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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja peab tervitatavaks ettepaneku eesmärki võidelda rahapesu ja terrorismi 
rahastamise alternatiivsete allikatega, sealhulgas antiikesemete röövimise ja salakaubaveoga, 
pidades igal juhul silmas, et peamine eesmärk peab olema kultuuripärandi kaitse, seda eriti 
käesoleval, 2018. aastal, mis on kuulutatud Euroopa kultuuripärandiaastaks.

Sellega seoses tuleb märkida, et kultuuripärandi kaitseks võetavate meetmete ja kunstituru 
kasuks võetavate meetmete vahel peab valitsema tasakaal, st üle liidu välispiiri toimuvat 
seaduslikku kauplemist kultuuriväärtustega ei tohiks ebaproportsionaalses ulatuses tõkestada. 

Arvamuse koostaja pooldab 250-aastase vanuse alampiiri kehtestamist kõikide 
kultuuriväärtuste kategooriate jaoks, kuna see vanusepiir tundub olevat asjakohane ja 
kooskõlas ettepaneku eesmärgiga. Arvamuse koostaja nõustub lisaks, et teatud 
kultuuriväärtuste kategooriad, mille suhtes on suurenenud rüüstamise, kadumise või 
hävitamise oht, vajavad tugevdatud kaitsemeetmeid. 

Ühest küljest on kunstituru kasuks võetavate meetmete osas enne kõike tähtis see, et ekspordi 
seaduslikkust kontrollitaks mitte päritoluriigi, vaid ekspordiriigi õigus- ja haldusnormide 
alusel, ning arvamuse koostaja leiab, et kohustus esitada dokumendid, mis tõendavad 
seaduslikku eksporti päritoluriigist, kujutab endast kunstiturule täiendavat koormust. 
Järelikult tuleks lõpetada vahetegemine 1970. aasta UNESCO konventsioonile (mis käsitleb 
seadusliku ekspordi tõendamise kohustust ekspordiriigist või päritoluriigist) allakirjutanud ja 
sellele mitteallakirjutanud riikide vahel, ning kohustada kõiki liikmesriike tõendama, et 
eksport kolmandast riigist on vastava liikmesriigi õigus- ja haldusnormide kohaselt seaduslik. 

Teiseks, kuigi mõiste „kauba valdaja“ on ettepanekus määratletud, viidates määruse (EL) nr 
952/2013 artikli 5 punktile 34, tuleks arvamuse koostaja arvates olla kindel, et see mõiste ei 
vihja omandiõigusele, kuna isik, kes soovib saada impordilitsentsi ei pruugi veel olla kauba 
omanik.

Kolmandaks, ettepaneku kohaselt ei tohiks kultuuriväärtuste ajutise importimise puhul 
tolliterritooriumile hariduslikul, teaduslikul või akadeemilise uurimistöö eesmärgil nõuda 
litsentsi või deklaratsiooni esitamist, ning arvamuse koostaja leiab, et see erand peaks 
hõlmama ka restaureerimist. 

Teisest küljest soovitab arvamuse koostaja kultuuripärandi kaitse toetamiseks võetavate 
meetmete osas kõigepealt pikendada „püsivaks“ loetavat ajavahemikku ühest kuust kümne 
aastani selliste kaubakategooriate puhul, mis on märgitud lisa punktides c, d ja h; ja kuni ühe 
aastani lisas sätestatud ülejäänud kategooriate puhul.

Teiseks soovib arvamuse koostaja rõhutada, et nende kaupade erilist laadi arvesse võttes on 
tolliasutuste kultuuriekspertidel äärmiselt oluline roll, kuna neil on õigus vajaduse korral 
nõuda deklarandilt täiendavat teavet ja kultuuriväärtusi füüsiliselt kontrollida, viies selleks 
läbi ekspertiisi.

