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KORT BEGRUNDELSE

Som ordfører bifalder jeg forslagets mål om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og 
alternative kilder til finansiering af terrorisme, herunder plyndring og smugling af 
antikviteter, altid under hensyntagen til, at beskyttelsen af kulturarven skal være det endelige 
formål, specielt i dette år 2018, som er det europæiske år for kulturarv.

I denne forbindelse skal det bemærkes, at der skal være en balance mellem de 
foranstaltninger, der skal træffes til beskyttelse af kulturarven, og de foranstaltninger, der skal 
træffes til fordel for kunstmarkedet, for ikke at hindre lovlig handel med kulturgenstande på 
tværs af de ydre grænser i uforholdsmæssig grad. 

Som ordfører støtter jeg en aldersgrænse på 250 år for alle kategorier af kulturgenstande, 
eftersom det forekommer at være en passende aldersgrænse i overensstemmelse med 
forslagets formål. Jeg er desuden enig i, at visse kategorier af kulturgoder, der er udsat for en 
øget risiko for plyndring, tab eller ødelæggelse, kræver styrkede beskyttelsesforanstaltninger. 

På den ene side, med hensyn til de foranstaltninger, der skal træffes til fordel for 
kunstmarkedet, bør først og fremmest lovligheden af eksport undersøges på grundlag af 
lovene og forskrifterne i eksportlandet i stedet for oprindelseslandet, da jeg mener, at 
forpligtelsen til at fremlægge dokumenter, der viser den lovlige eksport fra oprindelseslandet, 
er en ekstra byrde på kunstmarkedet. Sondringen mellem stater, der har underskrevet, og 
stater, der ikke har underskrevet UNESCO's konvention af 1970 vedrørende forpligtelsen til 
at dokumentere lovlig eksport fra eksportlandet eller oprindelseslandet henholdsvis må 
dermed fjernes, og alle medlemsstaterne har pligt til at bevise, at eksporten fra tredjelandet 
var lovlig i henhold til dets egne love og forskrifter. 

For det andet mener jeg, at selv om udtrykket "ihændehaveren af genstandene" defineres i 
forslaget ved at henvise til artikel 5, nr. 34, i forordning (EU) nr. 952/2013, er det relevant at 
være sikker på, at udtrykket ikke indebærer ejerskab, eftersom den, der er villig til at indhente 
en importtilladelse, måske endnu ikke er ejer af genstandene.

For det tredje bør der ifølge forslaget ved midlertidig indførsel af kulturgenstande til 
uddannelsesmæssige, videnskabelige eller forskningsmæssige formål ikke være et krav om at 
fremlægge en tilladelse eller erklæring, og jeg mener, at restaureringsformål også bør være 
omfattet af denne undtagelse. 

På den anden side foreslår jeg med hensyn til de foranstaltninger, der skal træffes til fordel for 
beskyttelse af kulturarven, for det første at forlænge den periode, der betragtes som 
"permanent" fra en måned til ti år for de kategorier af genstande, der er omhandlet i litra c), d) 
og h) i bilaget, og til ét år for resten af kategorierne i bilaget.  

For det andet vil jeg gerne understrege, at under hensyn til genstandenes særlige karakter, er 
den rolle, som kultureksperterne spiller inden for toldmyndighederne, yderst relevant, da de, 
hvis det skønnes nødvendigt, kan kræve yderligere oplysninger fra klarereren og fysisk 
undersøge kulturgenstandene ved at foretage en ekspertundersøgelse.

For det tredje skal der med hensyn til opbevaring af kulturgenstandene på Unionens 
toldområde i tilfælde af midlertidig tilbageholdelse på grund af genstandenes særlige karakter 
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være minimumsgarantier for bevarelse. 

Med henblik på at lette tilpasningen til denne nye ordning er jeg helt enig i, at der bør 
tilrettelægges uddannelses- og opbygningsaktiviteter samt oplysningskampagner for køberne 
af medlemsstaternes myndigheder og de berørte fagfolk. Jeg mener desuden, at der bør stilles 
informationskontaktpunkter til rådighed i hver medlemsstat for at hjælpe markedsaktørerne 
med at gennemføre denne forordning. Sidst, men ikke mindst, er det vigtigt at styrke den 
elektroniske administration ved hjælp af passende elektroniske standardformularer for at 
forberede importørerklæringerne eller ansøge om importørtilladelser, som skal indsendes 
elektronisk og registreres med et serienummer og en registreringsdato, sammen med 
udviklingen af et fuldt operationelt elektronisk system til udveksling af oplysninger mellem 
medlemsstaternes myndigheder, hvilket utvivlsomt vil bidrage til at forhindre forumshopping.

ÆNDRINGSFORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om International Handel og Udvalget om 
det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn 
til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I betragtning af mange tredjelandes 
og de fleste medlemsstaters kendskab hertil 
bør definitionerne i denne forordning være 
baseret på definitionerne i UNESCO-
konventionen om midlerne til at forbyde og 
forhindre ulovlig import, eksport og 
ejendomsoverdragelse af kulturgenstande, 
der blev undertegnet i Paris den 14.
november 1970, og UNIDROIT-
konventionen om stjålne eller ulovligt 
eksporterede kulturgenstande, der blev 
undertegnet i Rom den 24. juni 1995, som 
en betydelig andel af medlemsstaterne er 
part i.

(6) I betragtning af mange tredjelandes 
og de fleste medlemsstaters kendskab hertil 
bør definitionerne i denne forordning være 
baseret på definitionerne i Haag-
konventionen fra 1954 om beskyttelse af 
kulturværdier i tilfælde af væbnet 
konflikt, UNESCO-konventionen om 
midlerne til at forbyde og forhindre ulovlig 
import, eksport og ejendomsoverdragelse 
af kulturgenstande, der blev undertegnet i 
Paris den 14. november 1970, og 
UNIDROIT-konventionen om stjålne eller 
ulovligt eksporterede kulturgenstande, der 
blev undertegnet i Rom den 24. juni 1995, 
som en betydelig andel af medlemsstaterne 
er part i.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
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Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Lovligheden af eksporten bør 
undersøges med udgangspunkt i de love og 
bestemmelser, der anvendes i det land, 
hvor kulturgenstandene blev fundet eller 
skabt ("oprindelseslandet"). For at undgå 
omgåelse af reglerne, når kulturgenstande 
føres ind i Unionen fra et andet tredjeland, 
bør den person, der søger at indføre dem i 
Unionens toldområde, påvise, at de er 
blevet lovligt eksporteret fra det 
pågældende tredjeland, hvis dette 
tredjeland har undertegnet UNESCO-
konventionen fra 1970 og således er et 
land, der har forpligtet sig til at bekæmpe 
ulovlig handel med kulturgenstande. I 
andre tilfælde bør den pågældende person 
bevise, at eksporten fra oprindelseslandet 
er foregået på lovlig vis.

