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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Jako zpravodaj vítám cíl návrhu, a sice boj proti praní peněz a financování terorismu 
z alternativních zdrojů, včetně plenění a pašování starožitností, přičemž je třeba mít vždy na 
paměti, že ochrana kulturního dědictví musí být konečným cílem, zejména proto, že rok 2018 
je Evropským rokem kulturního dědictví.

V této souvislosti je třeba připomenout, že je nezbytné nalézt rovnováhu mezi opatřeními, jež 
mají být přijata za účelem ochrany kulturního dědictví, a opatřeními na podporu trhu 
s uměleckými díly, tedy neomezovat nepřiměřeně dovolené obchodování s kulturními statky 
přes vnější hranice Unie. 

Jako zpravodaj podporuji minimální prahovou hranici stáří 250 let u všech kategorií 
kulturních statků, neboť se s ohledem na cíl návrhu jeví jako přiměřená. Dále souhlasím i 
s tím, aby byla určitým kategoriím kulturních statků, které jsou ve větší míře ohroženy 
drancováním, ztrátou nebo zničením, přiznána posílená ochranná opatření. 

Na jedné straně, pokud jde o opatření, jež mají být přijata na podporu trhu s uměleckými díly, 
je zapotřebí zkoumat především zákonnost vývozu z hlediska právních a správních předpisů 
země vývozu, a nikoli země původu, neboť povinnost země původu předkládat doklady 
dokazující dovolené obchodování představuje podle mě další zátěž pro trh s uměleckými 
předměty. Následně musí být odstraněno rozlišování mezi signatářskými a nesignatářskými 
státy úmluvy UNESCO z roku 1970, pokud jde o povinnost prokázat legální vývoz ze země 
vývozu nebo země původu, přičemž všechny členské státy musí prokázat, že vývoz ze třetí 
země byl v souladu s jejími vlastními právními a správními předpisy. 

Zadruhé, ačkoli je pojem „držitel kulturního statku“ v návrhu vymezen odkazem na čl. 5 odst. 
34 nařízení (EU) č. 952/2013, domnívám se, že je důležité upřesnit, že pojem nesmí znamenat 
vlastnictví, neboť osoba mající zájem o získání dovozní licence ještě nemusí být vlastníkem 
statků.

Zatřetí, podle návrhu by dočasné použití kulturních statků pro účely vzdělávání a vědeckého 
nebo akademického výzkumu nemělo být podmíněno předložením licence nebo prohlášení, 
přičemž se domnívám, že do této výjimky by měly být rovněž zahrnuty účely restaurování. 

Na druhé straně, s ohledem na opatření, jež mají být přijata na podporu ochrany kulturního 
dědictví, nejprve navrhuji prodloužit „trvalou“ dobu z jednoho měsíce na deset let u kategorií 
statků uvedených v písmenech c), d) a h) přílohy a na jeden rok u ostatních kategorií 
stanovených v příloze.  

Zadruhé bych chtěl zdůraznit, že s přihlédnutím ke zvláštní povaze těchto statků je úloha 
odborníků na kulturu působících v celních orgánech nesmírně důležitá, neboť v případě 
potřeby mohou deklaranta požádat o další informace a kulturní statky odborně posoudit 
a fyzicky zkontrolovat.

Zatřetí, pokud jde o uskladnění kulturních statků na celním území Unie v případě jejich 
dočasného zadržení, musí být z důvodu jejich zvláštní povahy stanoveny minimální jistoty 
uchovávání. 
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Za účelem snadnějšího přizpůsobení tomuto novému systému zcela souhlasím s tím, aby 
členské státy organizovaly pro dotčené orgány a odborné pracovníky činnosti v oblasti 
odborné přípravy a budování kapacit, jakož i osvětové kampaně pro kupce. Dále se 
domnívám, že je třeba zajistit v každém členském státě informační kontaktní místa, a pomoci 
tak účastníkům trhu s prováděním tohoto nařízení. V neposlední řadě je nezbytné posílit 
elektronickou správu používáním vhodných jednotných elektronických formulářů pro 
přípravu prohlášení dovozců nebo předkládání žádostí o licenci, které musí být předkládány 
a registrovány elektronicky a musí jim být přiřazeno pořadové číslo a připojeno datum 
registrace. Současně je třeba zavést plně funkční elektronický systém pro výměnu informací 
mezi orgány členských států, což zajisté pomůže předcházet spekulativní volbě místa pro 
provedení transakce (tzv. forum shopping).

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod a Výbor pro vnitřní 
trh a ochranu spotřebitelů jako příslušné výbory, aby zohlednily tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) V nařízení by měly být použity 
definice vycházející z definic, jež jsou 
obsaženy v Úmluvě UNESCO o opatřeních 
k zákazu a zamezení nedovoleného 
dovozu, vývozu a převodu vlastnictví 
kulturních statků podepsané v Paříži dne 
14. listopadu 1970 a v Úmluvě UNIDROIT 
o kradených nebo protiprávně vyvezených 
kulturních statcích podepsané v Římě dne 
24. června 1995, jejichž smluvní stranou je 
řada členských států a s jejichž 
ustanoveními je mnoho třetích zemí 
a většina členských států obeznámena.

(6) V nařízení by měly být použity 
definice vycházející z definic, jež jsou 
obsaženy v Haagské úmluvě o ochraně 
kulturních statků v případě ozbrojeného 
konfliktu z roku 1954, v Úmluvě 
UNESCO o opatřeních k zákazu a 
zamezení nedovoleného dovozu, vývozu 
a převodu vlastnictví kulturních statků 
podepsané v Paříži dne 14. listopadu 1970 
a v Úmluvě UNIDROIT o kradených nebo 
protiprávně vyvezených kulturních statcích 
podepsané v Římě dne 24. června 1995,
jejichž smluvní stranou je řada členských 
států a s jejichž ustanoveními je mnoho 
třetích zemí a většina členských států 
obeznámena.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Zákonnost vývozu je nutno 
posoudit na základě právních předpisů 
země, ve které byly kulturní statky 
nalezeny nebo vytvořeny („země původu“). 
Aby se zamezilo obcházení, měla by
v případě vstupu kulturních statků do Unie 
z jiné třetí země osoba, která je chce dovézt 
na celní území Unie, prokázat, že byly 
z dané země vyvezeny legálně – pokud je 
dotyčná třetí země signatářským státem 
úmluvy UNESCO z roku 1970 a tedy 
státem, který se zavázal bojovat proti 
nedovolenému obchodu s kulturními 
statky. V ostatních případech by tato 
osoba měla prokázat zákonnost jejich 
vývozu ze země původu.

