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SUGGESTIONS

The Committee on Culture and Education calls on the Committee on Legal Affairs, as the 
committee responsible, to incorporate the following suggestions into its motion for a 
resolution:

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalási indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. emlékeztet rá, hogy az oktatás növeli a műalkotások és más kulturális javak – a 
kulturális örökség és önazonosság jelképei – iránti tiszteletet és azok megbecsülését, 
ezért fontos szerepe van a kulturális javakat érintő fosztogatás és a velük való 
törvénytelen üzletelés megelőzésében és az attól való elrettentésben; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy ösztönözzék és támogassák a vonatkozó oktatási és 
figyelemfelhívó tevékenységeket, ideértve a nem formális és az informális formákat is;

2. hangsúlyozza, hogy a legtöbb visszaszolgáltatási kérelem határokon átnyúló természete 
miatt olyan egyértelmű és határokon átívelő megközelítésre van szükség, amely túllép a 
meglévő nehézségeken és megkönnyíti az igazságos és tisztességes megoldások 
elérését; felhívja a Bizottságot, hogy vegye fontolóra uniós szintű tanácsadó testület 
létrehozását a tagállamok és más szereplők az irányú támogatása érdekében, hogy 
megtalálhassák és azonosíthassák a zsákmányolt műkincseket és más kulturális javakat, 
valamint felgyorsíthassák azok visszajuttatását jogos tulajdonosaiknak;

3. hangsúlyozza, hogy a műkincsek és más kulturális javak fegyveres konfliktusok és 
háborúk folyamán – vagy akár békeidőben – történő zsákmányolása olyan lényeges 
közös probléma, amelyre mind a megelőzés, mind a zsákmányolt kulturális javak 
visszaszolgáltatása tekintetében megoldást kell találni, célul kitűzve a kulturális örökség 
integritásának, valamint a társadalmak, közösségek, csoportok és egyének 
önazonosságának védelmét és biztosítását;

4. hangsúlyozza, hogy a zsákmányolt műkincsek azonosításához, a jogos tulajdonosoknak 
való visszaszolgáltatásuk megkönnyítéséhez, a teljes mértékben átlátható, felelős és 
etikus műkincspiac kialakításához és a fegyveres konfliktusokban és háborúkban 
zsákmányolt műkincsekkel és kulturális javakkal történő kereskedelemtől való hatékony 
elrettentéshez szisztematikus, jó minőségű és független eredetkutatásra van szükség, 
amely ezért sürgősen és tevékenyen előmozdítandó; tudomásul veszi az európai 
pénzügyi eszközök által e tekintetben kínált lehetőségeket; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy ösztönözzék és támogassák az eredetkutatásra irányuló uniós és 
nemzeti szakképzési programokat, hogy lehetővé tegyék különösen a kulturális javak 
törvénytelen kereskedelme ellen küzdők szakértelmének továbbfejlesztését és javítását, 
többek közt határokon átnyúló projektek révén;

5. üdvözli a Bizottság kulturális javak behozataláról szóló rendeletre irányuló 2017. július 
13-i javaslatát; tekintettel a műkincspiac globális kiterjedésére és a magánkézben levő 
tárgyak sokaságára, hangsúlyozza, hogy további erőfeszítésekre van szükség a 
fegyveres konfliktusokban és a háborúkban zsákmányolt műkincsek és kulturális javak 
határokon átnyúló visszaszolgáltatása érdekében; hangsúlyozza, hogy az eredetkutatás 
és az európai együttműködés hasznosnak bizonyult a zsákmányolt műkincsek 
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azonosítása szempontjából, azaz lehetővé vált visszaszolgáltatásuk, néhány esetben 
pedig sikerült elejét venni terrorista csoportok vagy háborúk finanszírozásának is;

6. tudatában van annak, hogy az eredetkutatás szorosan kapcsolódik a műkincsek kellő 
gondosság mellett történő megszerzésének kötelezettségéhez, amely nagy súllyal 
nehezedik a műkincspiac valamennyi szereplőjére, mivel lopott műkincsek tudatos vagy 
gondatlanságból történő megvásárlását egyes nemzeti jogszabályok büntetéssel sújtják;

7. felszólítja a tagállamokat, hogy megfelelő fellépés útján vessenek véget a háború 
sújtotta területekről – így a Szíriából és Irakból – származó kulturális javakkal történő 
törvénytelen üzletelésnek, ekképpen akadályozva meg, hogy kulturális javak 
terrorizmus finanszírozására szolgáljanak;