(7) Lovligheden af eksporten bør 
undersøges med udgangspunkt i de love og 
bestemmelser, der anvendes i det land, 
hvor kulturgenstandene blev fundet eller 
skabt ("oprindelseslandet"). Når 
kulturgenstande føres ind i Unionen fra et 
andet tredjeland, bør den person, der søger 
at indføre dem i Unionens toldområde, 
påvise, at de er blevet lovligt eksporteret 
fra oprindelseslandet. I tilfælde, hvor 
kulturgenstandenes oprindelsesland ikke 
kan fastslås med sikkerhed, bør den 
person, der søger at indføre dem i 
Unionens toldområde, påvise, at de er 
blevet lovligt eksporteret fra det sidste 
land, hvor de blev opbevaret, før de blev 
sendt til Unionen ("eksportlandet"), i 
overensstemmelse med dette lands love og 
regler.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Det efterlyses i artikel 5 i 
UNESCO's konvention fra 1970, at der 
etableres en eller flere nationale tjenester 
med et tilstrækkeligt antal kvalificerede 
medarbejdere, for at sikre beskyttelse af 
egne kulturgenstande mod ulovlig import, 
eksport og udveksling. De stater, som er 
parter i UNESCO's konvention fra 1970, 
anmodes desuden om at opfylde de 
forpligtelser, der er fastsat i konventionen, 
i lyset af behovet for at samarbejde aktivt 
med de kompetente myndigheder i 
tredjelande på området for sikring og 
bekæmpelse af ulovlig import af 
kulturgenstande, navnlig inden for 
områder, der er præget af krise, og de 
medlemsstater, der endnu ikke har gjort 



PE616.832v02-00 6/38 AD\1153429DA.docx

DA

det, anmodes indtrængende om at 
ratificere den.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Med henblik på ikke at skabe 
urimelige hindringer for handelen med 
varer på tværs af de ydre grænser bør 
denne forordning alene finde anvendelse 
for kulturgenstande over en bestemt alder. 
Der bør derfor fastsættes en aldersgrænse 
på 250 år for alle kategorier af 
kulturgenstande. Denne minimumsalder vil 
sikre, at foranstaltningerne i denne 
forordning er rettet mod de 
kulturgenstande, der er i størst risiko for 
plyndring af personer i konfliktområder, 
uden at det udelukker andre genstande fra 
de kontroller, som er nødvendige for at 
garantere beskyttelsen af kulturarv.

(8) Med henblik på ikke at skabe 
urimelige hindringer for handelen med 
varer på tværs af Unionens ydre grænser 
bør denne forordning alene finde 
anvendelse for kulturgenstande over en 
bestemt alder og værdi. Der bør derfor 
fastsættes en aldersgrænse på 100 år for de 
mest sårbare kategorier af kulturgenstande
i tråd med bestemmelserne i Haag-
konventionen fra 1954, UNESCO-
konventionen fra 1970 og UNIDROIT-
konventionen fra 1995. Denne 
minimumsalder vil sikre, at 
foranstaltningerne i denne forordning er 
rettet mod de kulturgenstande, der er i 
størst risiko for plyndring af personer i 
konfliktområder, uden at det udelukker 
andre genstande fra de kontroller, som er 
nødvendige for at garantere beskyttelsen af 
kulturarv.

Begrundelse

Minimumsgrænsen på 250 år synes ikke at være i overensstemmelse med en række 
internationale traktater (Haag-konventionen om beskyttelse af kulturværdier i tilfælde af 
væbnet konflikt (artikel 1), UNESCO-konventionen om midlerne til at forbyde og forhindre 
ulovlig import, eksport og ejendomsoverdragelse af kulturgenstande fra 1970 (artikel 1) og 
UNIDROIT-konventionen om stjålne eller ulovligt eksporterede kulturgenstande (artikel 2).

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 10
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Eftersom nogle kategorier af 
kulturgenstande, nærmere bestemt 
arkæologiske genstande, dele af 
monumenter samt sjældne manuskripter og 
inkunabler, er særligt udsatte for plyndring 
og ødelæggelse, forekommer det 
nødvendigt at indføre en ordning for 
skærpet kontrol hermed, før de kan 
indføres i Unionens toldområde. En sådan 
ordning bør bestå i en forpligtelse til at 
fremlægge en tilladelse udstedt af den 
kompetente myndighed i 
indførselsmedlemsstaten, før de 
pågældende kulturgenstande kan overgå til 
fri omsætning eller henføres under en 
særlig toldprocedure undtagen transit. 
Personer, som ansøger om en sådan 
tilladelse, bør kunne bevise, at 
kulturgenstandene er blevet eksporteret fra 
oprindelseslandet på lovlig vis ved at 
fremlægge passende dokumentation og 
andet støttemateriale, såsom et 
eksportcertifikat eller en eksporttilladelse 
udstedt af eksporttredjelandet, 
dokumentation for ejerskab, en faktura, en 
salgsaftale, forsikringsdokumenter, 
transportdokumenter eller 
ekspertvurderinger. Medlemsstaternes 
kompetente myndigheder bør på grundlag 
af fuldstændige og nøjagtige ansøgninger 
uden unødig forsinkelse beslutte, om der 
kan udstedes en tilladelse.

(10) Eftersom nogle kategorier af 
kulturgenstande, nærmere bestemt 
arkæologiske genstande, dele af 
monumenter samt sjældne manuskripter og 
inkunabler, er særligt udsatte for plyndring 
og ødelæggelse, forekommer det 
nødvendigt at indføre en ordning for 
skærpet kontrol hermed, før de kan 
indføres i Unionens toldområde. En sådan 
ordning bør bestå i en forpligtelse til at 
fremlægge en tilladelse udstedt af den 
kompetente myndighed i den første 
indførselsmedlemsstat, før de pågældende 
kulturgenstande kan overgå til fri 
omsætning eller henføres under en særlig 
toldprocedure undtagen transit. Personer, 
som ansøger om en sådan tilladelse, bør 
kunne bevise, at kulturgenstandene er 
blevet eksporteret fra oprindelseslandet i 
overensstemmelse med landets love og 
forskrifter, eller bevise, at der ikke findes 
sådanne love og forskrifter. Det bør 
bevises, at eksporten er sket på lovlig vis,
ved at fremlægge passende dokumentation 
og andet støttemateriale, såsom et 
eksportcertifikat eller en eksporttilladelse, 
der er udstedt af eksporttredjelandet, 
dokumentation for ejerskab, en faktura, en 
salgsaftale, forsikringsdokumenter, 
transportdokumenter eller 
ekspertvurderinger. Medlemsstaternes 
kompetente myndigheder bør på grundlag 
af fuldstændige og nøjagtige ansøgninger 
uden unødig forsinkelse beslutte, om der 
kan udstedes en tilladelse. Såfremt 
kulturgenstandenes oprindelsesland ikke 
kan fastslås pålideligt, ledsages 
ansøgningen af de støttedokumenter og 
oplysninger, der kan bevise, at 
kulturgenstandene blev eksporteret fra 
eksportlandet i overensstemmelse med 
dets love og regler. Import af 
kulturgenstande, der stammer fra 
konflikt- og højrisikolande, skal altid 
være underlagt et krav om fremlæggelse 
af en tilladelse udstedt af den kompetente 
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myndighed i den første 
indførselsmedlemsstat. Personer, som 
ansøger om en sådan tilladelse, bør kunne 
bevise, at kulturgenstandene er blevet 
eksporteret fra oprindelseslandet i 
overensstemmelse med landets love og 
forskrifter, hvilket derved udelukker 
muligheden for at bevise lovlig eksport fra 
eksportlandet. Kommissionen bør ved 
gennemførelsesretsakter fastlægge en 
regelmæssigt ajourført liste over 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder, for hvilke der pålægges 
restriktive foranstaltninger om 
kulturgoder i overensstemmelse med 
artikel 215 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde. 
Kommissionen bør indhente ekstern 
ekspertise såsom fra UNESCO og Det 
Internationale Museumsråd for at 
udarbejde en sådan liste på linje med 
FN's Sikkerhedsråds resolutioner, der 
skal baseres på rødlisterne, der udgives af 
Det Internationale Museumsråd, som 
klassificerer de truede kategorier af 
arkæologiske genstande eller 
kunstgenstande i verdens mest sårbare 
områder for at forhindre, at de sælges 
eller eksporteres ulovligt.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Under hensyntagen til 
genstandenes særlige karakter er den 
rolle, som kultureksperterne spiller inden 
for toldmyndighederne, yderst relevant, da 
de, hvis det skønnes nødvendigt, bør 
kunne kræve yderligere oplysninger fra 
klarereren og fysisk undersøge 
kulturgenstandene ved at foretage en 
ekspertundersøgelse.
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For andre kategorier af 
kulturgenstande bør den person, der søger 
at indføre dem i Unionens toldområde, ved 
hjælp af en erklæring bekræfte og påtage 
sig ansvaret for den lovlige eksport af 
kulturgenstandene fra tredjelandet og
fremlægge tilstrækkelige oplysninger til, at 
toldmyndighederne kan identificere de 
pågældende genstande. For at lette 
proceduren og af hensyn til retssikkerheden 
bør oplysningerne om kulturgenstandene 
gives i et standarddokument. Det 
standardiserede ID-dokument, som 
anbefales af UNESCO, bør anvendes til at 
beskrive kulturgenstandene. 
Toldmyndighederne bør registrere 
indførslen af kulturgenstandene, 
opbevare originaldokumentet og udlevere
en kopi heraf til klarereren for at sikre 
sporbarheden af genstandene, efter deres 
indførsel i det indre marked.

