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FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til 
at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. minder om, at uddannelse fremmer respekt for og påskønnelse af kunstværker og andre 
kulturgenstande som symboler for kulturarv og identitet og derfor spiller en vigtig rolle 
med hensyn til at forebygge og modvirke plyndring og ulovlig handel med 
kulturgenstande; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme og støtte 
uddannelses- og oplysningsaktiviteter i denne forbindelse, herunder i ikke-formelle og 
uformelle rammer;

2. understreger, at den grænseoverskridende karakter af de fleste krav om tilbagelevering 
kræver en klar og sammenhængende grænseoverskridende tilgang, der kan overvinde de 
nuværende vanskeligheder og gøre det lettere at opnå retfærdige og rimelige løsninger; 
opfordrer Kommissionen til at overveje at etablere et rådgivende organ på EU-plan, der 
skal bistå medlemsstaterne og andre aktører i deres bestræbelser på at lokalisere og 
identificere stjålne kunstværker og andre kulturgenstande og fremskynde deres 
tilbagelevering til de retmæssige ejere;

3. understreger, at plyndring af kunstværker og andre kulturgenstande i forbindelse med 
væbnede konflikter og krig, såvel som i fredstid, er et vigtigt fælles problem, der skal 
løses både med hensyn til forebyggelse og tilbagelevering af stjålne kulturgenstande 
med henblik på at beskytte og sikre integriteten af den kulturelle arv og samfunds, 
gruppers og enkeltpersoners identitet;

4. understreger, at der er et uopsætteligt behov for aktivt at fremme systematisk 
anvendelse af uafhængig kvalitetsefterforskning af oprindelse for at identificere stjålne 
kunstværker, fremskynde deres tilbagelevering til de retmæssige ejere, opnå et fuldt 
gennemsigtigt, ansvarligt og etisk kunstmarked og effektivt forebygge og hindre 
plyndringer og ulovlig handel med kunst og kulturgenstande fra væbnede konflikter og 
krig; bemærker de muligheder, som EU's finansielle instrumenter tilbyder i denne 
retning; opfordrer til, at Kommissionen og medlemsstaterne fremmer og støtter særlige 
uddannelsesprogrammer i efterforskningen af oprindelse på EU-plan og nationalt plan 
med henblik på at sætte navnlig dem, der er involveret i bekæmpelsen af ulovlig handel 
med kulturgenstande, i stand til at udvikle og forbedre deres ekspertise, herunder 
gennem grænseoverskridende projekter;

5. glæder sig over Kommissionens forslag til forordning om import af kulturgenstande af 
13. juli 2017, men understreger i betragtning af kunstmarkedets globale omfang og 
antallet af genstande i private hænder, behovet for yderligere bestræbelser vedrørende 
grænseoverskridende tilbagelevering af kunstværker og kulturgenstande, der er stjålet i 
forbindelse med væbnede konflikter og krig; understreger, at efterforskning af 
oprindelse og det europæiske samarbejde har vist sig at være nyttigt til at identificere 
stjålne genstande og efterfølgende gøre det muligt for dem at blive tilbageleveret, og i 
visse tilfælde forebygge finansiering af terrorgrupper eller krige;

6. er klar over, at efterforskning af oprindelse er tæt knyttet til due diligence-forpligtelsen, 
der gælder ved erhvervelse af kunstværker og udgør et stort problem for alle aktører på 
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kunstmarkedet, idet bevidst eller uagtsom erhvervelse af stjålne kunstværker er strafbart 
i henhold til nogle nationale lovgivninger;

7. opfordrer medlemsstaterne til at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger til at sætte en 
stopper for den ulovlige handel med kulturgenstande fra lande i krig som f.eks. Syrien 
og Irak og derved forhindre kulturgenstande i at blive anvendt som en kilde til 
finansiering af terrorisme;

8. beklager, at mange grænseoverskridende tilbageleveringskrav ikke kan foretages på en 
effektiv og koordineret måde grundet manglen på, slapheden af eller forskelle i reglerne 
mellem medlemsstaterne vedrørende efterforskning af oprindelse og due diligence, 
hvilket kan føre til at fremme plyndringer og ulovlig handel samt tilskynde til smugling, 
og at den gældende procedure, som følge af manglen på fælles standarder, ofte stadig er 
uklar for alle interessenter, herunder museer, kunsthandlere og samlere, turister samt 
rejsende; anmoder derfor Kommissionen om at harmonisere reglerne om efterforskning 
af oprindelse og medtage nogle af de grundlæggende principper fra UNIDROIT's 
konvention fra 1995 om stjålne eller ulovligt udførte kulturgenstande i en retsakt;