(7) Zákonnost vývozu je nutno 
posoudit na základě právních předpisů 
země, ve které byly kulturní statky 
nalezeny nebo vytvořeny („země původu“). 
V případě vstupu kulturních statků do Unie 
z jiné třetí země by osoba, která je chce 
dovézt na celní území Unie, měla prokázat, 
že byly legálně vyvezeny ze země původu. 
V případech, kdy zemi původu kulturních 
statků nelze spolehlivě určit, by osoba, 
která je chce dovézt na celní území Unie, 
měla prokázat, že byly legálně vyvezeny 
z poslední země, ve které se nacházely 
před odesláním do Unie („země vývozu“) 
v souladu s právními předpisy této země.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Vzhledem k tomu, že článek 5 
úmluvy UNESCO z roku 1970 vyzývá 
k vytvoření jednoho či více vnitrostátních 
orgánů vybavených kvalifikovaným 
a dostatečně početným personálem s cílem 
zajistit ochranu vlastních kulturních 
statků před nelegálním dovozem, vývozem 
a převozem; vzhledem k tomu, že je rovněž 
zapotřebí aktivní spolupráce s příslušnými 
orgány třetích zemí, zejména v krizových 
oblastech, pokud jde o bezpečnost a boj 
proti nelegálnímu dovozu kulturních 
statků, měly by státy, které jsou smluvními 
stranami úmluvy UNESCO z roku 1970, 
dodržovat závazky stanovené v této 
úmluvě, a členské státy, které tuto úmluvu 
dosud neratifikovaly, se naléhavě vyzývají, 
aby tak učinily.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Aby nebylo neúměrně bráněno 
obchodování s kulturními statky přes vnější 
hranice, mělo by se toto nařízení vztahovat 
pouze na kulturní statky, které splňují 
určitý požadavek na stáří. Za tímto účelem 
se zdá být vhodné stanovit pro všechny
kategorie kulturních statků požadavek na 
minimální stáří 250 let. Tento požadavek 
na minimální stáří zajistí, aby se opatření 
stanovená tímto nařízením soustředila na 
kulturní statky, na něž se s největší 
pravděpodobnosti zaměřují plenitelé 
v oblastech, v nichž probíhá konflikt, aniž 
by byly vyloučeny ostatní kulturní statky, 
u nichž je nezbytná kontrola k zajištění 
ochrany kulturního dědictví.

(8) Aby nebylo neúměrně bráněno 
obchodování s kulturními statky přes vnější 
hranice Unie, mělo by se toto nařízení 
vztahovat pouze na kulturní statky, které 
splňují určitý požadavek na stáří
a hodnotu. Za tímto účelem se zdá být 
vhodné stanovit pro nejzranitelnější
kategorie kulturních statků požadavek na 
minimální stáří 100 let, a to v souladu 
s ustanoveními Haagské úmluvy z roku 
1954, úmluvy UNESCO z roku 1970 
a úmluvy UNIDROIT z roku 1995. Tento 
požadavek na minimální stáří zajistí, aby se 
opatření stanovená tímto nařízením 
soustředila na kulturní statky, na něž se 
s největší pravděpodobnosti zaměřují 
plenitelé v oblastech, v nichž probíhá 
konflikt, aniž by byly vyloučeny ostatní 
kulturní statky, u nichž je nezbytná 
kontrola k zajištění ochrany kulturního 
dědictví.

Odůvodnění

Minimální stáří 250 zřejmě není v souladu s některými mezinárodními dohodami (článkem 1 
Haagské úmluvy o ochraně kulturních statků v případě ozbrojeného konfliktu, článkem 1 
Úmluvy UNESCO o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu 
vlastnictví kulturních statků z roku 1970 a článkem 2 Úmluvy UNIDROIT o kradených nebo 
protiprávně vyvezených kulturních statcích).

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Jelikož u určitých kategorií 
kulturních statků, konkrétně 

(10) Jelikož u určitých kategorií 
kulturních statků, konkrétně 
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archeologických předmětů, částí památek, 
vzácných rukopisů a prvotisků, existuje 
obzvláštní riziko drancování a ničení, zdá 
se být nezbytné zavést přísnější systém 
kontrol před tím, než tyto kulturní statky 
mohou vstoupit na celní území Unie. 
Takovýto systém by měl vyžadovat 
předložení licence vydané příslušným 
orgánem členského státu vstupu před 
propuštěním těchto kulturních statků do 
volného oběhu či do jiného zvláštního 
režimu, než je tranzit. Osoby usilující 
o získání této licence by měly být schopny 
prokázat legální vývoz ze země původu 
příslušnými doklady a důkazy, zejména 
vývozními osvědčeními nebo licencemi 
vydanými třetí zemí vývozu, vlastnickými 
tituly, fakturami, kupními smlouvami, 
doklady o pojištění, přepravními doklady 
a znaleckými posudky. Na základě úplných 
a správných žádostí by měly příslušné 
orgány členských států rozhodnout 
o vydání licence bez zbytečných prodlev.

archeologických předmětů, částí památek, 
vzácných rukopisů a prvotisků, existuje 
obzvláštní riziko drancování a ničení, zdá 
se být nezbytné zavést přísnější systém 
kontrol před tím, než tyto kulturní statky 
mohou vstoupit na celní území Unie. 
Takovýto systém by měl vyžadovat 
předložení licence vydané příslušným 
orgánem prvního členského státu vstupu 
před propuštěním těchto kulturních statků 
do volného oběhu či do jiného zvláštního 
režimu, než je tranzit. Osoby usilující 
o získání této licence by měly být schopny 
prokázat, že kulturní statky byly ze země 
původu vyvezeny v souladu s jejími 
právními předpisy, nebo prokázat, že 
takové právní předpisy neexistují. Legální 
vývoz ze země původu by měl být 
prokázán příslušnými doklady a důkazy, 
zejména vývozními osvědčeními nebo 
vývozními licencemi vydanými třetí zemí 
vývozu, vlastnickými tituly, fakturami, 
kupními smlouvami, doklady o pojištění, 
přepravními doklady a znaleckými 
posudky. Na základě úplných a správných 
žádostí by měly příslušné orgány členských 
států rozhodnout o vydání licence bez 
zbytečných prodlev. V případech, kdy zemi 
původu kulturních statků nelze spolehlivě 
určit, se k žádosti přiloží veškeré podklady 
a informace dokládající, že dotyčné 
kulturní statky byly ze země vývozu 
vyvezeny v souladu s jejími právními 
předpisy. Dovoz kulturních statků 
pocházejících ze zemí postižených 
konfliktem nebo vysoce rizikových zemí by 
měl vždy vyžadovat předložení licence 
vydané příslušným orgánem prvního 
členského státu vstupu. Osoby usilující 
o získání této licence by měly být schopny 
prokázat, že kulturní statky byly ze země 
původu vyvezeny v souladu s jejími 
právními předpisy, čímž se vyloučí 
možnost prokázat legální vývoz ze země 
vývozu. Komise by měla přijmout 
prováděcí akty, kterými stanoví pravidelně 
aktualizovaný seznam zemí, v nichž 
probíhá konflikt, a vysoce rizikových zemí, 
jehož prostřednictvím by stanovila 
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restriktivní opatření pro kulturní statky 
v souladu s článkem 215 Smlouvy 
o fungování Evropské unie. Komise by si 
měla vyžádat externí posudek od 
organizací, jako je UNESCO
a Mezinárodní rada muzeí (ICOM) s 
cílem sestavit takový seznam, který by měl 
v souladu s rezolucemi Rady bezpečnosti 
OSN vycházet z červených seznamů 
ICOM, které klasifikují ohrožené 
kategorie archeologických předmětů nebo 
uměleckých děl v nejzranitelnějších 
oblastech světa, aby se zabránilo jejich 
prodeji nebo nezákonnému vývozu.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) S přihlédnutím ke zvláštní povaze 
těchto statků je úloha odborníků na 
kulturu působících v celních orgánech 
nesmírně důležitá, neboť by měli mít 
v případě potřeby možnost požádat 
deklaranta o další informace 
a prostřednictvím odborného posouzení 
kulturní statky fyzicky zkontrolovat.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) U ostatních kategorií kulturních 
statků by osoby, které je chtějí dovézt na 
celní území Unie, měly prostřednictvím 
prohlášení osvědčit jejich legální vývoz ze 
třetí země a převzít za něj odpovědnost 
a měly by předložit dostatečné informace, 
aby mohly celní orgány tyto kulturní statky 
identifikovat. K usnadnění postupu 

