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I. INTRODUÇÃO

1. A Comissão adoptou a sua proposta em 9 de Março de 2010.

2. O Comité das Regiões emitiu parecer em 9 de Junho de 2010.

3. O Parlamento Europeu adoptou a sua posição em primeira leitura na sessão plenária 

de 16 de Dezembro de 2010.

4. Em 19 de Julho de 2011, o Conselho adoptou a sua posição em primeira leitura nos termos do 

artigo 294.º, n.º 5, do TFUE.

II. OBJECTIVO

A Marca do Património Europeu começou em 2006 como uma iniciativa intergovernamental. Dado 

que as modalidades práticas da iniciativa revelaram algumas lacunas, o Conselho convidou a 

Comissão a apresentar uma proposta relativa à criação de uma Marca do Património Europeu pela 

União Europeia. Os objectivos da acção da União Europeia relativa à Marca do Património Europeu 

foram classificados em três grandes grupos:

1. Os objectivos gerais consistem em reforçar o sentimento de pertença à União Europeia por 

parte dos cidadãos europeus, com base nos elementos comuns da história e do património, 

bem como na valorização da diversidade e no incremento do diálogo intercultural.

2. Os objectivos intermédios consistem em realçar o valor simbólico e aumentar a visibilidade 

de sítios que tenham desempenhado um papel significativo na história e cultura da Europa 

e/ou na construção da União Europeia, e aprofundar a compreensão dos cidadãos europeus no 

que se refere à história da Europa e à construção da União Europeia e do seu património 

cultural comum, ainda que diverso;

3. Os objectivos específicos estão relacionados com as melhorias directas que se espera que os 

sítios possam proporcionar através das actividades ligadas à Marca do Património Europeu.
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III. ANÁLISE DA POSIÇÃO DO CONSELHO EM PRIMEIRA LEITURA 

A posição do Conselho em primeira leitura resulta dos contactos informais entre o Parlamento 

Europeu, a Comissão e o Conselho, tal como previsto nos pontos 16 a 18 da Declaração Comum 

sobre as regras práticas do processo de co-decisão1.

Se bem que a posição em primeira leitura contenha algumas alterações à proposta inicial da 

Comissão, tanto quanto à estrutura como quanto ao teor, foi mantida a abordagem de base proposta 

pela Comissão e todos os principais elementos da sua proposta, tais como o processo de selecção 

em duas fases (uma fase de pré-selecção a nível nacional seguida de uma selecção a nível da 

União), a avaliação por um júri europeu de peritos independentes, a designação de sítios pela 

Comissão e a introdução de medidas destinadas a assegurar a transição da iniciativa 

intergovernamental para uma acção da União Europeia. Indicam-se nas rubricas A e B as alterações 

mais importantes.

A. Alterações estruturais

Nos termos do Guia prático comum para a redacção de legislação comunitária, a posição em 

primeira leitura agrupa todas as definições num único artigo (artigo 2.º – "Definições"). A definição 

de "sítios transnacionais", que se encontrava anteriormente no artigo 12.º, e de "sítios temáticos 

nacionais", que se encontrava anteriormente no artigo 13.º, são afectadas por esta alteração.

B. Alterações de fundo 

i. Definições (artigo 2.º)

Alteração pertinente do Parlamento Europeu: 8

A posição em primeira leitura alarga a definição dos sítios que constava da proposta inicial da 

Comissão, por forma a abranger três novos tipos de sítios: subaquáticos, arqueológicos e industriais. 

                                               
1 JO C 145 de 30.6.2007, p. 5.
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ii. Alcance geográfico (artigo 18.º, n.º 1, considerando 13)

Alterações pertinentes do Parlamento Europeu: 6, 59

A posição em primeira leitura segue a abordagem de base da proposta da Comissão, segundo a qual 

durante o processo de avaliação deverá ser analisada a possibilidade de alargar o alcance geográfico 

da acção (artigo 18.º, n.º 1). Segundo o considerando 13, a possibilidade de alargar o alcance 

geográfico da acção deverá ser analisada já na primeira avaliação, ou seja, seis anos a contar da 

entrada em vigor da decisão, o que permitirá testar o funcionamento da acção primeiro entre os 

Estados-Membros da UE, antes de a abrir, se for caso disso, à participação de países não membros 

da UE.

iii. Júri europeu de peritos independentes (artigo 8.º)

Alterações pertinentes do Parlamento Europeu: 34, 35, 36

A participação do Comité das Regiões nos procedimentos de selecção e controlo é importante na 

medida em que os sítios do património cultural são muitas vezes geridos por autoridades locais ou 

regionais. A posição em primeira leitura reflecte esta questão acrescentando um perito nomeado 

pelo Comité das Regiões aos membros do júri europeu nomeados pelo Parlamento, pelo Conselho e 

pela Comissão (artigo 8.º, n.º 2). O texto da posição em primeira leitura sublinha a necessidade de 

as instituições europeias em questão assegurarem que os peritos nomeados tenham competências 

complementares e que a sua representação geográfica seja equilibrada (artigo 8.º, n.º 3).

iv. Frequência da selecção (artigo 10.º, n.º 2)

Alteração pertinente do Parlamento Europeu: 40

A posição em primeira leitura alterou a selecção anual dos sítios inicialmente proposta pela 

Comissão para uma selecção organizada de dois em dois anos, sobretudo para evitar um aumento 

incontrolado do número de sítios, o que poderia comprometer o prestígio e a qualidade da marca. 