Kolmandaks, mis puutub kultuuriväärtuste ladustamisse liidu tolliterritooriumil kauba ajutise 
kinnipidamise korral, peavad kaupade eripära tõttu olema tagatud minimaalsed 
säilitusgarantiid. 
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Selleks, et hõlbustada uue korraga kohanemist, nõustub arvamuse koostaja täielikult, et 
liikmesriigid peaksid korraldama asjaomastele ametiasutustele ja spetsialistidele koolitusi ja 
suutlikkuse arendamise alast tegevust ning viima ostjate jaoks läbi teavituskampaaniaid. 
Lisaks usub arvamuse koostaja, et igas liikmesriigis tuleks asutada kontaktpunktid, et abistada 
turuosalisi käesoleva määruse rakendamisel. Viimaseks, kuid mitte vähem olulisena on tähtis 
tugevdada elektroonilist haldamist asjakohaste elektrooniliste standardvormide kasutamise 
kaudu, et täita importija deklaratsioone või taotleda impordilitsentse, mis esitatakse 
elektrooniliselt ning registreeritakse neile antud järjekorranumbri ja registreerimiskuupäeva 
alusel; sellega peaks kaasnema täielikult toimiva elektroonilise süsteemi väljatöötamine 
teabevahetuseks liikmesriikide ametiasutuste vahel, mis aitab kindlasti kaasa meelepärase 
kohtualluvuse valimise tava vältimisele.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutavatel rahvusvahelise kaubanduse komisjonil ning 
siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Määruses tuleks kasutada 
määratlusi, mis põhinevad Pariisis 14. 
novembril 1970. aastal allkirjastatud 
UNESCO konventsioonil kultuuriväärtuste 
ebaseadusliku sisseveo, väljaveo ja 
omandiõiguse üleandmise keelamise ning 
ärahoidmise abinõude kohta ning Roomas 
24. juunil 1995. aastal allkirjastatud 
UNIDROIT' konventsioonil varastatud või 
ebaseaduslikult eksporditud 
kultuuriväärtuste kohta, sest paljud 
kolmandad riigid ja enamik liikmesriike on 
kõnealuste konventsioonide sätetega 
tuttavad.

(6) Määruses tuleks kasutada 
määratlusi, mis põhinevad relvakonflikti 
korral kultuuriväärtuste kaitse 
1954. aasta Haagi konventsioonil, Pariisis 
14. novembril 1970. aastal allkirjastatud 
UNESCO konventsioonil kultuuriväärtuste 
ebaseadusliku sisseveo, väljaveo ja 
omandiõiguse üleandmise keelamise ning 
ärahoidmise abinõude kohta ning Roomas 
24. juunil 1995. aastal allkirjastatud 
UNIDROIT' konventsioonil varastatud või 
ebaseaduslikult eksporditud 
kultuuriväärtuste kohta, sest paljud 
kolmandad riigid ja enamik liikmesriike on 
kõnealuste konventsioonide sätetega 
tuttavad.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Ekspordi seaduslikkust tuleks 
kontrollida selle riigi õigus- ja 
haldusnormide põhjal, kus 
kultuuriväärtused avastati või loodi 
(edaspidi „päritoluriik“). Et vältida 
eeskirjadest kõrvalehoidmist, peaks juhul, 
kui kultuuriväärtused tuuakse liitu muu 
kolmanda riigi kaudu, tõendama isik, kes 
soovib kultuuriväärtused liidu 
tolliterritooriumile tuua, et 
kultuuriväärtused on eksporditud 
seaduslikult kõnealusest kolmandast 
riigist, kui see on UNESCO 1970. aasta 
konventsiooniga ühinenud ning seega 
võtnud kohustuse võidelda ebaseadusliku 
kultuuriväärtustega kauplemise vastu. 
Muul juhul peaks asjaomane isik 
tõendama, et kultuuriväärtused on 
seaduslikult eksporditud päritoluriigist.