(11) For andre kategorier af 
kulturgenstande bør den person, der søger 
at indføre dem i Unionens toldområde, 
kunne bevise, at kulturgenstandene er 
blevet eksporteret fra oprindelseslandet på 
lovlig vis ved at fremlægge passende 
dokumentation og andet støttemateriale 
såsom et eksportcertifikat eller en 
eksporttilladelse udstedt af 
eksporttredjelandet, dokumentation for 
ejerskab, en faktura, en salgsaftale, 
forsikringsdokumenter, 
transportdokumenter eller 
ekspertvurderinger.  Den person, der 
søger at indføre kulturgenstandene i 
Unionens toldområde, skal ved hjælp af en 
elektronisk erklæring bekræfte og påtage 
sig ansvaret for den lovlige eksport af disse 
kulturgenstande fra tredjelandet, og de 
skal fremlægge tilstrækkelige oplysninger 
til, at toldmyndighederne kan identificere 
de pågældende genstande. For at lette 
proceduren og af hensyn til retssikkerheden 
bør oplysningerne om kulturgenstandene 
gives i et elektronisk standarddokument. 
Det standardiserede ID-dokument, som 
anbefales af UNESCO, bør anvendes til at 
beskrive kulturgenstandene. Disse 
kulturgenstande bør registreres 
elektronisk, og klarereren bør få udleveret
en kopi heraf for at sikre sporbarheden af 
genstandene, efter deres indførsel i det 
indre marked.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 12



PE616.832v02-00 10/38 AD\1153429DA.docx

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Ved midlertidig indførsel af 
kulturgenstande til uddannelsesmæssige, 
videnskabelige eller forskningsmæssige 
formål bør der ikke være et krav om at 
fremlægge en tilladelse eller erklæring.

(12) Ved midlertidig indførsel af 
kulturgenstande til uddannelsesmæssige
(såsom kulturelle og musikalske), 
videnskabelige, restaureringsmæssige, 
bevarelsesmæssige, udstillingsmæssige
eller forskningsmæssige formål eller med 
henblik på samarbejde mellem museer 
eller lignende offentlige almennyttige 
institutioner til tilrettelæggelse af 
udstillinger bør der ikke være et krav om 
at fremlægge en tilladelse eller erklæring.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Kulturgenstande, som skal 
fremvises på internationale 
handelsmesser eller kunstudstillinger, bør 
ikke være omfattet af krav om 
importtilladelse.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at tage højde for de erfaringer, 
der gøres med anvendelsen af denne 
forordning, og ændringer i geopolitiske og 
andre forhold, som kan udgøre en trussel 
mod kulturgenstande, bør Kommissionen 
tillægges beføjelse til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår ændringer 
af aldersgrænsen for de forskellige 
kategorier af kulturgenstande, uden at dette 
skaber urimelige hindringer for handelen 

(14) For at tage højde for de erfaringer, 
der gøres med anvendelsen af denne 
forordning, og ændringer i geopolitiske og 
andre forhold, som kan udgøre en trussel 
mod kulturgenstande, bør Kommissionen 
tillægges beføjelse til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår ændringer 
af aldersgrænsen og den økonomiske 
tærskel for de forskellige kategorier af 
kulturgenstande, uden at dette skaber 
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med tredjelande. Denne delegation bør 
også sætte Kommissionen i stand til at 
ajourføre bilaget som følge af ændringer af 
den kombinerede nomenklatur. Det er 
særlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle aftale 
om bedre lovgivning af 13. april 201627 . 
For at sikre lige deltagelse i forberedelsen 
af delegerede retsakter bør Europa-
Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle 
dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

urimelige hindringer for handelen med 
tredjelande. Denne delegation bør også 
sætte Kommissionen i stand til at ajourføre 
bilaget som følge af ændringer af den 
kombinerede nomenklatur. Det er særlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau, og at 
disse høringer gennemføres i 
overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning af 13. april 201627 . For at sikre 
lige deltagelse i forberedelsen af 
delegerede retsakter bør Europa-
Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle 
dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

__________________ __________________

27EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1. 27EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at sikre ensartede betingelser 
for gennemførelsen af denne forordning 
bør Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser til at vedtage 
særlige bestemmelser om midlertidig 
indførsel og opbevaring af kulturgenstande 
i Unionens toldområde, skabelonerne til 
ansøgninger om importtilladelse og 
formularer, herunder importørerklæringer 
og ledsagende dokumenter, samt de 
nærmere regler for indgivelse og 
behandling heraf. Kommissionen bør 
ligeledes tillægges 
gennemførelsesbeføjelser til at træffe 
foranstaltninger om etablering af en 

(15) For at sikre ensartede betingelser 
for gennemførelsen af denne forordning 
bør Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser til at vedtage 
særlige bestemmelser om midlertidig 
indførsel og opbevaring af kulturgenstande 
i Unionens toldområde, hvilket bør ske, 
samtidig med at der garanteres 
tilstrækkelige bevaringsvilkår under 
behørig hensyntagen til kulturgenstandenes 
særlige karakter. Disse bestemmelser bør 
også finde anvendelse på de elektroniske 
standardskabeloner til ansøgninger om 
importtilladelse og formularer, herunder 
elektroniske importørerklæringer og 
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elektronisk database til lagring og 
udveksling af oplysninger mellem 
medlemsstaterne. Disse beføjelser bør 
udøves i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/201128.

ledsagende dokumenter, samt de nærmere 
regler for indgivelse og behandling heraf. 
Kommissionen bør ligeledes tillægges 
gennemførelsesbeføjelser til at træffe 
foranstaltninger om etablering af en 
elektronisk database til lagring og
udveksling af oplysninger mellem 
medlemsstaterne. Disse beføjelser bør 
udøves i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011. Kommissionen bør ligeledes 
tillægges gennemførelsesbeføjelser til at 
fastlægge en regelmæssigt ajourført liste 
over konfliktramte områder og 
højrisikoområder, for hvilke der pålægges 
restriktive foranstaltninger om 
kulturgoder i overensstemmelse med 
artikel 215 traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde.