(11) U ostatních kategorií kulturních 
statků by osoby, které je chtějí dovézt na 
celní území Unie, měly být schopny 
prokázat legální vývoz ze země původu 
příslušnými doklady a důkazy, zejména 
vývozními osvědčeními nebo licencemi 
vydanými třetí zemí vývozu, vlastnickými 
tituly, fakturami, kupními smlouvami, 



AD\1153429CS.docx 9/36 PE616.832v02-00

CS

a z důvodů právní jistoty by měly být 
informace o kulturním statku poskytnuty 
prostřednictvím jednotného dokladu. 
K popisu kulturních statků by se měl 
používat standard identifikace předmětů 
Object ID, který doporučuje UNESCO. 
Celní orgány by měly vstup těchto 
kulturních statků zaregistrovat, originály 
uschovat a deklarantovi vydat kopii 
příslušných dokladů, aby byla po jejich 
vstupu na vnitřní trh zajištěna jejich 
dohledatelnost.

doklady o pojištění, přepravními doklady 
a znaleckými posudky.  Spolu 
s elektronickým prohlášením osvědčujícím 
jejich legální vývoz ze země původu 
a přebírajícím za něj odpovědnost, by 
osoby, které chtějí dovézt kulturní statky 
na celní území Unie, měly předložit 
dostatečné informace, aby mohly celní 
orgány tyto kulturní statky identifikovat. 
K usnadnění postupu a z důvodů právní 
jistoty by měly být informace o kulturním 
statku poskytnuty prostřednictvím 
jednotného elektronického dokladu. 
K popisu kulturních statků by se měl 
používat standard identifikace předmětů 
Object ID, který doporučuje UNESCO. 
Tyto kulturní statky by měly být 
elektronicky zaregistrovány a deklarant by 
měl obdržet kopii příslušných 
předložených dokladů, aby byla po vstupu 
těchto kulturních statků na vnitřní trh 
zajištěna jejich dohledatelnost.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) V případě dočasného použití 
kulturních statků pro účely vzdělávání 
a vědeckého nebo akademického výzkumu 
by se předložení licence nebo prohlášení 
nemělo vyžadovat.

(12) V případě dočasného použití 
kulturních statků pro účely vzdělávání 
(např. kulturního a hudebního), 
vědeckého výzkumu, restaurování, 
konzervace, výstavy nebo akademického 
výzkumu a pro účely spolupráce mezi 
muzei či podobnými veřejnými 
neziskovými institucemi při pořádání 
výstav by se předložení licence nebo 
prohlášení nemělo vyžadovat.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Na kulturní statky určené pro 
prezentaci na obchodních veletrzích 
a mezinárodních uměleckých akcích by se 
předkládání dovozní licence nemělo 
vztahovat.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Aby se zohlednily zkušenosti 
s prováděním tohoto nařízení a měnící se 
geopolitická situace a jiné okolnosti, jež 
ohrožují kulturní statky, přičemž není 
současně neúměrně bráněno obchodu se 
třetími zeměmi, by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, pokud jde 
o úpravy kritéria minimálního stáří 
u jednotlivých kategorií kulturních statků. 
Toto přenesení pravomoci by mělo Komisi 
umožnit rovněž aktualizovat přílohu na 
základě změn kombinované nomenklatury. 
Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci 
přípravné činnosti vedla odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby 
tyto konzultace probíhaly v souladu se 
zásadami stanovenými 
v interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů27. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament 
a Rada veškeré dokumenty současně 
s odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
setkání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

(14) Aby se zohlednily zkušenosti 
s prováděním tohoto nařízení a měnící se 
geopolitická situace a jiné okolnosti, jež 
ohrožují kulturní statky, a zároveň se 
neúměrně nebránilo obchodu se třetími 
zeměmi, měla by být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o úpravy kritéria 
minimálního stáří a finančního limitu
u jednotlivých kategorií kulturních statků. 
Toto přenesení pravomoci by mělo Komisi 
umožnit rovněž aktualizovat přílohu na 
základě změn kombinované nomenklatury. 
Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci 
přípravné činnosti vedla odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby 
tyto konzultace probíhaly v souladu se 
zásadami stanovenými 
v interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů27. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament 
a Rada veškeré dokumenty současně 
s odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
setkání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

__________________ __________________
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27 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1. 27 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Za účelem zajištění jednotných 
podmínek provádění tohoto nařízení by 
měly být Komisi svěřeny prováděcí 
pravomoci, pokud jde o stanovení 
konkrétních způsobů dočasného použití 
a uskladnění kulturních statků na celním 
území Unie, šablon žádostí o dovozní 
licence a formulářů, jakož i prohlášení 
dovozce a průvodních dokladů a dalších 
procesních pravidel týkajících se jejich 
předkládání a zpracování. Komisi by měly 
být svěřeny rovněž prováděcí pravomoci, 
pokud jde o přijetí opatření k vytvoření 
elektronické databáze pro uchovávání 
a výměnu informací mezi členskými státy. 
Tyto pravomoci by měly být vykonávány 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/201128.

(15) Za účelem zajištění jednotných 
podmínek provádění tohoto nařízení by 
měly být Komisi svěřeny prováděcí 
pravomoci, pokud jde o stanovení 
konkrétních způsobů dočasného použití 
a uskladnění kulturních statků na celním 
území Unie, přičemž by s ohledem na 
zvláštní povahu těchto kulturních statků 
měly být zaručeny přiměřené podmínky 
uchovávání. Tyto konkrétní způsoby by se 
měly vztahovat i na jednotné elektronické
šablony žádostí o dovozní licence 
a formuláře, jakož i elektronické
prohlášení dovozce a průvodní doklady 
a další procesní pravidla týkající se jejich 
elektronického předkládání a zpracování. 
Komisi by měly být svěřeny rovněž 
prováděcí pravomoci, pokud jde o přijetí 
opatření k vytvoření elektronické databáze 
pro uchovávání a výměnu informací mezi 
členskými státy. Tyto pravomoci by měly 
být vykonávány v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 182/201128. Komisi by měla být svěřena 
pravomoc přijmout prováděcí akty, 
kterými stanoví pravidelně aktualizovaný 
seznam zemí, v nichž probíhá konflikt, 
a vysoce rizikových zemí, jehož 
prostřednictvím by stanovila restriktivní 
opatření pro kulturní statky v souladu 
s článkem 215 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.