(7) Ekspordi seaduslikkust tuleks 
kontrollida selle riigi õigus- ja 
haldusnormide põhjal, kus 
kultuuriväärtused avastati või loodi 
(edaspidi „päritoluriik“). Kui 
kultuuriväärtused tuuakse liitu muu 
kolmanda riigi kaudu, peaks isik, kes 
soovib kultuuriväärtused liidu 
tolliterritooriumile tuua, tõendama, et 
kultuuriväärtused on eksporditud 
seaduslikult päritoluriigist. Juhul kui 
kultuuriväärtuste päritoluriiki ei saa 
usaldusväärselt kindlaks teha, peaks isik, 
kes soovib kultuuriväärtused liidu 
tolliterritooriumile tuua, tõendama, et 
kultuuriväärtused eksporditi seaduslikult 
viimasest riigist, kus neid enne nende liitu 
saatmist säilitati (edaspidi „ekspordiriik“) 
vastavalt selle riigi õigus- ja 
haldusnormidele.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Võttes arvesse, et UNESCO 
1970. aasta konventsiooni artiklis 5 
nõutakse, et loodaks üks või mitu riiklikku 
talitust, mis on varustatud piisava hulga 
kvalifitseeritud töötajatega, et tagada 
riikide endi kultuuriväärtuste kaitse 
ebaseadusliku impordi, ekspordi ja 
üleandmise eest; võttes arvesse ka 
vajadust aktiivse koostöö järele 
kolmandate riikide pädevate asutustega 
julgeoleku valdkonnas ja 
kultuuriväärtuste ebaseadusliku impordi 
vastases võitluses, eeskätt 
kriisipiirkondades, palutakse UNESCO 
1970. aasta konventsiooni osalisriikidel 
täita konventsioonis ettenähtud kohustusi 
ja liikmesriikidel, kes ei ole konventsiooni 
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veel ratifitseerinud, teha seda kiiresti.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Et mitte takistada 
ebaproportsionaalselt üle ELi välispiiri
liikuvate kaupadega kauplemist, tuleks 
käesolevat määrust kohaldada üksnes 
nende kaupade suhtes, mis ületavad teatava 
vanusepiiri. Seda silmas pidades tundub 
olevat asjakohane kehtestada kõikide
kultuuriväärtuse kategooriate puhul vanuse 
alampiiriks 250 aastat. Vanuse alampiiriga 
tagatakse, et käesoleva määrusega 
ettenähtud meetmed keskenduvad 
kultuuriväärtustele, mis on kõige 
tõenäolisemalt rüüstajate sihtmärgiks 
konfliktipiirkondades, ilma et hõlmamata 
jääks muud kaubad, mille kontrollimine on 
vajalik kultuuripärandi kaitse tagamiseks.

(8) Et mitte takistada 
ebaproportsionaalselt üle liidu välispiiride
liikuvate kaupadega kauplemist, tuleks 
käesolevat määrust kohaldada üksnes 
nende kaupade suhtes, mis ületavad teatava 
vanuse- ja väärtusepiiri. Seda silmas 
pidades tundub olevat asjakohane 
kehtestada kooskõlas 1954. aasta Haagi 
konventsiooni, UNESCO 1970. aasta 
konventsiooni ja UNIDROIT’ 1995. aasta 
konventsiooniga kõige ohustatumate
kultuuriväärtuse kategooriate puhul vanuse 
alampiiriks 100 aastat. Vanuse alampiiriga 
tagatakse, et käesoleva määrusega 
ettenähtud meetmed keskenduvad 
kultuuriväärtustele, mis on kõige 
tõenäolisemalt rüüstajate sihtmärgiks 
konfliktipiirkondades, ilma et hõlmamata 
jääks muud kaubad, mille kontrollimine on 
vajalik kultuuripärandi kaitse tagamiseks.

Selgitus

Vanuse alampiir 250 aastat ei paista olevat kooskõlas mõne rahvusvahelise lepinguga 
(relvakonflikti korral kultuuriväärtuste kaitse Haagi konventsiooni artikkel 1, 1970. aasta 
konventsiooni (kultuuriväärtuste ebaseadusliku sisseveo, väljaveo ja omandiõiguse 
üleandmise keelamise ning ärahoidmise abinõude kohta) artikkel 1 ning UNIDROIT’ 
konventsiooni (varastatud või ebaseaduslikult eksporditud kultuuriväärtuste kohta) 
artikkel 2).