__________________ __________________

28Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

28Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Der bør indsamles relevante 
oplysninger om handelsstrømme for 
kulturgenstande med henblik på at 
understøtte en effektiv anvendelse af 
forordningen og skabe grundlag for den 
kommende evaluering heraf. Der kan ikke 
holdes tilstrækkeligt opsyn med 
handelsstrømmene for kulturgenstande ved 
alene at måle værdien eller vægten heraf, 
da disse to kan variere en del. Det er 
afgørende, at der indsamles oplysninger 
om antallet af angivne genstande. Da den 

(16) Der bør indsamles relevante 
oplysninger om handelsstrømme for 
kulturgenstande med henblik på at 
understøtte en effektiv anvendelse af 
forordningen og skabe grundlag for den 
kommende evaluering heraf. Der kan ikke 
holdes tilstrækkeligt opsyn med 
handelsstrømmene for kulturgenstande ved 
alene at måle værdien eller vægten heraf, 
da disse to kan variere en del. Det er 
afgørende, at der elektronisk indsamles 
oplysninger om antallet af angivne 
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kombinerede nomenklatur ikke indeholder 
supplerende måleenheder for 
kulturgenstande, er det nødvendigt at 
kræve, at antallet af genstande skal 
angives.

genstande. Da den kombinerede 
nomenklatur ikke indeholder supplerende 
måleenheder for kulturgenstande, er det 
nødvendigt at kræve, at antallet af 
genstande skal angives.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) EU's strategi og handlingsplan for 
toldrisikostyring29 sigter bl.a. mod at styrke 
toldmyndighedernes kapacitet og forbedre 
deres evne til at reagere på risici i 
forbindelse med kulturgenstande. De fælles 
regler for risikoforvaltning, der er fastlagt i 
forordning (EU) nr. 952/2013, bør 
anvendes, og toldmyndighederne bør 
udveksle relevante oplysninger om risici.

(17) EU's strategi og handlingsplan for 
toldrisikostyring29 sigter bl.a. mod at styrke 
toldmyndighedernes kapacitet og 
uddannelse og forbedre deres evne til at 
reagere på risici i forbindelse med 
kulturgenstande. De fælles regler for 
risikoforvaltning, der er fastlagt i 
forordning (EU) nr. 952/2013, bør 
anvendes, og toldmyndighederne bør 
udveksle relevante oplysninger om risici.

__________________ __________________

29 KOM/2014/0527 endelig udg. 
Meddelelse fra Kommissionen til Europa-
Parlamentet, Rådet og Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg om EU's 
strategi og handlingsplan for 
toldrisikostyring.

29 KOM/2014/0527 endelig udg. 
Meddelelse fra Kommissionen til Europa-
Parlamentet, Rådet og Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg om EU's 
strategi og handlingsplan for 
toldrisikostyring.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Eftersom handel med 
kulturgenstande kan være en kilde til 
finansiering af terrorisme og 
hvidvaskning af penge, er der et 
presserende behov for at udarbejde 
oplysningskampagner for at bevidstgøre 
især købere af kulturgenstande. For at 
hjælpe markedsaktørerne med at 
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gennemføre denne forordning bør der 
endvidere stilles 
informationskontaktpunkter til rådighed i 
hver enkelt medlemsstat.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Kommissionen bør gives 
tilstrækkelig tid til at vedtage 
gennemførelsesbestemmelser til denne 
forordning, navnlig bestemmelser 
vedrørende formatet for ansøgninger om 
importtilladelse eller forberedelse af en 
importørerklæring. Anvendelsen af denne 
forordning bør derfor udskydes.

(19) Kommissionen bør gives 
tilstrækkelig tid til at vedtage 
gennemførelsesbestemmelser til denne 
forordning, navnlig bestemmelser 
vedrørende det elektroniske 
standardformat for ansøgninger om 
importtilladelse eller forberedelse af en 
importørerklæring. Anvendelsen af denne 
forordning bør derfor udskydes.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes 
betingelserne og procedurerne for indførsel
af kulturgenstande i Unionens toldområde.

Ved denne forordning fastsættes 
betingelserne og procedurerne for import
af kulturgenstande i Unionens toldområde.

Begrundelse

For så vidt angår nærværende forordnings genstand og anvendelsesområde bør det vage 
begreb "indførsel" i artikel 1 erstattes af det mere præcise begreb "import".

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indførsel af kulturgenstande i Unionens 
toldområde, der er blevet illegalt 
eksporteret fra et tredjeland, er forbudt, 
hvis der foreligger begrundet mistanke 
om, at de pågældende genstande er blevet 
fjernet fra oprindelseslandets eller 
eksportlandets område uden den 
retmæssig ejers samtykke eller i strid med 
de pågældende landes love og forskrifter.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning berører ikke de 
strengere ordninger, der er oprettet ved 
medlemsstaternes gældende instrumenter 
på området for import af kulturgenstande 
i deres toldområde.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "kulturgenstande": enhver genstand 
af arkæologisk, forhistorisk, historisk, 
litterær, kunstnerisk eller videnskabelig 
betydning, som tilhører kategorierne i 
tabellen i bilaget og opfylder kravet om 
minimumsalder som anført deri

a) "kulturgenstande": enhver genstand 
af arkæologisk, forhistorisk, historisk, 
litterær, kunstnerisk eller videnskabelig 
betydning, som tilhører kategorierne i 
tabellen i bilaget og opfylder kravet om 
minimumsalder og økonomisk tærskel som 
anført deri

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning



PE616.832v02-00 16/38 AD\1153429DA.docx

DA

Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "oprindelsesland": det land, på vis
nuværende territorie kulturgenstandene 
blev skabt eller fundet

b) "oprindelsesland": det land, på hvis
nuværende territorie kulturgenstandene 
blev skabt eller fundet eller fjernet, 
udgravet eller stjålet fra et sted på land 
eller under vandet på det nuværende 
oprindelseslands territorium, eller landet, 
der har en så nær tilknytning til 
kulturgenstanden, at dette land anser den 
pågældende kulturgenstand som national 
kulturejendom og beskytter den som 
sådan, hvilket betyder at det retsmæssigt 
regulerer eksporten af disse 
kulturgenstande;

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "eksportland": det sidste land, hvori 
kulturgenstandene blev permanent 
opbevaret i overensstemmelse med dette 
lands love og regler, før de blev sendt til 
Unionen

c) "eksportland": det sidste land, hvori 
kulturgenstandene blev opbevaret i 
overensstemmelse med dette lands love og 
regler, før de blev sendt til Unionen

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) "konflikt- og højrisikolande": de 
lande, der er angivet af Kommissionen, og 
som identificeres ved tilstedeværelsen af 
væbnede konflikter, udbredt vold eller 
andre risici for skade på mennesker eller 
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kulturgenstande

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "permanent": en periode på 
mindst en måned, hvor opbevaringen sker 
med henblik på andet end midlertidigt 
brug, transit, eksport eller forsendelse

udgår

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 12 med 
henblik på at ændre den anden kolonne i 
tabellen i bilaget som følge af ændringer 
af den kombinerede nomenklatur samt for 
at ændre minimumsalderen i den tredje 
kolonne i tabellen i bilaget i lyset af de 
erfaringer, der gøres med anvendelsen af 
denne forordning.