__________________ __________________

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 



PE616.832v02-00 12/36 AD\1153429CS.docx

CS

Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Na podporu účinného provádění 
nařízení by měly být shromažďovány 
příslušné informace o obchodních tocích 
kulturních statků, které by měly poskytnout 
základ pro jeho budoucí hodnocení. 
Obchodní toky kulturních statků nelze 
účinně sledovat pouze na základě jejich 
hodnoty nebo hmotnosti, jelikož tyto dvě 
míry mohou kolísat. Je nezbytné 
shromažďovat informace o počtu položek 
uvedených v celním prohlášení. Jelikož 
v kombinované nomenklatuře není pro 
kulturní statky stanovena doplňková 
jednotka měření, je nezbytné vyžadovat, 
aby byl v celním prohlášení uveden počet 
položek.

(16) Na podporu účinného provádění 
nařízení by měly být shromažďovány 
příslušné informace o obchodních tocích 
kulturních statků, které by měly poskytnout 
základ pro jeho budoucí hodnocení. 
Obchodní toky kulturních statků nelze 
účinně sledovat pouze na základě jejich 
hodnoty nebo hmotnosti, jelikož tyto dvě 
míry mohou kolísat. Je nezbytné 
elektronicky shromažďovat informace 
o počtu položek uvedených v celním 
prohlášení. Jelikož v kombinované 
nomenklatuře není pro kulturní statky 
stanovena doplňková jednotka měření, je 
nezbytné vyžadovat, aby byl v celním 
prohlášení uveden počet položek.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Strategie a akční plán EU pro řízení 
rizik v oblasti cel29 mají mimo jiné posílit 
kapacity celních orgánů a zvýšit schopnost 
reagovat na rizika v oblasti kulturních 
statků. Měl by se používat společný rámec 
pro řízení rizik stanovený v nařízení (EU) 
č. 952/2013 a celní orgány by si měly 
vyměňovat příslušné informace o rizicích.

(17) Strategie a akční plán EU pro řízení 
rizik v oblasti cel29 mají mimo jiné posílit 
kapacity a odborné vzdělávání celních 
orgánů a zvýšit schopnost reagovat na 
rizika v oblasti kulturních statků. Měl by se 
používat společný rámec pro řízení rizik 
stanovený v nařízení (EU) č. 952/2013 
a celní orgány by si měly vyměňovat 
příslušné informace o rizicích.

__________________ __________________

29 COM/2014/0527 final: Sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Radě 

29 COM/2014/0527 final: Sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Radě 
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a Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru o strategii a akčním 
plánu EU pro řízení rizik v oblasti cel.

a Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru o strategii a akčním 
plánu EU pro řízení rizik v oblasti cel.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Vzhledem k tomu, že nedovolený 
obchod s kulturními statky může být 
zdrojem financování terorismu a praní 
peněz, je naléhavě zapotřebí zahájit 
osvětové kampaně s cílem upozornit na 
tuto problematiku zejména kupce 
kulturních statků; za účelem pomoci 
účastníkům trhu s prováděním tohoto 
nařízení je navíc zapotřebí zajistit 
v každém členském státě kontaktní 
informační místa.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Komisi je třeba poskytnout dostatek 
času na přijetí prováděcích pravidel 
k tomuto nařízení, zejména pravidel 
týkajících se vhodných formulářů, které se 
budou používat k podání žádosti o dovozní 
licenci nebo vypracování prohlášení 
dovozce. Použití tohoto nařízení by proto 
mělo být odloženo.

(19) Komisi je třeba poskytnout dostatek 
času na přijetí prováděcích pravidel 
k tomuto nařízení, zejména pravidel 
týkajících se vhodných jednotných 
elektronických formulářů, které se budou 
používat k podání žádosti o dovozní licenci 
nebo vypracování prohlášení dovozce. 
Použití tohoto nařízení by proto mělo být 
odloženo.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví podmínky a postup 
vstupu kulturních statků na celní území 
Unie.

Toto nařízení stanoví podmínky a postup 
dovozu kulturních statků na celní území 
Unie.

Odůvodnění

Pokud jde o předmět a rozsah působnosti tohoto nařízení, měl by být v rámci článku 1 pojem 
„vstup“ nahrazen přesnějším pojmem „dovoz“.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vstup kulturních statků, které byly 
nelegálně vyvezeny ze třetí země, na celní
území Unie se zakáže, pokud vznikne 
důvodné podezření, že dotčené kulturní 
statky opustily území země původu či země 
vývozu, aniž k tomu byl dán souhlas jejich 
oprávněného vlastníka, nebo opustily 
území těchto zemí v rozporu s jejich 
právními předpisy.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tímto nařízením nejsou dotčeny přísnější 
režimy vytvořené na základě nástrojů, 
které v členských státech platí v oblasti 
dovozu kulturních statků na jejich celní 
území.
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Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „kulturními statky“ se rozumějí 
předměty, které jsou významné pro 
archeologii, prehistorii, historii, literaturu, 
umění nebo vědu a které patří do kategorií 
uvedených v tabulce v příloze a splňují 
stanovený požadavek na minimální stáří;

a) „kulturními statky“ se rozumějí 
předměty, které jsou významné pro 
archeologii, prehistorii, historii, literaturu, 
umění nebo vědu a které patří do kategorií 
uvedených v tabulce v příloze a splňují 
stanovený požadavek na minimální stáří 
a finanční hodnotu;

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „zemí původu“ se rozumí země, na 
jejímž současném území byly kulturní 
statky vytvořeny nebo nalezeny;

b) „zemí původu“ se rozumí země, na 
jejímž současném území byly kulturní 
statky vytvořeny, nalezeny nebo vyjmuty, 
vykopány nebo odcizeny z půdy nebo vody 
na současném území této země, nebo 
země, která vykazuje tak úzký vztah ke 
kulturnímu statku, že jej považuje za své 
národní kulturní bohatství a jako takové 
jej chrání a zpravidla reguluje jeho vývoz 
ze svého území;

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „zemí vývozu“ se rozumí poslední 
země, ve které se kulturní statky nacházely 
trvale v souladu s právními předpisy této 
země před odesláním do Unie;

c) „zemí vývozu“ se rozumí poslední 
země, ve které se kulturní statky nacházely 
v souladu s právními předpisy této země 
před odesláním do Unie;
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Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) „zeměmi postiženými konfliktem 
a vysoce rizikovými zeměmi“ se rozumějí 
země uvedené na seznamu Komise na 
základě výskytu ozbrojených konfliktů, 
rozsáhlých násilností nebo jiných rizik 
újmy pro lidi nebo poškození kulturních 
statků;

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pojmem „trvale“ se rozumí časové 
období v délce nejméně jednoho měsíce 
a pro jiné účely než dočasné použití, 
tranzit, vývoz nebo odeslání;

vypouští se

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 12, pokud jde 
o změny druhého sloupce tabulky 
v příloze na základě změn kombinované 
nomenklatury a o změny požadavku na 
minimální věk ve třetím sloupci tabulky
v příloze na základě zkušeností získaných 
při provádění tohoto nařízení.

2. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 12, pokud jde 
o změny kategorií kulturních statků
a změny požadavku na minimální věk 
a minimální finanční hodnotu v příloze, 
a to s ohledem na výsledky provádění 
tohoto nařízení.
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Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 12, s ohledem na 
zkušenosti získané při uplatňování tohoto 
nařízení, pokud jde o změny kategorií 
kulturních statků, na které se vztahuje 
povinnost předložit dovozní licenci nebo 
prohlášení dovozce celním orgánům 
prvního členského státu vstupu.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Vydání dovozní licence 
příslušnými orgány prvního členského 
státu vstupu nebo náležité předložení 
prohlášení dovozce nelze vykládat jako 
doložení legálního původu či vlastnictví 
kulturních statků.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dočasné použití kulturních statků ve 
smyslu článku 250 nařízení (EU) 
č. 952/2013 na celním území Unie pro 
účely vzdělávání a vědeckého 
a akademického výzkumu;

a) dočasné použití kulturních statků ve 
smyslu článku 250 nařízení (EU) 
č. 952/2013 na celním území Unie pro 
účely vzdělávání (např. kulturního nebo 
hudebního), vědeckého výzkumu, 
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restaurování, konzervace, výstav
a akademického výzkumu a pro účely 
spolupráce mezi muzei nebo veřejnými 
neziskovými institucemi při pořádání 
výstav;

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. dočasné použití kulturních statků 
na obchodních veletrzích 
a mezinárodních uměleckých akcích na 
celním území Unie ve smyslu článku 250 
nařízení (EU) č. 952/2013 by mělo být 
dovoleno pod podmínkou předložení 
prohlášení dovozce v souladu 
s podmínkami článku 5;

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. opětovně dovezené kulturní statky 
podle článku 203 nařízení (EU) 
č. 952/2013;

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Držitel kulturního statku požádá o 
dovozní licenci příslušný orgán členského 
státu vstupu. K žádosti se přiloží podklady 
a informace dokládající, že dotyčné 
kulturní statky byly země původu 
vyvezeny v souladu s jejími právními 

2. Držitel kulturního statku 
uvedeného v předchozím odstavci požádá 
o dovozní licenci příslušný orgán prvního
členského státu vstupu. K žádosti se přiloží 
podklady a informace dokládající, že 
dotyčné kulturní statky byly ze země 
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předpisy. Avšak je-li zemí vývozu smluvní 
strana Úmluvy UNESCO o opatřeních 
k zákazu a zamezení nedovoleného 
dovozu, vývozu a převodu vlastnictví
kulturních statků podepsané v Paříži dne 
14. listopadu 1970 (dále jen „úmluva 
UNESCO z roku 1970“), přiloží se 
k žádosti podklady a informace 
dokládající, že kulturní statky byly z této
země vyvezeny v souladu s jejími právními 
předpisy.

původu vyvezeny v souladu s jejími 
právními předpisy, nebo aniž by takové 
právní předpisy existovaly. V případech, 
kdy zemi původu kulturních statků nelze 
spolehlivě určit, se k žádosti o dovozní 
licenci přiloží veškeré podklady 
a informace dokládající, že dotyčné
kulturní statky byly ze země vývozu
vyvezeny v souladu s jejími právními 
předpisy.

Držitel kulturních statků pocházejících ze 
zemí postižených konfliktem nebo vysoce 
rizikových zemí bude vždy žádat o dovozní 
licenci příslušný orgán prvního členského 
státu vstupu. K žádosti se přiloží podklady 
a informace dokládající, že tyto kulturní 
statky byly země původu vyvezeny 
v souladu s jejími právními předpisy.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušný orgán členského státu 
vstupu ověří, zda je žádost úplná. Do 
30 dnů od obdržení žádosti si od žadatele 
vyžádá případné chybějící informace nebo 
doklady.

3. Příslušný orgán prvního členského 
státu vstupu ověří, zda je žádost úplná. Do 
30 dnů od obdržení žádosti si od žadatele 
vyžádá případné chybějící informace nebo 
doklady.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do 90 dnů od podání úplné žádosti 
příslušný orgán žádost přezkoumá 
a rozhodne o vydání dovozní licence, nebo 
žádost zamítne. Žádost může zamítnout 
z těchto důvodů:

4. Do 90 dnů od podání úplné žádosti 
příslušný orgán žádost přezkoumá 
a rozhodne o vydání dovozní licence, nebo 
žádost zamítne. Žádost musí zamítnout 
z těchto důvodů:
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Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud země vývozu není smluvní 
stranou úmluvy UNESCO z roku 1970, 
v případě, že není prokázáno, že kulturní 
statky byly ze země původu vyvezeny 
v souladu s jejími právními předpisy;

a) v případě, že není prokázáno, že 
kulturní statky byly ze země původu 
vyvezeny v souladu s jejími právními 
předpisy, nebo pokud není prokázáno, že 
k vývozu ze země původu došlo, aniž by 
takové právní předpisy existovaly;

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud země vývozu je smluvní 
stranou úmluvy UNESCO z roku 1970, v 
případě, že není prokázáno, že kulturní 
statky byly ze země vývozu vyvezeny v 
souladu s jejími právními předpisy;

b) pokud existují nevyřízené žádosti 
orgánů země původu o navrácení.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) pokud existují nevyřízené žádosti 
příslušných orgánů země původu o 
zpětnou úhradu;

Odůvodnění

V rámci důvodů, z nichž může žádost o vydání dovozní licence zamítnout příslušný orgán, 
musí být uveden také případ nevyřízené žádosti země původu.
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Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) příslušný orgán má oprávněný 
důvod se domnívat, že držitel kulturního 
statku jej nezískal legálně.

c) příslušný orgán má oprávněný 
důvod tvrdit, že držitel kulturního statku jej 
nezískal legálně.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) pokud se žádost o dovoz týká 
kulturního statku, u nějž stejnou žádost již 
dříve zamítl jiný členský stát Unie, 
přičemž se od žadatele požaduje, aby 
o tomto zamítnutí informoval orgán 
příslušný k vydání dovozní licence;

Odůvodnění

V rámci důvodů, z nichž může žádost o vydání dovozní licence zamítnout příslušný orgán, 
musí být uveden také případ, kdy stejnou žádost již dříve zamítl jiný členský stát, přičemž 
žadatel musí o tomto zamítnutí informovat orgán příslušný k vydání dovozní licence. 

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud byla dovozní licence vydána, 
příslušný orgán tuto licenci zaregistruje 
v elektronické podobě.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
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Čl. 4 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. V případě zamítnutí žádosti se ke 
správnímu rozhodnutí uvedenému 
v odstavci 4 připojí odůvodnění, včetně 
informací o odvolacím řízení, a sdělí se 
dotčenému žadateli ve chvíli, kdy je 
vydáno.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů stanovit šablonu žádosti 
o dovozní licenci a procesní pravidla 
týkající se podávání a vyřizování těchto 
žádostí. Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle článku 13.

6. Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů stanoví jednotnou 
elektronickou šablonu žádosti o dovozní 
licenci a procesní pravidla týkající se 
podávání a vyřizování těchto žádostí
elektronickou cestou spolu s příslušnými 
podklady, které budou vypracovány 
v elektronické podobě. Tyto prováděcí 
akty se přijímají přezkumným postupem 
podle článku 13.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Propuštění kulturních statků 
uvedených v písmenech a), b), e), f), g), i), 
j), k) a l) přílohy do volného oběhu a do 
jiného zvláštního režimu, než je tranzit, 
v Unii je podmíněno předložením
prohlášení dovozce celním orgánům 
členského státu vstupu.

1. Dovoz kulturních statků uvedených 
v písmenech a), b), e), f), g), i), j), k) a l) 
přílohy je podmíněn předložením 
elektronického prohlášení dovozce celním 
orgánům prvního členského státu vstupu.

Předchozí odstavec se nepoužije na 
kulturní statky pocházející ze zemí 
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postižených konfliktem nebo z vysoce 
rizikových zemí. Takové kulturní statky 
vyžadují předložení dovozní licence 
vydané příslušným orgánem prvního 
členského státu vstupu v souladu 
s ustanoveními článku 4.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Prohlášení dovozce obsahuje 
potvrzení podepsané držitelem kulturního 
statku, že dotyčné kulturní statky byly ze 
země původu vyvezeny v souladu s jejími 
právními předpisy. Je-li však země vývozu 
smluvní stranou úmluvy UNESCO z roku 
1970, obsahuje prohlášení dovozce 
potvrzení podepsané držitelem kulturního 
statku, že dotyčné kulturní statky byly 
z této země vyvezeny v souladu s jejími 
právními předpisy.

2. V případech, kdy je možné 
spolehlivě určit zemi původu kulturních 
statků, elektronické prohlášení dovozce 
obsahuje:

a) potvrzení podepsané držitelem 
kulturního statku;

Prohlášení dovozce obsahuje jednotný 
doklad, který dotyčné kulturní statky 
popisuje dostatečně podrobně, aby je 
mohly celní orgány identifikovat.

b) jednotný doklad v elektronické 
podobě, který dotyčné kulturní statky 
popisuje dostatečně podrobně, aby je 
mohly celní orgány identifikovat; a

c) vývozní licenci nebo osvědčení 
vydané zemí původu. V případě, kdy 
právní předpisy země původu nestanoví 
otázku vývozních licencí nebo osvědčení, 
jsou k prohlášení dovozce připojeny 
podklady a informace dokládající, že 
dotyčné kulturní statky byly ze země 
vývozu vyvezeny v souladu s jejími 
právními předpisy, nebo prokázat, že 
takové právní předpisy neexistují.

V případech, kdy zemi původu kulturních 
statků nelze spolehlivě určit, elektronické 
prohlášení dovozce obsahuje:
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a) potvrzení podepsané držitelem 
kulturního statku; 

b) jednotný elektronický doklad, který 
dotyčné kulturní statky popisuje 
dostatečně podrobně, aby je mohly celní 
orgány identifikovat, a

c) vývozní licenci nebo osvědčení 
vydané zemí vývozu. V případech, kdy 
právní předpisy země vývozu nestanoví 
otázku vývozních licencí nebo osvědčení, 
jsou k prohlášení dovozce připojeny 
spolehlivé podklady a informace 
dokládající, že dotyčné kulturní statky 
byly ze země vývozu vyvezeny v souladu 
s jejími právními předpisy.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů stanovit šablonu 
prohlášení dovozce a procesní pravidla 
týkající se podávání a zpracování 
prohlášení dovozců. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle 
článku 13.

3. Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů stanoví jednotnou 
elektronickou šablonu prohlášení dovozce 
a procesní pravidla týkající se
elektronického podávání a zpracování 
prohlášení dovozců. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle 
článku 13.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Dovozní licence podle článku 4 
nebo případně prohlášení dovozce podle 
článku 5 je předloženo celnímu úřadu 
příslušnému k propuštění kulturních statků 
do volného oběhu nebo do jiného 
zvláštního režimu, než je tranzit.

1. Dovozní licence podle článku 4 
nebo případně prohlášení dovozce podle 
článku 5 je v elektronické podobě 
předloženo celnímu úřadu příslušnému 
k propuštění kulturních statků do volného 
oběhu nebo do jiného zvláštního režimu, 
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než je tranzit.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Co se týká kulturních statků, 
u nichž se za účelem vstupu na celní území 
Unie vyžaduje vydání dovozní licence, 
celní orgány ověří, zda dovozní licence 
odpovídá předloženým kulturním statkům. 
Za tímto účelem mohou kulturní statky 
podrobit fyzické kontrole, včetně 
odborného posouzení.

2. Co se týká kulturních statků, 
u nichž se za účelem vstupu na celní území 
Unie vyžaduje vydání dovozní licence, 
celní orgány ověří, zda dovozní licence 
odpovídá předloženým kulturním statkům. 
Za tímto účelem mohou kulturní statky 
podrobit fyzické kontrole, včetně 
odborného posouzení, a to v úzké 
spolupráci s orgány příslušnými pro 
kulturní statky. Elektronicky registrované 
dovozní licenci se přidělí pořadové číslo 
a datum registrace a při propuštění 
kulturních statků deklarant obdrží kopii 
zaregistrované dovozní licence.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Co se týká kulturních statků, 
u nichž se za účelem vstupu na celní území 
Unie vyžaduje předložení prohlášení 
dovozce, celní orgány ověří, zda prohlášení 
dovozce splňuje požadavky stanovené 
v článku 5 nebo na základě tohoto článku 
a zda odpovídá předloženým kulturním 
statkům. Za tímto účelem si mohou od 
deklaranta vyžádat další informace 
a podrobit kulturní statky fyzické kontrole, 
včetně odborného posouzení. Celní orgány
prohlášení dovozce zaregistrují, přidělí mu 
pořadové číslo a připojí datum registrace 
a při propuštění kulturních statků vydají 

3. Co se týká kulturních statků, 
u nichž se za účelem vstupu na celní území 
Unie vyžaduje předložení prohlášení 
dovozce, celní orgány ověří, zda prohlášení 
dovozce splňuje požadavky stanovené 
v článku 5 nebo na základě tohoto článku 
a zda odpovídá předloženým kulturním 
statkům. Za tímto účelem si mohou od 
deklaranta vyžádat další informace 
a podrobit kulturní statky fyzické kontrole, 
včetně odborného posouzení, jak je 
stanoveno v odstavci 2. Elektronicky 
zaregistrovanému prohlášení dovozce se
přidělí pořadové číslo a připojí se k němu 
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deklarantovi kopii zaregistrovaného 
prohlášení dovozce.

datum registrace a při propuštění 
kulturních statků deklarant obdrží kopii 
zaregistrovaného prohlášení dovozce.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud členské státy omezí počet celních 
úřadů, které jsou příslušné k propuštění
kulturních statků do volného oběhu nebo 
do jiného zvláštního režimu, než je tranzit, 
oznámí údaje o těchto celních úřadech 
a případné změny v tomto ohledu Komisi.