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10



AD\1153429ET.docx 7/36 PE616.832v02-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kuna teatavad kultuuriväärtuste 
kategooriaid, nimelt arheoloogilisi leide, 
mälestiste elemente, haruldasi käsikirju ja 
inkunaableid ähvardab eriti röövimise ja 
hävitamise oht, tundub olevat vajalik näha 
ette süsteem, mille raames kohaldatakse 
selliste kultuuriväärtuste suhtes enne liidu 
tolliterritooriumile lubamist rangemat 
kontrolli. Sellise süsteemi puhul tuleks 
enne kõnealuste kaupade vabasse ringlusse 
lubamist või nende suunamist tolli 
eriprotseduuridele, v.a transiit, nõuda 
sisenemise liikmesriigi pädeva asutuse 
välja antud litsentsi esitamist. Sellist 
litsentsi taotlev isik peaks suutma 
tõendada, et kultuuriväärtus on 
päritoluriigist seaduslikult eksporditud, 
esitades selleks asjakohased tõendavad 
dokumendid ja tõendid, eelkõige 
ekspordisertifikaadid või litsentsid, mille 
on välja andnud kolmas riik, kust 
kultuuriväärtus eksporditakse, 
omandiõiguse dokumendid, arved, 
müügilepingud, kindlustusdokumendid, 
transpordidokumendid ja 
eksperdihinnangud. Liikmesriikide 
pädevad asutused peaksid täielike ja 
täpsete taotluste alusel tegema 
põhjendamatu viivituseta otsuse litsentsi 
väljaandmise kohta.

(10) Kuna teatavaid kultuuriväärtuste 
kategooriaid, nimelt arheoloogilisi leide, 
mälestiste elemente, haruldasi käsikirju ja 
inkunaableid ähvardab eriti röövimise ja 
hävitamise oht, tundub olevat vajalik näha 
ette süsteem, mille raames kohaldatakse 
selliste kultuuriväärtuste suhtes enne liidu 
tolliterritooriumile lubamist rangemat 
kontrolli. Sellise süsteemi puhul tuleks 
enne kõnealuste kaupade vabasse ringlusse 
lubamist või nende suunamist tolli 
eriprotseduuridele, v.a transiit, nõuda 
esimese sisenemise liikmesriigi pädeva 
asutuse välja antud litsentsi esitamist. 
Sellist litsentsi taotlev isik peaks suutma 
tõendada, et kultuuriväärtus on eksporditud 
päritoluriigist vastavalt selle õigus- ja 
haldusnormidele, või tõendama selliste 
õigus- ja haldusnormide puudumist. 
Kultuuriväärtuse seaduslikku eksportimist 
päritoluriigist tuleks tõendada, esitades 
selleks asjakohased tõendavad dokumendid 
ja tõendid, eelkõige ekspordisertifikaadid 
või ekspordilitsentsid, mille on välja 
andnud kolmas riik, kust kultuuriväärtus 
eksporditakse, omandiõiguse dokumendid, 
arved, müügilepingud, 
kindlustusdokumendid, 
transpordidokumendid ja 
eksperdihinnangud. Liikmesriikide 
pädevad asutused peaksid täielike ja 
täpsete taotluste alusel tegema 
põhjendamatu viivituseta otsuse litsentsi 
väljaandmise kohta. Juhul kui 
kultuuriväärtuste päritoluriiki ei saa 
usaldusväärselt kindlaks teha, tuleks 
taotlusele lisada kõik tõendavad 
dokumendid ja teave, mis tõendab, et 
kultuuriväärtused eksporditi 
ekspordiriigist vastavalt selle õigus- ja 
haldusnormidele. Konflikti- või 
riskiriikidest pärit kultuuriväärtuste 
impordi puhul tuleks alati nõuda esimese 
sisenemise liikmesriigi pädeva asutuse 
välja antud litsentsi esitamist. Sellist 
litsentsi taotlev isik peaks suutma 
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tõendada, et kultuuriväärtus on 
eksporditud päritoluriigist vastavalt selle 
õigus- ja haldusnormidele, välistades 
seetõttu võimaluse tõendada seaduslikku 
eksporti ekspordiriigist. Komisjon peaks 
rakendusaktidega kehtestama konflikti- ja 
riskiriikide korrapäraselt ajakohastatava 
nimekirja, mille abil tuleks sätestada 
kultuuriväärtustele kohaldatavad piiravad 
meetmed kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 215. Komisjon 
peaks selle nimekirja koostamisel 
pöörduma välisekspertide, näiteks 
UNESCO ja Rahvusvahelise Muuseumide 
Nõukogu poole ning see peaks ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsioonide 
eeskujul põhinema Rahvusvahelise 
Muuseumide Nõukogu punastel 
nimekirjadel, milles on liigitatud 
ohustatud arheoloogilise väärtusega 
esemete ja kunstiteoste kategooriad 
maailma kõige haavatavamates 
piirkondades, et takistada nende müümist 
või ebaseaduslikku eksporti.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Nende kaupade erilist laadi 
arvesse võttes on äärmiselt oluline 
tolliasutuste kultuuriekspertide roll, kuna 
nad peaksid saama vajaduse korral nõuda 
deklarandilt täiendavat teavet ning 
kultuuriväärtusi füüsiliselt kontrollida, 
viies läbi ekspertiisi.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kultuuriväärtuste muude 
kategooriate puhul peaks neid liidu 
tolliterritooriumile tuua sooviv isik 
tõendama deklaratsiooniga, et need on 
kolmandast riigist seaduslikult 
eksporditud, ja võtma vastutuse nende 
seadusliku ekspordi eest ning esitama 
piisava teabe, mis võimaldab tollil 
asjaomased kultuuriväärtused kindlaks 
teha. Menetluse lihtsustamise ja 
õiguskindluse tagamise huvides tuleks 
teave kultuuriväärtuse kohta esitada 
standarddokumendis. Kultuuriväärtuste 
kirjeldamiseks tuleks kasutada UNESCO 
poolt soovitatud eseme identifitseerimise 
standardit. Toll peaks kõnealuste 
kultuuriväärtuste tolliterritooriumile 
toomise registreerima, jätma endale 
asjaomaste dokumentide originaalid ning 
andma deklarandile nende koopiad, et 
tagada kultuuriväärtuste jälgitavus pärast 
nende toomist siseturule.

