er een coördinator moet zijn en dat sites die aan 

een transnationale site meedoen hun bevoegde nationale autoriteiten moeten raadplegen (artikel 12, 

lid 2).

vii. Transnationale thematische sites (artikel 2, lid 3, artikel 13, overweging 14)

In het standpunt in eerste lezing worden "nationale thematische sites" ingesteld als een nieuw type 

site, zodat de zich in een gegeven lidstaat bevindende sites die door een gemeenschappelijk thema 

verbonden zijn, een gezamenlijke aanvraag kunnen indienen.

viii. Verzaking (artikel 16, lid 6)

Amendement van het Europees Parlement: 56

In het standpunt in eerste lezing wordt een nieuwe procedure ingesteld die het mogelijk maakt dat 

een site die niet meer aan de actie wenst deel te nemen, aan het label kan verzaken. Deze bepaling 

strookt met de vrijwillige aard van de actie (artikel 4).
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ix. Overgangsbepalingen (artikel 19, overweging 11)

Het standpunt in eerste lezing volgt de basisaanpak van het aanvankelijke voorstel van de 

Commissie, die inhield dat de overgang van het intergouvernementeel initiatief naar een door de 

Europese Unie beheerde actie wordt gewaarborgd doordat de lidstaten ook de sites mogen 

voorstellen die al een label hadden ontvangen in het kader van het intergouvernementele initiatief.

Alle sites die voor het label worden voorgedragen tijdens de tweejarige selectieperiode, gedurende 

welke overgangsbepalingen van kracht zijn, moeten worden beoordeeld volgens dezelfde criteria en 

moeten dezelfde procedures doorlopen als de sites die tijdens de gewone jaren worden genomineerd 

(artikel 19, lid 3). Om te garanderen dat lidstaten met sites met een intergouvernementeel label en 

lidstaten zonder zulke sites gelijk worden behandeld, staat in het standpunt in eerste lezing dat een 

lidstaat maximaal vier sites mag nomineren op grond van de overgangsbepalingen. Artikel 19 zoals 

het door de Commissie was voorgesteld, is geherstructureerd met als bedoeling de 

overgangsprocedures te verduidelijken en te vereenvoudigen.

x. Financiële bepalingen (artikel 20)

Het bedrag dat de Commissie oorspronkelijk als budget had voorgesteld was gebaseerd op de 

aanname dat de eerste selectieprocedure in 2012 zou plaatsvinden. Aangezien in de nieuwe tekst 

één jaar wordt toegevoegd voor voorbereidend werk is het budget voor de Europese actie voor 

2012-2013 teruggebracht tot 650 000 EUR.

III. CONCLUSIES

Het standpunt in eerste lezing is het resultaat van de informele onderhandelingen tussen het 

Europees Parlement, de Raad en de Commissie en handhaaft de aanpak en de juridische 

architectuur die de Commissie had voorgesteld. Het standpunt stelt gemeenschappelijke, duidelijke 

en transparante criteria en procedures voor het Europees erfgoedlabel vast en versterkt de 

coördinatie tussen de lidstaten. Er zijn ingrijpende wijzigingen aangebracht aan de frequentie van de 

selectie, de samenstelling van de Europese jury, de soorten sites en de informatieverstrekking.

Voorts is een aanzienlijk aantal verduidelijkingen aangebracht, bijvoorbeeld met betrekking tot de 

definities, criteria, voorwaarden voor transnationale en nationale thematische sites, verzaking en 

overgangsbepalingen.

______________________