Além disso, a frequência bienal assegura que se atinja uma massa crítica de sítios num período de 

tempo razoável, de modo a que a marca seja conhecida pelo público.
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v. Aumentar a prestação de informações pela Comissão (artigos 10.º, n.º 5, ,11.º, n.º 4, ,14.º, 

n.º 1, 16.º, n.ºs 5 e 6)

Alterações pertinentes do Parlamento Europeu: 43, 45, 49, 55, 56

O texto da posição em primeira leitura introduziu a obrigação de a Comissão de informar o 

Parlamento Europeu, o Conselho e o Comité das Regiões em cada fase do processo de selecção: a 

pré-selecção dos sítios pelos Estados-Membros, a selecção pelo júri europeu, a designação dos 

sítios seleccionados pela Comissão, a retirada da marca de um determinado sítio e a renúncia à 

marca por parte de um sítio. Através desse processo transparente, todos os interessados terão a 

possibilidade comunicar à Comissão quaisquer eventuais observações que tenham sobre os sítios 

candidatos (artigo 10.º, n.º 5).

vi. Sítios transnacionais (artigo 2.º, n.º 2, artigo 12.º, considerando 15)

Alteração pertinente do Parlamento Europeu: 46

A posição em primeira leitura apoia este tipo de sítio, tal como consta da proposta original da 

Comissão. Define todavia mais especificamente as condições que esse sítio deverá respeitar, em 

particular a necessidade de haver um coordenador e a obrigação de os sítios que participam num 

sítio transnacional consultarem as suas autoridades nacionais competentes (artigo 12.º, n.º 2).

vii. Sítios temáticos nacionais (artigo 2.º, n.º 3, artigo 13.º, considerando 14)

A posição em primeira leitura estipula que os "sítios temáticos nacionais" são um novo tipo de sítio 

que permite que vários sítios localizados num dado Estado-Membro que estejam ligados por um 

tema comum possam apresentar uma candidatura conjunta.

viii. Renúncia (artigo 16.º, n.º 6)

Alteração pertinente do Parlamento Europeu: 56

A posição em primeira leitura estabelece um novo procedimento que prevê que os sítios que já não 

desejam participar na acção possam renunciar à marca. Esta disposição está em consonância com o 

carácter voluntário da acção (artigo 4.º). 
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ix. Disposições transitórias (artigo 19.º, considerando 11)

A posição em primeira leitura segue a abordagem de base da proposta inicial da Comissão de 

assegurar a transição da iniciativa intergovernamental para uma acção gerida pela União Europeia, 

permitindo que os Estados-Membros também proponham sítios, se for caso disso, aos quais já tenha 

sido atribuída uma marca no âmbito da iniciativa intergovernamental. Todos os sítios propostos 

para a atribuição da marca durante os dois anos de selecção em que são aplicáveis disposições 

transitórias terão de ser avaliados com base nos mesmos critérios e seguir o mesmo procedimento 

que o aplicável aos sítios nomeados durante os anos normais (artigo 19.º, n.º 3). A fim de garantir a 

igualdade de tratamento entre os Estados-Membros cujos sítios tenham já sido distinguidos com 

uma marca no âmbito da iniciativa intergovernamental e aqueles que não possuam tais sítios, o 

texto da posição em primeira leitura fixa um máximo de quatro sítios que qualquer Estado-Membro 

pode nomear em conformidade com as disposições transitórias. Tal como proposto pela Comissão, 

o artigo 19.º foi reestruturado a fim de clarificar e simplificar o procedimento transitório.

x. Disposições financeiras (artigo 20.º)

O montante da dotação financeira inicialmente proposta pela Comissão baseava-se no pressuposto 

de que o primeiro procedimento de selecção seria organizado em 2012. Dado que o novo texto 

acrescenta um ano para os trabalhos preparatórios, o orçamento da acção europeia foi reduzido para 

EUR 650 000 para o período de 2012-2013. 

III. CONCLUSÕES

Resultante de negociações informais entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão, a 

posição em primeira leitura mantém a abordagem e a estrutura jurídica propostas pela Comissão. 

Institui critérios e procedimentos comuns, claros e transparentes no que se refere à Marca do 

Património Europeu e uma maior coordenação entre os Estados-Membros. Foram introduzidas 

alterações importantes no que respeita à frequência da selecção, à composição do júri europeu, aos 

tipos de sítios e à prestação de informações. Foram igualmente introduzidas importantes 

clarificações, nomeadamente o que respeita às definições, aos critérios, às condições relativas aos 

sítios transnacionais e aos sítios temáticos nacionais e às disposições transitórias e em matéria de 

renúncia.