(11) Kultuuriväärtuste muude 
kategooriate puhul peaks neid liidu 
tolliterritooriumile tuua sooviv isik suutma 
tõendada, et kultuuriväärtus on 
päritoluriigist seaduslikult eksporditud,
esitades selleks asjakohased tõendavad 
dokumendid ja tõendid, eelkõige 
ekspordisertifikaadid või litsentsid, mille 
on välja andnud kolmas riik, kust 
kultuuriväärtus eksporditakse, 
omandiõiguse dokumendid, arved, 
müügilepingud, kindlustusdokumendid, 
transpordidokumendid ja 
eksperdihinnangud. Kultuuriväärtusi 
liidu tolliterritooriumile tuua sooviv isik 
peaks esitama piisava teabe, mis 
võimaldab tollil asjaomased 
kultuuriväärtused kindlaks teha, koos 
elektroonilise deklaratsiooniga, millega 
isik tõendab, et kultuuriväärtused on 
päritoluriigist seaduslikult eksporditud ja 
võtab selle eest vastutuse. Menetluse 
lihtsustamise ja õiguskindluse tagamise 
huvides tuleks teave kultuuriväärtuse kohta 
esitada elektroonilises
standarddokumendis. Kultuuriväärtuste 
kirjeldamiseks tuleks kasutada UNESCO 
poolt soovitatud eseme identifitseerimise 
standardit. Kõnealused kultuuriväärtused 
tuleks elektrooniliselt registreerida ning 
deklarandile tuleks anda esitatud
dokumentide koopiad, et tagada 
kultuuriväärtuste jälgitavus pärast nende 
toomist siseturule.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Litsentsi või deklaratsiooni 
esitamise kohustust ei tuleks kohaldada, 