Pokud členské státy omezí počet celních 
úřadů, které jsou příslušné k dovozu
kulturních statků, oznámí údaje o těchto 
celních úřadech a případné změny v tomto 
ohledu Komisi. Ačkoli je počet celních 
úřadů omezen, členské státy zajistí, aby 
držitelé nebo dovozci kulturních statků 
měli k těmto úřadům dostatečný přístup.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V případě zadržování kulturních 
statků by měly být zajištěny odpovídající 
podmínky uchování v souladu 
s podmínkami a povinnostmi souvisejícími 
s dočasným uskladněním kulturních 
statků, jak je stanoveno v článku 147 
nařízení (EU) č. 952/2013, a to s ohledem 
na zvláštní povahu těchto kulturních 
statků.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Celní orgány neprodleně 
vyrozumějí zemi původu nebo případně 
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zemi vývozu, pokud po přijetí rozhodnutí 
uvedeného v odstavci 1 vznikne důvodné 
podezření, že dotčené kulturní statky 
opustily území země původu nebo země 
vývozu, aniž byl k tomu dán souhlas jejich 
zákonného vlastníka, nebo byly vyvezeny 
v rozporu s právními předpisy těchto zemí.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Za účelem uchovávání a výměny 
informací mezi orgány členských států, 
zejména co se týká prohlášení dovozců 
a dovozních licencí, lze vyvinout
elektronický systém.

2. Za účelem uchovávání a výměny 
informací mezi orgány členských států, 
zejména co se týká prohlášení dovozců 
a dovozních licencí, bude vyvinut
elektronický systém.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů přijmout:

Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
přijme:

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla sankcí, které 
lze uložit za porušení článků 3, 4, a 5, 
a zejména za předložení nepravdivých 
prohlášení a poskytnutí nepravdivých 
informací k dosažení vstupu kulturních 
statků na celní území Unie, a učiní veškerá 
opatření nezbytná k zajištění jejich 
uplatňování. Stanovené sankce musí být 

Členské státy stanoví pravidla sankcí, které 
lze uložit za porušení článků 3, 4, a 5, 
a zejména za předložení nepravdivých 
prohlášení a poskytnutí nepravdivých 
informací k dosažení vstupu kulturních 
statků na celní území Unie, a učiní veškerá 
opatření nezbytná k zajištění jejich 
uplatňování. Stanovené sankce musí být 
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účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy do 18 měsíců od data vstupu nařízení 
v platnost uvědomí o takových pravidlech 
a opatřeních Komisi a neprodleně ji 
informují o jakýchkoli pozdějších změnách 
těchto pravidel nebo opatření.

účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy dále posoudí, zda je vhodné zřídit, 
pokud již nejsou obsaženy v jejich 
vlastních právních systémech, konkrétní 
operační útvary specializované na boj 
proti neoprávněnému dovozu kulturních 
statků. Členské státy do 18 měsíců od data 
vstupu nařízení v platnost uvědomí 
o takových pravidlech a opatřeních Komisi 
a neprodleně ji informují o jakýchkoli 
pozdějších změnách těchto pravidel nebo 
opatření.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Členské státy organizují činnosti 
v oblasti vzdělávání a budování kapacit 
k zajištění účinného provádění tohoto 
nařízení ze strany dotčených orgánů.
Mohou využít rovněž informační kampaně, 
zejména za účelem upozornění subjektů 
pořizujících kulturní statky.

11. Členské státy organizují činnosti 
v oblasti vzdělávání a budování kapacit 
k zajištění účinného provádění tohoto 
nařízení ze strany dotčených orgánů
a profesionálů. Využijí rovněž informační 
kampaně, zejména za účelem upozornění 
subjektů pořizujících kulturní statky. 
Mimoto, za účelem pomoci účastníkům 
trhu s prováděním tohoto nařízení, budou 
v každém členském státě zajištěna 
informační kontaktní místa. Během 
přípravné činnosti za účelem provádění 
tohoto nařízení budou Komise a členské 
státy spolupracovat s mezinárodními 
organizacemi, jako je UNESCO, Interpol, 
EUROPOL a ICOM, s cílem zajistit 
účinné vzdělávání, budování kapacit a 
osvětové kampaně.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
zavede pravidelně aktualizovaný seznam 
zemí, v nichž probíhá konflikt, a zemí 
s vysokým rizikem, jehož prostřednictvím 
stanoví restriktivní opatření uplatňovaná 
na kulturní statky v souladu s článkem 
215 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12a 

Komise ve spolupráci s Evropskou 
službou pro vnější činnost a OECD 
připravuje nezávazné pokyny ve formě 
příručky, v nichž bude objasněno, jak 
nejlépe uplatňovat kritéria určování 
oblastí postižených konflikty a vysoce 
rizikových oblastí. Příručka bude vycházet 
z definice oblastí „postižených konflikty 
a vysoce rizikových“ oblastí stanovené 
v článku X(písmeno) tohoto nařízení 
a zohlední pokyny OECD pro náležitou 
péči v této oblasti, včetně dalších rizik 
v rámci dodavatelského řetězce, která jsou 
varovným signálem definovaným 
v dodatcích k těmto pokynům.

Komise si vyžádá externí posudek, který 
poskytne orientační, demonstrativní 
a pravidelně aktualizovaný seznam oblastí 
postižených konfliktem a vysoce 
rizikových oblastí. Tento seznam vychází 
z analýz uvedených v příručce zmíněné 
v odstavci 1, které vypracovali odborníci, 
a také z informací pocházejících 
z akademického výzkumu a ze systémů 
náležité péče pro dodavatelské řetězce. 
Unijní dovozci, kteří své zdroje získávají 
z oblastí, jež nejsou součástí tohoto 
seznamu, jsou rovněž odpovědní za 
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dodržování povinností náležité péče 
stanovených tímto nařízením.

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) počet případů zadržení kulturních 
statků a

e) počet případů zadržení kulturních 
statků;

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) počet případů, kdy byly kulturní 
statky přenechány státu podle článku 199 
nařízení (EU) č. 952/2013.

f) počet případů, kdy byly kulturní 
statky přenechány státu podle článku 199 
nařízení (EU) č. 952/2013 a

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) trestní sankce přijaté za účelem 
provádění tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Příloha – tabulka

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[…] vypouští se
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Odůvodnění

Příloha návrhu Komise by měla být vypuštěna a nahrazena přílohou nařízení (ES) 
č. 116/2009 o vývozu kulturních statků, která je přizpůsobena jednotnému požadavku na stáří 
v délce 100 let, přičemž dochází k úpravě některých požadavků na minimální hodnotu. 
Vzhledem k procesním důvodům byly navrženy dva různé pozměňovací návrhy (jeden na 
vypuštění a druhý na změnu předchozí přílohy) a mělo by se o nich hlasovat společně.

