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I. WPROWADZENIE

1. Komisja przyjęła swój wniosek dnia 9 marca 2010 r.

2. Komitet Regionów wydał opinię w dniu 9 czerwca 2010 r.

3. Parlament Europejski przyjął stanowisko w pierwszym czytaniu podczas posiedzenia

plenarnego w dniu 16 grudnia 2010 r.

4. W dniu 19 lipca 2011 r. Rada przyjęła stanowisko w pierwszym czytaniu zgodnie z art. 294 

ust. 5 TFUE.

II. CEL

Na początku w 2006 roku znaku dziedzictwa europejskiego był inicjatywą międzyrządową.

Z powodu pewnych niedociągnięć w praktycznych ustaleniach dotyczących inicjatywy Rada 

zwróciła się do Komisji o przedstawienie wniosku w sprawie ustanowienia przez Unię Europejską 

znaku dziedzictwa europejskiego. Działanie Unii Europejskiej na rzecz znaku dziedzictwa 

europejskiego ma służyć następującym trzem zestawom celów:

1. ogólnym celem jest wzmocnienie wśród obywateli europejskich poczucia przynależności do 

Unii, opartego na wspólnych elementach historii i dziedzictwa kulturowego, a także na

uznaniu walorów różnorodności oraz wzmocnienie dialogu międzykulturowego;

2. celem pośrednim jest podkreślenie symbolicznej wartości obiektów, które odegrały znaczącą 

rolę w historii i kulturze Europy lub budowaniu Unii, i nadanie im odpowiedniej rangi oraz 

poprawa rozumienia przez europejskich obywateli historii tego kontynentu i procesu 

budowania Unii, a także ich wspólnego, a jednocześnie różnorodnego dziedzictwa 

kulturowego;

3. cel szczegółowy odnosi się do bezpośrednich korzyści, które mają przynieść obiekty 

w wyniku działań związanych ze znakiem dziedzictwa europejskiego.



10303/11 ADD 1 REV 1 lo/NJ/kal 3
DG I - 2B PL

III. ANALIZA STANOWISKA RADY W PIERWSZYM CZYTANIU

Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu jest rezultatem nieformalnych kontaktów pomiędzy 

Parlamentem Europejskim, Komisją i Radą przewidzianych w punktach 16–18 wspólnej deklaracji 

w sprawie praktycznych zasad dotyczących stosowania procedury współdecyzji1. 

Pomimo że stanowisko w pierwszym czytaniu zawiera pewne zmiany w stosunku do pierwotnego 

wniosku Komisji, tak pod względem struktury, jak i treści, zachowane zostało podstawowe 

podejście zaproponowane przez Komisję oraz wszystkie główne elementy zawarte w jej wniosku:  

dwuetapowy proces selekcji (selekcja wstępna na szczeblu krajowym, a następnie selekcja na 

szczeblu unijnym), ocena dokonywana przez europejski panel niezależnych ekspertów, 

wyznaczenie obiektów przez Komisję i wprowadzenie środków gwarantujących przejście od 

inicjatywy międzyrządowej do działania Unii Europejskiej. Najważniejsze zmiany przedstawiono 

w części A i B.

A. Zmiany w strukturze aktu

Zgodnie z wspólnym praktycznym przewodnikiem redagowania prawodawstwa wspólnotowego 

stanowisko w pierwszym czytaniu gromadzi wszystkie definicje w jednym artykule (artykuł 2 –

„Definicje”). Zmiana ta dotyczy definicji „obiektów międzynarodowych”, poprzednio umieszczonej 

w art. 12, i definicji „krajowych obiektów tematycznych”, poprzednio umieszczonej w art. 13.

B. Zmiany w treści aktu

i. Definicje (Artykuł 2)

Odnośna poprawka Parlamentu Europejskiego: 8

Stanowisko w pierwszym czytaniu rozszerza definicję obiektów zawartą w pierwotnym wniosku 

Komisji tak, by obejmowała ona trzy nowe rodzaje obiektów: podwodne, archeologiczne 

i przemysłowe. 

                                               
1 Dz.U. C 145 z 30.6.2007, s. 5.
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ii. Zakres geograficzny (art. 18 ust. 1, motyw 13)

Odnośne poprawki Parlamentu Europejskiego: 6, 59

Stanowisko w pierwszym czytaniu jest zgodne z podstawowym podejściem przedstawionym we 

wniosku Komisji, według którego podczas procesu oceny obok innych elementów należy 

przeanalizować poszerzenie zakresu geograficznego przedmiotowego działania (art. 18 ust. 1). 

Zgodnie z motywem 13 poszerzenie zakresu geograficznego powinno zostać przeanalizowane już 

podczas pierwszej oceny, tzn. 6 lat po wejściu w życie odnośnej decyzji, co umożliwiłoby 

przetestowanie funkcjonowania działania najpierw w państwach członkowskich UE przed 

udostępnieniem go – o ile będzie to stosowne – państwom spoza UE.

iii. Europejski panel niezależnych ekspertów (art. 8)

Odnośne poprawki Parlamentu Europejskiego: 34, 35, 36

Uczestnictwo Komitetu Regionów w procedurach selekcji i monitorowania ma duże znaczenie, 

ponieważ obiekty dziedzictwa kulturalnego często są zarządzane przez władze lokalne lub 

regionalne. Pogląd ten odzwierciedlono w stanowisku w pierwszym czytaniu, poszerzając grono

członków panelu europejskiego mianowanych przez Parlament, Radę i Komisję o eksperta 

wyznaczonego przez Komitet Regionów (art. 8 ust. 2). Stanowisko w pierwszym czytaniu 

podkreśla potrzebę dopilnowania przez odnośne instytucje europejskie, by eksperci uzupełniali się 

pod względem wiedzy fachowej i by reprezentacja ekspertów była geograficznie wyważona (art. 8 

ust. 3). 

