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I. ÚVOD

1. Komisia prijala návrh 9. marca 2010.

2. Výbor regiónov zaujal stanovisko 9. júna 2010.

3. Európsky parlament prijal pozíciu v prvom čítaní na plenárnej schôdzi 16. decembra 2010.

4. Rada 19. júla 2011prijala pozíciu v prvom čítaní v súlade s článkom 294 ods. 5 ZFEÚ.

II. CIEĽ

Činnosti týkajúce sa značky Európske dedičstvo sa začali prostredníctvom medzivládnej iniciatívy 

v roku 2006. Pretože v súvislosti s touto iniciatívou existovali nedostatky v praktických 

opatreniach, Rada vyzvala Komisiu na predloženie návrhu na vytvorenie značky Európske 

dedičstvo na úrovni Európskej únie. Akcia Európskej únie na podporu značky Európske dedičstvo 

má tieto tri súbory cieľov:

1. Medzi všeobecné ciele patrí posilňovanie pocitu príslušnosti k Únii u európskych občanov na 

základe spoločných prvkov histórie a dedičstva, ako aj ocenenie rozmanitosti a posilňovanie 

medzikultúrneho dialógu;

2. Medzi čiastkové ciele patrí zdôraznenie symbolickej hodnoty lokalít, ktoré zohrávali kľúčovú 

úlohu v histórii a kultúre Európy a/alebo pri budovaní Únie, a zlepšenie ich profilu 

a prehĺbenie vedomostí o histórii Európy a budovaní Únie u európskych občanov, ako aj 

uvedomenia si ich spoločného, hoci rozmanitého kultúrneho dedičstva;

3. Konkrétne ciele sa týkajú konkrétnych zlepšení, ku ktorým by malo v súvislosti s lokalitami 

dôjsť vďaka činnostiam týkajúcim sa značky Európske dedičstvo.
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III. ANALÝZA POZÍCIE RADY V PRVOM ČÍTANÍ 

Pozícia Rady v prvom čítaní je výsledkom neformálnych kontaktov medzi Európskym 

parlamentom, Komisiou a Radou, ako sa predpokladá v bodoch 16 až 18 spoločného vyhlásenia 

o praktických opatreniach pre spolurozhodovací postup1. 

Hoci pozícia v prvom čítaní obsahuje oproti pôvodnému návrhu Komisie niekoľko zmien, ktoré sa 

týkajú štruktúry i podstaty, zachováva sa základný prístup navrhnutý Komisiou, ako aj všetky 

hlavné prvky obsiahnuté v návrhu, ako napríklad dvojetapové výberové konanie (predbežný výber 

na vnútroštátnej úrovni, po ktorom nasleduje výber na úrovni Únie), zhodnotenie európskou 

skupinou nezávislých odborníkov, určenie Komisiou a zavedenie opatrení na zabezpečenie 

prechodu od medzivládnej iniciatívy k akcii Európskej únie. Najvýznamnejšie zmeny sú uvedené 

v častiach A a B.

A. Štrukturálne zmeny

V súlade so Spoločnou praktickou príručkou pre tvorbu legislatívy Spoločenstva sa vymedzenia 

pojmov v pozícii v prvom čítaní spájajú do jedného článku (článku 2 – „Vymedzenie pojmov“). 

Touto zmenou sú dotknuté vymedzenia pojmov „nadnárodné lokality“ predtým vymedzené 

v článku 12 a „národné tematické lokality“ predtým vymedzené v článku 13.

B. Podstatné zmeny 

i. Vymedzenie pojmov (článok 2)

Príslušný pozmeňujúci a doplňujúci návrh Európskeho parlamentu: 8

V pozícii v prvom čítaní sa vymedzenie pojmu lokality obsiahnuté v pôvodnom návrhu Komisie 

rozširuje s cieľom zahrnúť tri nové typy lokalít: podvodné, archeologické a priemyselné. 

                                               
1 Ú. v EÚ C 145, 30.6.2007, s. 5.
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ii. Zemepisný rozsah (článok 18 ods. 1, odôvodnenie 13)

Príslušné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu: 6, 59

V pozícii v prvom čítaní sa sleduje základný prístup návrhu Komisie, podľa ktorého sa rozšírenie 

zemepisného rozsahu preskúma v procese hodnotenia akcie spolu s ostatnými prvkami (článok 18 

ods. 1). Podľa odôvodnenia 13 by sa rozšírenie zemepisného rozsahu malo preskúmať už pri prvom 

hodnotení, t. j. 6 rokov po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia, čo by umožnilo otestovať fungovanie 

akcie najskôr v rámci členských štátov EÚ, pred prípadným otvorením účasti pre krajiny mimo EÚ.

iii. Európska skupina nezávislých odborníkov (článok 8)

Príslušné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu: 34, 35, 36

Účasť Výboru regiónov vo výberovom konaní a monitorovaní je dôležitá, pretože miestne alebo 

regionálne orgány často spravujú lokality kultúrneho dedičstva. V pozícii v prvom čítaní sa táto 

skutočnosť zohľadňuje tým, že k členom európskej skupiny, ktorých vymenujú Parlament, Rada 

a Komisia, sa pridáva odborník, ktorého vymenuje Výbor regiónov (článok 8 ods. 2). V pozícii 

v prvom čítaní sa zdôrazňuje potreba, aby príslušné európske inštitúcie zabezpečili, aby 

vymenovaní odborníci mali odborné znalosti, ktoré by sa čo najviac dopĺňali, a aby sa zabezpečilo 

geograficky vyvážené zastúpenie odborníkov (článok 8 ods. 3).

iv. Frekvencia výberu (článok 10 ods. 2)

Príslušný pozmeňujúci a doplňujúci návrh Európskeho parlamentu: 40

V pozícii v prvom čítaní sa zmenil každoročný výber lokalít, ktorý pôvodne navrhovala Komisia, na 

výber, ktorý sa organizuje každé dva roky, pričom hlavným dôvodom bolo vyhnúť sa 

nekontrolovanému nárastu v počte lokalít, čo by mohlo znížiť prestíž a kvalitu tejto značky. 