8. sajnálja, hogy az eredetkutatásra és a kellő gondosságra vonatkozó tagállami szabályok 
hiánya, lazasága vagy különbözősége miatt számos határokon átnyúló 
visszaszolgáltatási kérelem nem teljesíthető hatékonyan és összehangoltan, ami 
ösztönözheti a fosztogatást, a jogellenes kereskedelmet és a csempészetet; a közös 
standardok hiánya pedig azt eredményezi, hogy az érintett szereplők összessége –
köztük múzeumok, műkincskereskedők és -gyűjtők, turisták és utazók – nincsenek 
tisztában az alkalmazandó eljárással; kéri ezért a Bizottságot, hogy harmonizálja az 
eredetkutatásra vonatkozó szabályokat, és a jogalkotási aktusba illessze be a lopott vagy 
jogellenesen külföldre vitt kulturális javakról szóló, 1995-ben elfogadott UNIDROIT 
egyezmény egyes alapelveit;

9. megállapítja, hogy a II. világháború alatt, valamint sokkal újabban az iraki és szíriai 
konfliktusok során nagy mennyiségben zsákmányolt műkincsek és kulturális javak, 
valamint az eredetkutatás fontossága tekintetében megnövekedett tudatosság 
eredményeképpen megjelentek azok a források, amelyek érdemben használhatók a 
műkincsek tulajdonosi történetének feltárásához; értékeli a múzeumok és más köz- és 
magánintézmények által tett kezdeményezéseket, amelyek célja az eredetkutatást 
megkönnyítő eszközök kifejlesztése; sürgeti a Bizottságot, hogy végezze el a meglévő 
adatbázisok alapos feltérképezését és a rendelkezésre álló információk összegzése 
céljából vegye fontolóra egy központi, rendszeresen frissített és valamennyi érintett 
szereplő által igénybe vehető metaadatbázis létrehozását;

10. véleménye szerint e központi metaadatbázisra építve létre kellene hozni egy szabványos 
műtárgy-azonosítókat tartalmazó közös katalógusrendszert; kéri ezért a Bizottságot, 
hogy ösztönözze a Múzeumok Nemzetközi Tanácsa (ICOM) és más szervezetek által 
kifejlesztett és javasolt műtárgy-azonosítók piaci sztenderdként való bevezetését a belső 
piac egészében;

11. véleménye szerint a megfelelő eredetkutatás érdekében ajánlott létrehozni egy minél 
részletesebb dokumentációs adattárat és a korábbi tranzakciókat tartalmazó 
nyilvántartást; kéri a Bizottságot, hogy támogassa aktívan az ilyen nyilvántartásokra 
vonatkozó közös iránymutatások kidolgozását, és fogadjon el megfelelő intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a tagállamok ösztönzést kapjanak arra, hogy a műkincspiac 
szakmai szereplőit általánosan kötelezzék ilyen tranzakciós nyilvántartás vezetésére, és 
általában a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak nemzetközi 
visszaadásáról szóló, 1995. évi UNIDROIT egyezmény betartására;

12. véleménye szerint a műtárgyak és kulturális javak zsákmányolásának és 
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csempészésének megakadályozására alkalmas szabályegyüttes létrehozása, illetve annak 
érdekében, hogy megvalósuljon a teljesen átlátható, felelős és etikus globális 
műkincspiac, a Bizottságnak gyümölcsöző partnerségek kiépítésének szándékával 
együttműködésre kell törekednie harmadik országokkal, ennek során figyelembe véve a 
lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javakról szóló 1995. évi UNIDROIT 
egyezményben lefektetett elveket;

13. kéri a Bizottságot, hogy ösztönözze a tagállamokat a kulturális javak eredetének 
ellenőrzésére vonatkozó meglévő gyakorlatokkal kapcsolatos információk 
megosztására, valamint arra, hogy erősítsék együttműködésüket a kulturális javak 
eredetének meghatározására szolgáló ellenőrzési intézkedések és adminisztratív 
eljárások harmonizálása céljából;

14. sürgeti a Bizottságot, hogy Unió-szerte ösztönözze és pénzügyileg támogassa az 
eredetkutatással kapcsolatos tevékenységeket; javasolja, hogy a Bizottság szervezzen 
vitafórumot a bevált gyakorlatok megosztása céljából, illetve a legjobb megoldások 
felkutatása érdekében a jelen és a jövő számára;

15. felhívja a Bizottságot, hogy fogadjon el intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
műkincspiac és a potenciális műtárgyvásárlók figyelmét is ráirányítsa az eredetkutatás 
fontosságára, tekintettel arra, hogy az ilyen kutatások kapcsolódnak a kellő gondosság 
kötelezettségéhez; 

16. támogatja a gondolatot, hogy a fegyveres konfliktusok és háborúk során zsákmányolt 
műkincsekkel és kulturális javakkal kapcsolatos, határokon átnyúló visszaszolgáltatási 
eljárásokkal a kulturális örökség európai évére (2018) irányuló kezdeményezés 
keretében foglalkozzanak; felhívja ezért a Bizottságot és az általa felállított 
munkacsoportot, hogy ezt a kérdést illessze be a kulturális örökség európai évének 
(2018) részletes tevékenységeit tartalmazó munkatervébe.
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