2. Kommissionen tillægges beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 12 med 
henblik på at ændre kategorierne af 
kulturgenstande og minimumsalderen og 
de økonomiske tærskler i bilaget i lyset af 
resultaterne fra anvendelsen af denne 
forordning.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen tillægges beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 12 med 
henblik på at ændre de kategorier af 
genstande, for hvilke der skal fremlægges 
en importtilladelse eller en 
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importørerklæring over for 
toldmyndighederne i den første 
indførselsmedlemsstat, i lyset af de 
erfaringer, der gøres med anvendelsen af 
denne forordning.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Det, at de kompetente 
myndigheder i den første 
indførselsmedlemsstat har udstedt en 
importtilladelse, eller at der er fremlagt en 
importørerklæring på behørig vis, må ikke 
betragtes som bevis på lovlig adkomst til 
eller ejerskab af kulturgenstandene.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) midlertidig import som omhandlet i 
artikel 250 i forordning (EU) nr. 952/2013 
til Unionens toldområde af kulturgenstande 
til uddannelsesmæssige, videnskabelige 
eller forskningsmæssige formål

a) midlertidig import som omhandlet i 
artikel 250 i forordning (EU) nr. 952/2013 
til Unionens toldområde af kulturgenstande 
til uddannelsesmæssige (såsom kulturelle 
og musikalske), videnskabelige, 
genoprettelsesmæssige, 
bevaringsmæssige, udstillingsmæssige
eller forskningsmæssige formål og med 
henblik på samarbejde mellem museer 
eller nonprofitinstitutioner, der 
arrangerer kulturelle udstillinger.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Midlertidig import som omhandlet 
i artikel 250 i forordning (EU) nr. 
952/2013 til Unionens toldområde af 
kulturgenstande, som fremvises på 
internationale handelsmesser og 
kunstudstillinger, bør tillades, forudsat at 
der ingives en importørerklæring i 
overensstemmelse med artikel 5.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Returnerede kulturgenstande i 
henhold til artikel 203 i forordning (EU) 
nr. 952/2013

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ihændehaveren af genstandene
ansøger om en importtilladelse hos den 
kompetente myndighed i 
indførselsmedlemsstaten. Ansøgningen 
ledsages af alle støttedokumenter og 
oplysninger, der kan bevise, at de berørte 
kulturgenstande er blevet eksporteret fra 
oprindelseslandet i overensstemmelse med 
dets love og regler. Hvis eksportlandet er 
kontraherende part i UNESCO-
konventionen om midlerne til at forbyde 
og forhindre ulovlig import, eksport og 
ejendomsoverdragelse af kulturgenstande, 
som blev undertegnet i Paris den 14. 
november 1970 ("UNESCO-konventionen 
fra 1970"), ledsages ansøgningen af de 
støttedokumenter og oplysninger, der kan 

2. Ihændehaveren af de 
kulturgenstande, som fremgår af det 
foregående stykke, ansøger om en 
importtilladelse hos den kompetente 
myndighed i den første 
indførselsmedlemsstat. Ansøgningen 
ledsages af alle støttedokumenter og 
oplysninger, der kan bevise, at de berørte 
kulturgenstande er blevet eksporteret fra 
oprindelseslandet i overensstemmelse med 
dets love og regler eller i mangel af 
sådanne love og regler. Såfremt 
kulturgenstandenes oprindelsesland ikke 
kan fastslås pålideligt, ledsages 
ansøgningen om importtilladelse af de 
støttedokumenter og oplysninger, der 
dokumenterer, at kulturgenstandene blev
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bevise, at kulturgenstandene er blevet
eksporteret fra det pågældende land i 
overensstemmelse med dets love og regler.

eksporteret fra eksportlandet i 
overensstemmelse med dets love og regler.

Ihændehaveren af kulturgenstande, der 
stammer fra konflikt- og højrisikolande, 
skal altid ansøge om en importtilladelse 
hos den kompetente myndighed i den 
første indførselsmedlemsstat. 
Ansøgningen ledsages af alle 
støttedokumenter og oplysninger, der kan 
bevise, at sådanne kulturgenstande er 
blevet eksporteret fra oprindelseslandet i 
overensstemmelse med dets love og regler.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den kompetente myndighed i 
indførselsmedlemsstaten kontrollerer, om 
ansøgningen er fuldstændig. Den anmoder 
ansøgeren om eventuelle manglende 
oplysninger eller dokumenter inden 30 
dage fra modtagelsen af ansøgningen.

3. Den kompetente myndighed i den 
første indførselsmedlemsstat kontrollerer, 
om ansøgningen er fuldstændig. Den 
anmoder ansøgeren om eventuelle 
manglende oplysninger eller dokumenter 
inden 30 dage fra modtagelsen af 
ansøgningen.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Inden 90 dage fra indgivelsen af 
den fuldstændige ansøgning undersøger 
den kompetente myndighed ansøgningen 
og beslutter, om der skal udstedes en 
importtilladelse, eller om ansøgningen 
afvises. Den kan afvise en ansøgning af 
følgende grunde:

4. Inden 90 dage fra indgivelsen af 
den fuldstændige ansøgning undersøger 
den kompetente myndighed ansøgningen 
og beslutter, om der skal udstedes en 
importtilladelse, eller om ansøgningen 
afvises. Den skal afvise en ansøgning af 
følgende grunde:
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Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvor eksportlandet ikke er 
kontraherende part i UNESCO-
konventionen fra 1970, hvis det ikke er 
påvist, at kulturgenstandene er blevet 
eksporteret fra oprindelseslandet i 
overensstemmelse med dets love og regler

a) når det ikke er godtgjort, at 
kulturelle varer blev eksporteret fra 
hjemlandet i overensstemmelse med sine 
egne love og forskrifter, eller når det ikke 
er godtgjort, at eksporten fra 
oprindelseslandet blev foretaget i mangel 
af sådanne love og forskrifter

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvor eksportlandet er 
kontraherende part i UNESCO-
konventionen fra 1970, hvis det ikke er 
påvist, at kulturgenstandene er blevet 
eksporteret fra eksportlandet i 
overensstemmelse med dets love og regler

b) hvis oprindelseslandets 
myndigheder har fremsat udestående 
anmodninger om tilbagelevering

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) hvis oprindelseslandets 
myndigheder har fremsat udestående 
anmodninger om tilbagebetaling