Dvojročná frekvencia okrem toho zabezpečí, aby sa kritické množstvo lokalít dosiahlo 

v primeranom čase, čím by sa značka stala známou medzi verejnosťou.
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v. Posilnenie poskytovania informácií Komisiou (článok 10 ods. 5, článok 11 ods. 4, článok 14 

ods. 1, článok 16 ods. 5 a 6)

Príslušné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu: 43, 45, 49, 55, 56

V pozícii v prvom čítaní sa zavádza povinnosť Komisie informovať Parlament, Radu a Výbor 

regiónov v každej fáze výberového konania: predbežnom výbere lokalít zo strany členských štátov, 

výbere zo strany európskej skupiny, určení vybraných lokalít zo strany Komisie, odňatí značky 

lokalite a zrieknutí sa značky zo strany lokality. Vďaka takémuto transparentnému postupu budú 

mať všetky zainteresované strany možnosť upozorniť Komisiu na akúkoľvek skutočnosť, ktorú by 

mohli zistiť v súvislosti s lokalitami, ktoré sa uchádzajú o značku (článok 10 ods. 5).

vi. Nadnárodné lokality (článok 2 ods. 2, článok 12, odôvodnenie 15)

Príslušný pozmeňujúci a doplňujúci návrh Európskeho parlamentu: 46

V pozícii v prvom čítaní sa podporuje tento druh lokalít, ktorý sa uvádza v pôvodnom návrhu 

Komisie. Konkrétnejšie sa v nej však určujú podmienky, ktoré takáto lokalita bude musieť splniť, 

najmä pokiaľ ide o potrebu určiť koordinátora a povinnosť lokalít zúčastnených v nadnárodných 

lokalitách konzultovať so svojimi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi (článok 12 ods. 2).

vii. Národné tematické lokality (článok 2 ods. 3, článok 13, odôvodnenie 14)

V pozícii v prvom čítaní sa zavádzajú „národné tematické lokality “ ako nový druh lokalít, v rámci 

ktorého bude možné, aby lokality v danom členskom štáte, ktoré spája spoločná téma, predložili 

spoločnú žiadosť.

viii. Zrieknutie sa (článok 16 ods. 6)

Príslušný pozmeňujúci a doplňujúci návrh Európskeho parlamentu: 56

V pozícii v prvom čítaní sa zavádza nový postup, ktorý umožní zrieknuť sa značky lokalite, ktorá sa 

už viac nechce zúčastňovať na akcii. Toto ustanovenie je v súlade s dobrovoľným charakterom tejto 

akcie (článok 4).
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ix. Prechodné ustanovenia (článok 19, odôvodnenie 11)

V pozícii v prvom čítaní sa sleduje základný prístup pôvodného návrhu Komisie v otázke 

zabezpečenia prechodu od medzivládnej iniciatívy k akcii pod riadením Európskej únie tak, že 

umožňuje členským štátom navrhnúť aj tie prípadné lokality, ktorým sa už značka priznala v rámci 

medzivládnej iniciatívy. Všetky lokality, ktoré boli navrhnuté na priznanie značky počas dvoch 

výberových rokov, keď sa uplatňovali prechodné ustanovenia, sa budú musieť posúdiť na základe 

rovnakých kritérií a bude sa na ne vzťahovať rovnaký postup ako v prípade lokalít navrhnutých 

počas bežných rokov (článok 19 ods. 3). V záujme toho, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie 

s členskými štátmi, ktorým bola priznaná značka v rámci medzivládnej iniciatívy, ako so štátmi, 

ktoré nemajú takéto lokality, sa v pozícii v prvom čítaní stanovuje maximálny počet lokalít, 

konkrétne štyri, ktoré môže každý členský štát navrhnúť v súlade s prechodnými ustanoveniami. 

Zmenila sa štruktúra článku 19 návrhu Komisie s cieľom vyjasniť a zjednodušiť prechodné postupy.

x. Finančné ustanovenia (článok 20)

Výška finančného krytia, ktorú pôvodne navrhla Komisia, sa zakladala na predpoklade, že prvé

výberové konanie sa zorganizuje v roku 2012. Vzhľadom na skutočnosť, že v novom znení sa 

pridáva jeden rok určený na prípravné práce, sa rozpočet európskej akcie znížil na 650 000 EUR na 

obdobie rokov 2012 – 2013.

III. ZÁVERY

V pozícii v prvom čítaní, ktorá je výsledkom neformálnych rokovaní medzi Európskym 

parlamentom, Radou a Komisiou, sa zachováva prístup a právna architektúra, ktorú navrhla 

Komisia. Ustanovujú sa v nej spoločné, jasné a transparentné kritériá a postupy pre značku 

Európske dedičstvo, ako aj lepšia koordinácia medzi členskými štátmi. Urobili sa významné zmeny 

v otázkach frekvencie výberu, zloženia európskej skupiny, druhov lokalít a poskytovania 

informácií. Okrem toho sa urobilo niekoľko významných vyjasnení, ktoré sa týkajú napríklad 

vymedzení pojmov, kritérií, podmienok týkajúcich sa nadnárodných a národných tematických 

lokalít, zrieknutia sa a prechodných ustanovení.

______________________