9. bemærker, at den voksende offentlige bevidsthed med hensyn til kunstværker og 
kulturgenstande, der blev stjålet under Anden Verdenskrig, og senest bølgen af 
plyndringer af kunstværker og kulturgenstande under konflikterne i Irak og Syrien, og 
med hensyn til betydningen af efterforskning af oprindelse, har ført til udviklingen af 
nyttige ressourcer til oprettelse af et kunstværks historiske ejerforhold; værdsætter de 
initiativer, der tages af museer og andre offentlige og private institutioner, som har til 
formål at udvikle værktøjer til at lette efterforskning af oprindelse; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til at gå videre med en grundig kortlægning af 
eksisterende databaser og til at overveje at oprette en central meta-database, der tager 
højde for de tilgængelige oplysninger, ajourføres regelmæssigt og kan konsulteres af 
alle relevante aktører;

10. mener, at en fælles katalogiseringsordning på baggrund af denne centrale meta-database 
bør iværksættes under anvendelse af standardiserede objekt-ID'er; anmoder derfor 
Kommissionen om at tilskynde til at indføre objekt-ID'er, som udvikles og fremmes af 
ICOM og andre organisationer som markedsstandard i hele det indre marked;

11. mener, at det for at muliggøre ordentlig efterforskning af oprindelse må anbefales at 
oprette en journal eller et transaktionsregister, der er så detaljeret som muligt; opfordrer 
Kommissionen til aktivt at støtte udarbejdelsen af fælles retningslinjer for sådanne 
registre og til at træffe passende foranstaltninger for at tilskynde medlemsstaterne til at 
indføre en generel pligt for professionelle på kunstmarkedet til at føre et sådant 
transaktionsregister og mere generelt tilslutte sig UNIDROIT's konvention fra 1995 om 
stjålne eller ulovligt udførte kulturgenstande;

12. mener, at Kommissionen for at få et sæt regler, der effektivt kan forebygge plyndring og 
smugling af kunstværker og kulturgenstande, og for at opnå et fuldstændigt 
gennemsigtigt, ansvarligt og etisk globalt kunstmarked, bør tilstræbe at samarbejde med 
tredjelande med henblik på at etablere udbytterige partnerskaber, idet der tages hensyn 
til principperne i UNIDROIT's konvention fra 1995 om stjålne eller ulovligt udførte 
kulturgenstande;

13. opfordrer Kommissionen til at tilskynde medlemsstaterne til at udveksle oplysninger om 
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eksisterende praksis med hensyn til oprindelsen af kulturelle varer og til at intensivere 
deres samarbejde med henblik på at harmonisere kontrolforanstaltninger og 
administrative procedurer med det formål at fastlægge kulturgenstandes oprindelse;

14. opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremme og yde økonomisk støtte til 
aktiviteter med henblik på efterforskning af oprindelse i hele Unionen; foreslår, at 
Kommissionen organiserer et debatforum med henblik på at udveksle bedste praksis og 
finde frem til de bedste løsninger for nutiden og fremtiden;

15. opfordrer Kommissionen til at vedtage foranstaltninger, der sigter mod at gøre 
kunstmarkedet og også de potentielle købere af kulturgenstande klar over betydningen 
af efterforskning af oprindelse, da en sådan efterforskning hænger sammen med 
forpligtelsen til at udvise rettidig omhu; 

16. støtter tanken om, at procedurer vedrørende grænseoverskridende tilbagelevering af 
kunstværker og kulturgenstande, der er stjålet under væbnede konflikter og krige, samt 
aktiv fremme af efterforskning af oprindelse bør tages op i forbindelse med det 
europæiske år for kulturarv i 2018; opfordrer derfor Kommissionen og den 
arbejdsgruppe, den har nedsat, til at medtage dette punkt i deres arbejdsplan, som 
beskriver aktiviteterne for det europæiske år for kulturarv i 2018.
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