Begrundelse

En udestående anmodning fra oprindelseslandet skal også anføres som en af årsagerne til, at 
den kompetente myndighed kan afvise en ansøgning om udstedelse af en importtilladelse.
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Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hvis den kompetente myndighed 
har en begrundet formodning om, at 
ihændehaveren af genstandene ikke har 
tilegnet sig dem på lovlig vis.

c) hvis den kompetente myndighed 
har en begrundet tro på, at ihændehaveren 
af genstandene ikke har tilegnet sig dem på 
lovlig vis.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) hvis anmodningen om import 
vedrører en kulturgenstand, for hvilken 
den samme ansøgning tidligere er blevet 
nægtet af en anden EU-medlemsstat, 
gives der afslag med den begrundelse, at 
ansøgeren skal henvende sig hos den 
kompetente myndighed for at få udstedt 
importtilladelsen

Begrundelse

Årsagerne til, at den kompetente myndighed kan afvise en ansøgning om udstedelse af en 
importtilladelse, skal også omfatte de tilfælde, hvor den samme ansøgning tidligere er blevet 
afvist af en anden medlemsstat, som har givet et afslag, som ansøgeren skal fremsende til den 
kompetente myndighed, der udsteder importtilladelser.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der udstedes en importtilladelse, skal 
den kompetente myndighed registrere den 
elektronisk.
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Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvis ansøgningen afvises, skal den 
i stk. 4 omhandlede administrative 
afgørelse ledsages af en begrundelse, 
herunder oplysninger om 
appelproceduren, som skal formidles til 
den berørte ansøger på det tidspunkt, hvor 
den træffes.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter udarbejde 
skabelonen for ansøgningen om 
importtilladelse samt de nærmere regler for 
fremlæggelse og behandling af denne 
ansøgning. Gennemførelsesretsakterne 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 13.

6. Kommissionen udarbejder ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter den 
elektroniske standardskabelon for 
ansøgningen om importtilladelse samt de 
nærmere regler for elektronisk 
fremlæggelse og behandling af denne 
ansøgning sammen med de relevante 
støttedokumenter, hvilket skal ske 
elektronisk. Gennemførelsesretsakterne 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 13.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved frigivelse til fri omsætning 
eller placering under en særlig 
toldprocedure undtagen transit i Unionen
af de kulturgenstande, der er omhandlet i 
punkt a), b), e), f), g), i), j), k) og l), i 

1. Ved import af de kulturgenstande, 
der er omhandlet i punkt a), b), e), f), g), i), 
j), k) og l), i bilaget, indgives der en 
elektronisk importørerklæring til 
toldmyndighederne i den første 
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bilaget, indgives der en importørerklæring 
til toldmyndighederne i 
indførselsmedlemsstaten.

indførselsmedlemsstat.

Det foregående stykke gælder ikke for 
kulturgenstande, der stammer fra 
konflikt- og højrisikolande. Disse 
kulturgenstande er underlagt et krav om 
fremlæggelse af en importtilladelse 
udstedt af den kompetente myndighed i 
indførselsmedlemsstaten i henhold til 
bestemmelserne i artikel 4.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Importørerklæringen skal 
indeholde en erklæring på tro og love, 
som er undertegnet af ihændehaveren af 
genstandene, om at kulturgenstandene er 
blevet eksporteret fra oprindelseslandet i 
overensstemmelse med dets love og regler. 
Hvis eksportlandet er kontraherende part 
i UNESCO-konventionen fra 1970, skal 
importørerklæringen indeholde en 
erklæring på tro og love, som er 
undertegnet af ihændehaveren af 
genstandene, om at kulturgenstandene er 
blevet eksporteret fra det pågældende land 
i overensstemmelse med dets love og 
regler.

2. I tilfælde, hvor oprindelseslandet 
for kulturgoder kan bestemmes på 
pålidelig vis, skal den elektroniske
erklæring fra importøren bestå af:

a) en erklæring underskrevet af 
ihændehaveren af varerne;

Importørerklæringen skal omfatte et
standardiseret dokument med en 
tilstrækkelig detaljeret beskrivelse af de 
berørte genstande, så de kan identificeres 
af toldmyndighederne.

b) et standardiseret elektronisk
dokument med en tilstrækkelig detaljeret 
beskrivelse af de berørte genstande, så de 
kan identificeres af toldmyndighederne og

c) en eksporttilladelse eller et 
eksportcertifikat udstedt af 
oprindelseslandet. Hvis oprindelseslandets 
lovgivning ikke behandler udstedelsen af 
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eksporttilladelser eller -certifikater, 
ledsages ansøgningen af alle 
støttedokumenter og oplysninger, der kan 
bevise, at de berørte kulturgenstande er 
blevet eksporteret fra oprindelseslandet i 
overensstemmelse med dets love og regler, 
eller at sådanne love og regler slet ikke 
eksisterer.

I tilfælde, hvor oprindelseslandet for 
kulturgoder ikke kan bestemmes på 
pålidelig vis, skal den elektroniske 
erklæring fra importøren bestå af:

a) en erklæring underskrevet af 
ihændehaveren af genstandene

b) et standardiseret elektronisk 
dokument med en tilstrækkelig detaljeret 
beskrivelse af de berørte genstande, så de 
kan identificeres af toldmyndighederne og

c) en eksporttilladelse eller et 
eksportcertifikat udstedt af eksportlandet. 
Hvis oprindelseslandets lovgivning ikke 
behandler udstedelsen af 
eksporttilladelser eller -certifikater, 
ledsages ansøgningen af alle 
støttedokumenter og oplysninger, der kan 
bevise, at de berørte kulturgenstande er 
blevet eksporteret fra eksportlandet i 
overensstemmelse med dets love og regler.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter udarbejde 
skabelonen for importørerklæringen samt 
de nærmere regler for indgivelse og 
behandling af denne importørerklæring. 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 13.

3. Kommissionen udarbejder ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter den 
elektroniske standardskabelon for 
importørerklæringen samt de nærmere 
regler for elektronisk indgivelse og 
behandling af denne importørerklæring. 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 13.
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Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den i artikel 4 omhandlede 
importtilladelse eller den i artikel 5 
omhandlede importørerklæring, alt efter 
omstændighederne, fremlægges for de 
toldmyndigheder, der har kompetence til at 
frigive kulturgenstandene til fri omsætning 
eller henføre dem under en særlig 
procedure undtagen transit.

1. Den i artikel 4 omhandlede 
importtilladelse eller den i artikel 5 
omhandlede importørerklæring, alt efter 
omstændighederne, fremlægges 
elektronisk for de toldmyndigheder, der 
har kompetence til at frigive 
kulturgenstandene til fri omsætning eller 
henføre dem under en særlig procedure 
undtagen transit.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved kulturgenstande, som kræver 
udstedelse af en importtilladelse i 
forbindelse med indførsel i Unionens 
toldområde, kontrollerer 
toldmyndighederne, om importtilladelsen 
stemmer overens med de frembudte 
genstande. De kan med henblik herpå 
kontrollere kulturgenstandene fysisk, bl.a. 
ved hjælp af en ekspertundersøgelse.