iv. Częstotliwość selekcji (art. 10 ust. 2)

Odnośna poprawka Parlamentu Europejskiego: 40

Zgodnie ze stanowiskiem w pierwszym czytaniu selekcja obiektów ma odbywać się co dwa lata, 

a nie co roku, jak początkowo proponowała Komisja, przy czym głównym powodem tej zmiany jest 

chęć uniknięcia niekontrolowanego wzrostu liczby obiektów, co mogłoby zmniejszyć prestiż 

i jakość znaku. Ponadto dwuletni cykl gwarantuje, że w rozsądnym czasie osiągnięta zostanie masa 

krytyczna obiektów, dzięki czemu znak stanie się publicznie znany.
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v. Usprawnienie dostarczania informacji przez Komisję (art. 10 ust. 5, art. 11 ust 4, art. 14 ust. 

1, art. 16 ust. 5 i 6)

Odnośne poprawki Parlamentu Europejskiego: 43, 45, 49, 55, 56

Stanowisko w pierwszym czytaniu nakłada na Komisję obowiązek informowania Parlamentu, Rady 

i Komitetu Regionów na każdym etapie procesu selekcji o: wstępnej selekcji obiektów przez 

państwa członkowskie, selekcji dokonywanej przez panel europejski, wyznaczeniu wybranych 

obiektów przez Komisję, odebraniu znaku i rezygnacji ze znaku. Dzięki tak przejrzystej procedurze 

wszystkie podmioty będą miały sposobność zgłoszenia Komisji wszelkich uwag dotyczących 

proponowanych obiektów (art. 10 ust. 5). 

vi. Obiekty międzynarodowe (art. 2 ust. 2, art. 12, motyw 15)

Odnośna poprawka Parlamentu Europejskiego: 46

Stanowisko w pierwszym czytaniu popiera tego rodzaju obiekt w kształcie zawartym w pierwotnym 

wniosku Komisji. Bardziej szczegółowo definiuje jednak warunki, jakie taki obiekt będzie musiał 

spełniać, w szczególności potrzebę wyznaczenia koordynatora i obowiązek konsultowania się 

obiektów uczestniczących w obiekcie międzynarodowym ze swoimi odpowiednimi władzami 

krajowymi (art. 12 ust. 2).

vii. Krajowe obiekty tematyczne (art. 2 ust. 3, art. 13, motyw 14)

Stanowisko w pierwszym czytaniu ustanawia „krajowe obiekty tematyczne” jako nowy rodzaj 

obiektów, dzięki czemu obiekty znajdujące się w danym państwie członkowskim połączone

wspólnym tematem mogą składać wspólny wniosek.  

viii. Rezygnacja (art. 16 ust. 6)

Odnośna poprawka Parlamentu Europejskiego: 56

Stanowisko w pierwszym czytaniu ustanawia nową procedurę, która umożliwia zrezygnowanie 

ze znaku obiektom, które nie chcą już uczestniczyć w działaniu.  Przepis ten jest zgodny 

z dobrowolnym charakterem działania (art. 4). 
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ix. Przepisy przejściowe (art. 19, motyw 11)

Stanowisko w pierwszym czytaniu jest zgodne z podstawowym podejściem pierwotnego wniosku 

Komisji gwarantującym przejście od inicjatywy międzyrządowej do działania zarządzanego przez 

Unię Europejską; dokona się ono dzięki umożliwieniu państwom członkowskim proponowania 

także  obiektów, które uprzednio otrzymały znak w ramach inicjatywy międzyrządowej. Wszystkie 

obiekty zgłoszone do znaku w dwuletnim cyklu selekcji podczas obowiązywania przepisów 

przejściowych będą musiały zostać ocenione zgodnie z tymi samymi kryteriami i przejść te same 

procedury co obiekty nominowane w zwykłym okresie (art. 19 ust. 3). Z myślą o zagwarantowaniu 

równego traktowania państw członkowskich, których obiekty otrzymały znak międzyrządowy, 

i tych, które nie mają takich obiektów, w tekście stanowiska w pierwszym czytaniu wyznacza się 

maksymalną liczbę czterech obiektów, które może wyznaczyć dowolne państwo członkowskie 

zgodnie z przepisami przejściowymi. Artykuł 19 proponowany przez Komisję został 

przeredagowany tak, by wyjaśnić i uprościć procedury w okresie przejściowym. 

x. Przepisy finansowe (art. 20)

Kwota koperty finansowej proponowana początkowo przez Komisję była oparta na założeniu, że  

pierwsza procedura selekcji odbędzie się w 2012 roku. Z uwagi na fakt, że w nowym tekście dodaje 

się jeden rok na prace przygotowawcze, budżet europejskiego działania na okres 2012–2013 został 

zmniejszony do 650 000 EUR. 

III. PODSUMOWANIE

Stanowisko w pierwszym czytaniu, będące rezultatem nieformalnych negocjacji pomiędzy 

Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją, podtrzymuje podejście i strukturę prawną 

zaproponowane przez Komisję. Ustanawia wspólne, jasne i przejrzyste kryteria i procedury dla 

europejskiego znaku dziedzictwa oraz ściślejszą koordynację między państwami członkowskimi.

Wprowadzono duże zmiany jeśli chodzi o częstotliwości selekcji, skład panelu europejskiego, 

rodzaj obiektów i dostarczanie informacji. Dodano również pewne istotne wyjaśnienia odnośnie do 

definicji, kryteriów, warunków dla obiektów międzynarodowych i krajowych obiektów 

tematycznych, rezygnacji i przepisów przejściowych.

______________________