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Příloha – tabulka a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady

o dovozu kulturních statků

Kulturní statky, na něž se vztahuje čl. 2 odst. 1

A.

1. Archeologické předměty starší 100 let, které pocházejí z:

– vykopávek a nálezů na zemi nebo pod vodní hladinou 9705 00 00

– archeologických nalezišť 9706 00 00

– archeologických sbírek

2. Fragmenty tvořící nedílnou součást uměleckých, 
historických nebo náboženských památek starších 100 let, které 
byly rozebrány na části

9705 00 00

9706 00 00

3. Obrazy a malby jiné než ty, které jsou zahrnuté 
v kategoriích 4 nebo 5, zcela provedené ručně jakýmkoliv 
materiálem na jakémkoliv podkladu

9701

4. Akvarely, kvaše a pastely zcela provedené ručně na 
jakémkoliv podkladu 

9701

5. Mozaiky v jakémkoliv materiálu zcela provedené ručně 
jiné než ty, které spadají do kategorií 1 nebo 2, a kresby zcela 
provedené ručně jakýmkoliv materiálem na jakémkoliv podkladu

6914

9701



PE616.832v02-00 32/36 AD\1153429CS.docx

CS

6. Originální rytiny, sítotisky a litografie s příslušnými 
deskami a originály plakátů

Kapitola 49

9702 00 00

8442 50 99

7. Originály plastik nebo soch a kopie vyrobené stejným 
způsobem jako originál, s výjimkou těch, které patří do kategorie 
1

9703 00 00

8. Fotografie, filmy a jejich negativy 3704

3705

3706

4911 91 80

9. Prvotisky a rukopisy, včetně map a partitur, jednotlivě 
nebo ve sbírkách

9702 00 00

9706 00 00

4901 10 00

4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

10. Knihy starší 100 let, jednotlivě nebo ve sbírkách 9705 00 00

9706 00 00

11. Tištěné mapy starší 100 let 9706 00 00

12.

a) sbírky a jednotlivé exempláře ze zoologických, 
botanických, mineralogických nebo anatomických sbírek;

9705 00 00

b) sbírky historického, paleontologického, etnografického 
nebo numismatického zájmu

9705 00 00

13. ostatní starožitnosti starší 100 let, které nejsou zahrnuty 
v kategoriích A1 až A12

97060000

Toto nařízení se vztahuje na kulturní statky zahrnuté v kategoriích A.1 až A.13 pouze za 
předpokladu, že jejich hodnota odpovídá finančním limitům uvedeným v oddílu B, nebo je 
převyšuje.

B.

Finanční limity použitelné pro určité kategorie uvedené v oddílu A (v eurech)

Hodnota:

jakákoli hodnota
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– 1 (archeologické předměty)

– 2 (památky rozebrané na části)

– 9 (prvotisky a rukopisy)

15 000

– 5 (mozaiky a kresby)

– 6 (rytiny)

– 8 (fotografie)

– 11 (tištěné mapy)

30 000

– 4 (akvarely, kvaše a pastely)

50 000

– 3 (obrazy)

– 7 (sochy)

– 10 (knihy)

– 12 (sbírky)

– 15 (jakákoli jiná položka)

Splnění či nesplnění podmínek týkajících se finanční hodnoty je nutno posoudit při podání 
žádosti o dovozní licenci. Finanční hodnotou je hodnota kulturního statku v členském státě 
uvedeném v čl. 2 bodu 1 písm. a).

Pro členské státy, jejichž měnou není euro, se hodnoty vyjádřené v eurech uvedené v příloze 
I přepočtou a vyjádří v národních měnách podle směnného kurzu ke dni 31. prosince 2001 
zveřejněného v Úředním věstníku Evropských společenství. Přepočtená hodnota 
v národních měnách se ode dne 31. prosince 2001 přezkoumává každé dva roky. Výpočet 
přepočtené hodnoty se zakládá na průměrné denní hodnotě těchto měn vyjádřené v euru 
v období 24 měsíců končícím posledním dnem měsíce srpna předcházejícího přezkumu, 
a tato hodnota nabývá účinku dnem 31. prosince. Poradní výbor pro otázky kulturních 
statků přezkoumá tuto metodu výpočtu na návrh Komise zpravidla dva roky po jejím prvním 
použití.  Pro každý přezkum budou hodnoty vyjádřené v eurech a jejich hodnoty přepočtené 
do národních měn pravidelně zveřejňovány v Úředním věstníku Evropské unie v prvních 
dnech měsíce listopadu předcházejícího dni, kterým nabývá výsledek přezkumu účinku.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1522064603053&uri=CELEX:32009R0116)

Odůvodnění

Evropská unie musí zaručit stejnou úroveň ochrany přiznanou jejím kulturním statkům včetně 
těch, které jsou na její území dovezeny ze třetích zemí. Za tímto účelem a také s cílem usnadnit 
uplatňování tohoto nařízení příslušnými celními orgány a orgány odpovědnými za vydávání 
dovozních licencí by měla být původně navržená příloha nahrazena přílohou nařízení 
116/2009, která se týká vývozu kulturních statků, a měla by být přizpůsobena jednotnému 
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požadavku na stáří v délce 100 let, přičemž dochází k úpravě některých požadavků na 
minimální hodnotu, vzhledem k oblasti působnosti tohoto nařízení.



AD\1153429CS.docx 35/36 PE616.832v02-00

CS

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název Dovoz kulturních statků

Referenční údaje COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

Příslušné výbory
       Datum oznámení na zasedání

INTA
11.9.2017

IMCO
11.9.2017

Výbor, který vypracoval stanovisko
       Datum oznámení na zasedání

CULT
11.9.2017

Přidružené výbory - datum oznámení na 
zasedání

18.1.2018

Zpravodaj(ka)
       Datum jmenování

Santiago Fisas Ayxelà
24.10.2017

Článek 55 – Postup společných schůzí 
výborů
       Datum oznámení na zasedání

       
18.1.2018

Datum přijetí 7.6.2018

Výsledek konečného hlasování +:
–:
0:

21
3
1

Členové přítomní při konečném 
hlasování

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos 
Chountis, Silvia Costa, Damian Drăghici, Jill Evans, María Teresa 
Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, 
Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Luigi Morgano, John 
Procter, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Náhradníci přítomní při konečném 
hlasování

Norbert Erdős, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Morten Løkkegaard, 
Martina Michels

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při 
konečném hlasování

John Flack, Gabriel Mato, Fernando Ruas



PE616.832v02-00 36/36 AD\1153429CS.docx

CS

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

21 +

ALDE María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

EFDD Isabella Adinolfi

ENF Dominique Bilde

GUE/NGL Nikolaos Chountis, Martina Michels

PPE Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Gabriel Mato, Fernando 
Ruas, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D Silvia Costa, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Sylvie Guillaume, Petra 
Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

3 -

ECR John Flack, Rupert Matthews, John Procter

1 0

VERTS/ALE Jill Evans

Význam zkratek:
+ : pro
- : proti
0 : zdrželi se


	1153429CS.docx