2. Ved kulturgenstande, som kræver 
udstedelse af en importtilladelse i 
forbindelse med indførsel i Unionens 
toldområde, kontrollerer 
toldmyndighederne, om importtilladelsen 
stemmer overens med de frembudte 
genstande. De kan med henblik herpå 
kontrollere kulturgenstandene fysisk, bl.a. 
ved hjælp af en ekspertundersøgelse, i tæt 
samarbejde med de kompetente 
myndigheder for kulturgenstande. Den 
elektronisk registrerede importtilladelse 
forsynes med et serienummer og en 
registreringsdato, og ved frigivelse af 
kulturgenstandene forsynes klarereren 
med en kopi af den registrerede 
importtilladelse.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
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Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved kulturgenstande, som kræver 
indgivelse af en importørerklæring i 
forbindelse med indførsel i Unionens 
toldområde, kontrollerer 
toldmyndighederne, om 
importørerklæringen opfylder 
betingelserne i eller som følger af artikel 5,
og om den stemmer overens med de 
frembudte genstande. De kan med henblik 
herpå anmode klarereren om yderligere 
oplysninger og kontrollere 
kulturgenstandene fysisk, bl.a. ved hjælp af 
en ekspertundersøgelse. De registrerer 
importørerklæringen med et serienummer 
og en registreringsdato, og ved frigivelse af 
kulturgenstandene forsyner de klareren
med en kopi af den registrerede 
importørerklæring.

3. Ved kulturgenstande, som kræver 
indgivelse af en importørerklæring i 
forbindelse med indførsel i Unionens 
toldområde, kontrollerer 
toldmyndighederne, om 
importørerklæringen opfylder 
betingelserne i eller som følger af artikel 5, 
og om den stemmer overens med de 
frembudte genstande. De kan med henblik 
herpå anmode klarereren om yderligere 
oplysninger og kontrollere 
kulturgenstandene fysisk ved hjælp af en 
ekspertundersøgelse som omhandlet i 
stk. 2. Den elektronisk registrerede 
importørerklæring forsynes med et 
serienummer og en registreringsdato, og 
ved frigivelse af kulturgenstandene 
forsynes klarereren med en kopi af den 
registrerede importørerklæring.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis medlemsstaterne begrænser antallet af 
toldsteder, som har kompetence til at 
frigive kulturgenstande til fri omsætning 
eller til at placere dem under en særlig 
toldprocedure undtagen transit, meddeler 
de Kommissionen de nærmere 
enkeltheder vedrørende disse toldsteder 
samt eventuelle ændringer heraf.

Hvis medlemsstaterne begrænser antallet af 
toldsteder, som har kompetence til import 
af kulturgenstandene, meddeler de 
Kommissionen de nærmere enkeltheder 
vedrørende disse toldsteder samt 
eventuelle ændringer heraf.
Medlemsstaterne sikrer i denne 
forbindelse, at ejerne af genstandene eller 
importørerne har acceptabel adgang til 
toldsteder på trods af det begrænsede 
antal.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning



PE616.832v02-00 28/38 AD\1153429DA.docx

DA

Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I tilfælde af tilbageholdelse af 
kulturgenstandene skal der sikres 
hensigtsmæssige opbevaringsforhold i 
overensstemmelse med de betingelser og 
ansvar for midlertidig opbevaring af 
genstande, der er fastsat i artikel 147 i 
forordning (EU) nr. 952/2013, idet der 
tages behørigt hensyn til genstandenes 
særlige art.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Toldmyndighederne skal straks 
underrette oprindelseslandet eller 
eksportlandet – alt efter hvad der er 
relevant – hvis der, efter at den i stk. 1 
omhandlede beslutning er truffet, 
foreligger begrundet mistanke om, at de 
pågældende kulturgenstande er blevet 
fjernet fra oprindelseslandets eller 
eksportlandets område uden deres 
retmæssige ejers samtykke eller i strid 
med de pågældende landes love og 
forskrifter.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der kan udvikles et elektronisk 
system til lagring og udveksling af 
oplysninger mellem medlemsstaternes 
myndigheder, navnlig vedrørende 
importørerklæringer og importtilladelser.

2. Der skal udvikles et elektronisk 
system til lagring og udveksling af 
oplysninger mellem medlemsstaternes 
myndigheder, navnlig vedrørende 
importørerklæringer og importtilladelser.
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Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastsætte:

Kommissionen fastsætter ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter:

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter regler for, 
hvilke sanktioner der skal gælde for 
overtrædelser af artikel 3, 4 og 5, og 
særligt for indgivelse af falske erklæringer 
og falske oplysninger med henblik på 
indførsel af kulturgenstande i Unionens 
toldområde, og træffer alle de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre anvendelsen 
heraf. Sanktionerne skal være effektive, 
rimelige og have afskrækkende virkning. 
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen 
disse regler og foranstaltninger senest 18 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse og underretter den straks om 
senere ændringer, der berører dem.

Medlemsstaterne fastsætter regler for, 
hvilke sanktioner der skal gælde for 
overtrædelser af artikel 3, 4 og 5, og 
særligt for indgivelse af falske erklæringer 
og falske oplysninger med henblik på 
indførsel af kulturgenstande i Unionens 
toldområde, og træffer alle de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre anvendelsen 
heraf. Sanktionerne skal være effektive, 
rimelige og have afskrækkende virkning. 
Medlemsstaterne forpligter sig endvidere 
til at overveje, om det er hensigtsmæssigt 
at oprette specifikke operative enheder, 
som er specialiseret i bekæmpelsen af 
ulovlig import af kulturgenstande, såfremt 
der ikke allerede er taget højde herfor i 
deres lovgivning. Medlemsstaterne 
meddeler Kommissionen disse regler og 
foranstaltninger senest 18 måneder efter 
denne forordnings ikrafttrædelse og 
underretter den straks om senere 
ændringer, der berører dem.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Medlemsstaterne tilrettelægger 
uddannelses- og 
kapacitetsopbygningsaktiviteter for at 
sikre, at de berørte myndigheder anvender 
denne forordning effektivt i praksis. De 
kan også udarbejde oplysningskampagner 
for navnlig at gøre købere mere bevidste 
om kulturgenstande.

11. Medlemsstaterne tilrettelægger
uddannelses- og 
kapacitetsopbygningsaktiviteter for at 
sikre, at de berørte myndigheder og 
eksperter anvender denne forordning 
effektivt i praksis. De udarbejder også 
oplysningskampagner for navnlig at gøre 
købere mere bevidste om kulturgenstande. 
Desuden skal der i hver enkelt 
medlemsstat stilles 
informationskontaktpunkter til rådighed 
for at hjælpe markedsaktørerne med at 
gennemføre denne forordning. I deres 
forberedelser på at gennemføre 
nærværende forordning skal 
Kommissionen og medlemsstaterne 
samarbejde med internationale 
organisationer som UNESCO, Interpol, 
Europol og ICOM for at sikre effektiv 
uddannelse, kapacitetsopbygning og 
oplysningskampagner.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fastlægger ved 
gennemførelsesretsakter en regelmæssigt 
ajourført liste over konfliktramte områder 
og højrisikoområder, for hvilke der 
pålægges restriktive foranstaltninger om 
kulturgoder i overensstemmelse med 
artikel 215 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 12 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12a

Efter aftale med Tjenesten for EU's 
Optræden Udadtil og OECD udarbejder 
Kommissionen uforpligtende 
retningslinjer i form af en håndbog med 
henblik på at skabe klarhed og sikkerhed, 
og de forklarer i håndbogen, hvordan 
kriterierne til identifikation af konflikt- og 
højrisikoområder bedst kan anvendes. 
Denne håndbog skal være baseret på 
definitionen af konfliktramte områder og 
højrisikoområder, jf. denne forordnings 
artikel X (litra) og tage hensyn til OECD's 
due diligence-retningslinjer på dette 
område, herunder andre risici i 
forsyningskæden, der udløser de "røde 
flag", der er defineret i de relevante tillæg 
til disse retningslinjer.

