EHHF 2008 KODAŇ
Záverečné odporúčania
Fórum EHHF, ktoré sa stretlo v Kodani v dňoch 29. – 30. mája 2008, sa dohodlo na
nasledovných iniciatívach, stanoviskách a aktivitách:
A.

BUDÚCNOSŤ EHHF

Sekretariát EHHF bol posledné 3 roky riadený Veľkou Britániou, ako bolo dohodnuté v roku
2006. Bolo dohodnuté, že v budúcnosti budú sekretariát riadiť 3 krajiny, ktoré budú
spolupracovať na trojročnej rotačnej báze.
Prvé tri roky budú pôsobiť nasledovné krajiny:
2009
2010
2011

Rakúsko/Slovensko
Francúzsko
Holandsko.

Na stretnutí v roku 2009, keď bude končiť funkčné obdobie Rakúska a Slovenska, bude
viesť sekretariát dobrovoľne ďalšia krajina a zorganizuje stretnutie v roku 2012.
Tripartitný sekretariát bude zodpovedný za organizáciu ročných stretnutí, distribúciu
informácií členom EHHF, následné aktivity, ktoré budú dohodnuté fórom, udržiavanie
internetovej stránky EHHF a zachovanie pôvodného účelu neformálnych stretnutí riaditeľov
európskych pamiatkových inštitúcií za účelom:
•
•
•

B.

výmeny skúseností, nápadov a úspešnej praxe
posilňovania a podporovania existujúcich štruktúr, ktoré sa zaoberajú kultúrnym
dedičstvom a cestovným ruchom
realizácie nižšie uvedených špecifických aktivít.

ZNAČKA EURÓPSKE KULTÚRNE DEDIČSTVO

Vítame možnosť získať hlbšie porozumenie o tejto iniciatíve a budeme o tom informovať
našich ministrov.

C.

HEREIN

Oceňujeme rozvoj projektu HEREIN a podporujeme kroky, ktoré realizuje Francúzsko na
vytvorenie nezávislej asociácie AISBL, ktorá bude pokračovať v tejto hodnotnej práci
v partnerstve s Radou Európy, a ak je to možné, s Európskou komisiou/úniou. Jednotlivé
agentúry budú podporovať túto prácu.

D.

EURÓPSKE PRÁVNE FÓRUM O KULTÚRNOM DEDIČSTVE

Vítame návrh na vytvorenie EURÓPSKEHO PRÁVNEHO FÓRA O KULTÚRNOM DEDIČSTVE
(EHLF) podľa prílohy a jednotliví členovia oznámia Nórsku, či sú ochotní podieľať sa na
procese výmeny informácií.

E.

ZMENA KLÍMY A ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ

Vítame návrh na vytvorenie siete na výmenu skúseností a expertných poznatkov pri riešení
kľúčových výziev a zohľadníme dánsku správu po jej dokončení na jeseň. Odporúčania
z tejto správy budú podrobne hodnotené na nasledujúcom stretnutí (2009). Podporujeme
Chartu o zodpovednom zlepšovaní energetických parametrov historických budov, ktorá je
uvedená nižšie, ako ju navrhlo Dánsko.

F.

ILEGÁLNA ARCHEOLÓGIA

Dohoda o pokuse podporiť spoločnosť eBay, aby bola nemecká iniciatíva prijatá v celej
Európe na základe tohto stanoviska:
Na treťom ročnom stretnutí Fóra, ktoré sa konalo v Kodani v dňoch 29. – 30. mája 2008,
členovia diskutovali o vážnych obavách súvisiacich s ilegálnou archeológiou. Predovšetkým
bolo konštatované, že obchodovanie s archeologickým materiálom získaným z ilegálnych
vykopávok vo veľkej miere závisí od neobmedzeného využívania internetových aukčných
stránok. Členovia vzali na vedomie, že bol dosiahnutý významný pokrok pri obmedzení
takéhoto obchodovania v Nemecku spolu so spoločnosťou eBay Germany, pričom bolo
zabezpečené, aby bol na predaj ponúkaný len archeologický materiál, ktorého pôvod je
možné právne preukázať. Základný princíp dohodnutý s eBay uvádza nasledovné:

Je zakázané ponúkať archeologické nálezy na stránke eBay, ak predávajúci nevlastní
dokumenty, ktoré sú v súlade s nariadeniami riadiacich orgánov uvedených tu < link na
administratívnu informáciu>. Dokumenty musia byť prezentované v ponuke a musia byť
dobre čitateľné.
Rozhodnutie o tom, či sú ponuky v súlade s týmto základným princípom, je výhradne vecou
eBay.
Fórum EHHF víta túto dôležitú iniciatívu a vyzýva spoločnosť eBay na prijatie rovnakých
princípov na všetkých jej stránkach a začatie diskusie s príslušnými pamiatkovými inštitúciami
o rozvoji mechanizmov na monitorovanie toho, ako je možné tento princíp uplatňovať na
každej zo stránok.

Príloha č. 2
Európska Charta o zodpovednom zlepšovaní energetických parametrov
historických budov
Táto charta má obsahovať dôležité princípy rozhodovania o zmene klímy a zodpovedného
zlepšovania energetických parametrov historických budov v Európe.
Historické prostredie je kľúčové pre kultúrne dedičstvo Európy a jej zmysel pre identitu. Je
hodnotou, ktorá má byť zachovaná pre dobro súčasných a budúcich generácií.
Touto chartou [EHHF] vyjadruje podporu politických cieľov európskych vlád znížiť karbónové
emisie a zvýšiť energetickú efektívnosť a zároveň podčiarkuje význam zachovania výnimiek
zo Smernice č. 2002/91 vo vzťahu k historickým budovám.
Dôležité princípy sú nasledovné:
1.
pred zvážením akejkoľvek zmeny v historických budovách by mala byť realizovaná
hĺbková analýza budovy, vrátane vonkajších prvkov, priestorov, vnútorného
usporiadania a dekorácií na stropoch;
2.
mal by byť vypočítaný dopad plánovaného energetického obnovenia a mali by sa
preskúmať alternatívy, aby vznikla rovnováha medzi zachovaním budovy
a energetickou úsporou;
3.
mal by byť použitý princíp minimálnej intervencie s cieľom zachovania historického
prostredia;
4.
prioritou by mala byť ďalšia spolupráca s európskymi krajinami s ohľadom na
energetické obnovenia historických budov (t. j. budov spred roku 1950, alebo inak
definované v národnej legislatíve). Táto spolupráca by mala zahŕňať výmenu
úspešnej praxe, prípadové štúdie a výskum, ako aj výmenu informácií o tejto dôležitej
téme;
5.
prioritou by mala byť ďalšia spolupráca medzi pamiatkovými inštitúciami
a energetickými organizáciami, výrobcami a výskumnými inštitúciami za účelom
zdôraznenia významu historického prostredia a poskytnutia nástrojov, produktov
a prístrojov vhodných pre príslušné konštrukcie, prvky a materiály historických budov.