Kommissionen indhenter ekstern 
ekspertise til at tilvejebringe en 
vejledende, ikkeudtømmende, 
regelmæssigt ajourført liste over 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder. Denne liste er baseret 
på analyser af den i stk. 1 nævnte 
håndbog fra de eksterne eksperter og på 
tilgængelige oplysninger fra bl.a. 
videnskaben og fra systemer til opfyldelse 
af pligten til at udvise rettidig omhu i 
forsyningskæden. EU-importører, der 
indfører genstande  fra områder, der ikke 
er nævnt på denne liste, bevarer ligeledes 
deres ansvar for at overholde due 
diligence-forpligtelserne efter denne 
forordning.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) antal sager, hvor kulturgenstande er e) antal sager, hvor kulturgenstande er 
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blevet tilbageholdt, og blevet tilbageholdt

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) antal sager, hvor kulturgenstande er 
blevet afstået til staten, jf. artikel 199 i 
forordning (EU) nr. 952/2013.

f) antal sager, hvor kulturgenstande er 
blevet afstået til staten, jf. artikel 199 i 
forordning (EU) nr. 952/2013 og

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) de strafferetlige sanktioner, der er 
vedtaget for at gennemføre denne 
forordning.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Bilag – tabel 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[…] udgår

Begrundelse

Bilaget til Kommissionens forslag skal fjernes og erstattes af bilaget til forordningen om 
eksport af kulturgenstande (116/2009), idet der foretages tilpasning til en enkelt grænse på 
100 år, og en række grænseværdier justeres på ny. Af proceduremæssige årsager er der 
fremsat to forskellige ændringsforslag (ét om at fjerne det tidligere bilag og et andet om at 
ændre det), og der skal stemmes om dem samlet.
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Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Bilag – tabel a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

om import af kulturgenstande

Kulturgenstande omhandlet i artikel 2, stk. 1

A.

1. Arkæologiske genstande, der er over 100 år gamle, og 
som hidrører fra:

– udgravninger og fund på landjorden eller under vandet 9705 00 00

– arkæologiske fundsteder 9706 00 00

– arkæologiske samlinger

2. Dele, der udgør en integrerende del af kunstneriske, 
historiske eller religiøse mindesmærker, og som er fjernet derfra, 
såfremt de er over 100 år gamle

9705 00 00

9706 00 00

3. Malerier og billeder, der ikke hører ind under kategori 4 
eller 5, og som udelukkende er fremstillet som håndarbejde, 
uanset underlagets og materialernes art 

9701

4. Akvareller, gouacher og pasteller, der udelukkende er 
fremstillet som håndarbejde, uanset underlagets art

9701

5. Mosaikker, der ikke hører ind under kategori 1 eller 2, og 
som udelukkende er fremstillet som håndarbejde, og tegninger, 
der udelukkende er fremstillet som håndarbejde, uanset 
underlagets og materialernes art

6914

9701

6. Originale stik, tryk, serigrafier og litografier og de 
pågældende matricer samt originalplakater

Kapitel 49

9702 00 00

8442 50 99

7. Originale statuer og skulpturer og kopier heraf, der er 
fremstillet efter samme fremgangsmåde som originalen, og som 

9703 00 00
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ikke hører ind under kategori 1.

8. Fotografier, film og disses negativer 3704

3705

3706

4911 91 80

9. Inkunabler og håndskrifter, herunder geografiske kort og 
musikpartiturer, enkeltvis eller samlet.

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. Bøger, som er over 100 år gamle, enkeltvis eller som 
samlinger

9705 00 00

9706 00 00

11. Trykte geografiske kort, som er over 100 år gamle 9706 00 00

12.

a) Zoologiske, botaniske, mineralogiske eller anatomiske 
samlinger og genstande fra samlinger .

9705 00 00

b) Samlinger, der frembyder historisk, palæontologisk, 
etnografisk eller numismatisk interesse.

9705 00 00

13. Andre antikviteter, der ikke hører ind under kategori A.1 
til A.12, og som er mere end 100 år gamle.

97060000

Kulturgenstande, der henhører under kategori A.1 til A.13, omfattes kun af nærværende 
forordning, hvis deres værdi svarer til eller overstiger de under B omhandlede økonomiske 
tærskler.

B.

Økonomiske tærskler for visse af kategorierne under A (EUR)

Værdi:

uanset værdi

– 1 (arkæologiske genstande)

– 2 (dele fjernet fra monumenter)

– 9 (inkunabler og manuskripter)

15 000
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– 5 (mosaikker og tegninger)

– 6 (stik)

– 8 (fotografier)

– 11 (trykte geografiske kort)

30 000

– 4 (akvareller, gouacher og pasteller)

50 000

– 3 (malerier)

– 7 (statuer)

– 10 (bøger)

– 12 (samlinger)

– 13 (alle andre genstande)

Overholdelsen af betingelserne med hensyn til de økonomiske værdier skal bedømmes på 
det tidspunkt, hvor anmodningen om importtilladelse fremsættes. Genstandens økonomiske 
værdi er den værdi, som genstanden har i den medlemsstat, der omhandles i 
artikel 2, stk. 1, litra a).

For de medlemsstater, der ikke anvender møntenheden euro, omregnes og angives de i 
bilag I i euro angivne værdier i national valuta efter den vekselkurs pr. 31. december 2001, 
som er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Denne modværdi i national 
valuta tages hvert andet år op til revision med virkning pr. 31. december 2001. Beregningen 
af denne modværdi baseres på gennemsnittet af disse valutaers daglige værdi, udtrykt i 
euro gennem de 24 måneder, som ender den sidste dag i den august måned, der går forud 
for revisionen med virkning fra den 31. december. Denne beregningsmetode tages på 
forslag af Kommissionen op til revision af Det Rådgivende Udvalg for Kulturgoder, i 
princippet to år efter den første anvendelse. Ved hver revision offentliggøres værdierne i 
euro og deres modværdier i national valuta regelmæssigt i Den Europæiske Unions 
Tidende de første dage i den november måned, der går forud for den dato, fra hvilken 
revisionen får virkning.

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

Begrundelse

Den Europæiske Union skal garantere den samme beskyttelse for Unionens kulturgenstande, 
herunder kulturgenstande, der importeres fra tredjelande til dens område. Med henblik herpå 
og også med henblik på at lette anvendelsen af denne forordning af de kompetente 
toldmyndigheder og de myndigheder, der er ansvarlige for udstedelse af importtilladelser, 
erstattes det oprindeligt foreslåede bilag i forordning 116/2009 om udførsel af kulturgoder, 
og det tilpasses til en fælles 100-års tærsklen, og visse tærskelværdier justeres under 
hensyntagen til denne forordnings anvendelsesområde.
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