(12) Litsentsi või deklaratsiooni 
esitamise kohustust ei tuleks kohaldada, 
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kui kultuuriväärtused imporditakse 
tolliterritooriumile ajutiselt hariduslikul, 
teaduslikul või akadeemiliste uuringutega 
seotud otstarbel.

kui kultuuriväärtused imporditakse 
tolliterritooriumile ajutiselt hariduslikul
(näiteks kultuurilisel ja muusikalisel), 
teaduslikul, restaureerimise, säilitamise, 
näituste või akadeemiliste uuringutega 
seotud otstarbel ja näituste korraldamiseks 
muuseumide või samalaadsete 
mittetulunduslike avalike asutuste vahel 
tehtava koostöö eesmärgil.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Impordilitsentsi esitamise 
kohustust ei tohiks kohaldada 
kaubandusmessidel ja rahvusvahelistel 
kunstimessidel esitamiseks ettenähtud 
kultuuriväärtuste suhtes.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Et võtta arvesse käesoleva määruse 
rakendamisega seotud kogemusi ning 
muutuvaid geopoliitilisi ja muid olusid, 
mille tõttu kultuuriväärtused on ohustatud, 
ning vältida samas kolmandate riikidega 
toimuva kaubanduse ebaproportsionaalset 
takistamist, tuleks komisjonile Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte, 
millega muudetakse kultuuriväärtuste eri 
kategooriate suhtes kohaldatava vanuse 
alampiiri kriteeriumi. Kõnealuse õiguse 
andmine peaks võimaldama komisjonil 
ajakohastada ka määruse lisa 
kombineeritud nomenklatuuris tehtavate 
muudatuste korral. On eriti oluline, et 
komisjon korraldaks oma ettevalmistava 

(14) Et võtta arvesse käesoleva määruse 
rakendamisega seotud kogemusi ning 
muutuvaid geopoliitilisi ja muid olusid, 
mille tõttu kultuuriväärtused on ohustatud, 
ning vältida samas kolmandate riikidega 
toimuva kaubanduse ebaproportsionaalset 
takistamist, tuleks komisjonile Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte, 
millega muudetakse kultuuriväärtuste eri 
kategooriate suhtes kohaldatava vanuse ja 
väärtuse alampiiri kriteeriumi. Kõnealuse 
õiguse andmine peaks võimaldama 
komisjonil ajakohastada ka määruse lisa 
kombineeritud nomenklatuuris tehtavate 
muudatuste korral. On eriti oluline, et 
komisjon korraldaks oma ettevalmistava 
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töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil, ja et seda 
tehtaks kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelise parema 
õigusloome kokkuleppes27 sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamises, saavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 
liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 
nende ekspertidel on pidev juurdepääs 
komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 
kus arutatakse delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamist.

töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil, ja et seda 
tehtaks kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes27 sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamises, saavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 
liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 
nende ekspertidel on pidev juurdepääs 
komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 
kus arutatakse delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamist.

__________________ __________________

27 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1. 27 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Käesoleva määruse ühetaoliste 
rakendamistingimuste tagamiseks tuleks 
komisjonile anda rakendamisvolitused, mis 
võimaldavad vastu võtta konkreetse korra 
seoses kultuuriväärtuste ajutise impordiga 
liidu tolliterritooriumile ja seal 
ladustamisega, impordilitsentside taotluste 
ja dokumentide ning importija 
deklaratsiooni ja sellele lisatavate 
dokumentide vormidega ning kõnealuste 
dokumentide esitamist ja menetlemist 
käsitlevate täiendavate menetlusnormidega. 
Komisjonile tuleks samuti anda 
rakendamisvolitused, mis võimaldavad 
sisse seada elektroonilise andmebaasi teabe 
säilitamiseks ja selle vahetamiseks 
liikmesriikide vahel. Neid volitusi tuleks 
kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EL) nr 182/201128.

(15) Käesoleva määruse ühetaoliste 
rakendamistingimuste tagamiseks tuleks 
komisjonile anda rakendamisvolitused, mis 
võimaldavad vastu võtta konkreetse korra 
seoses kultuuriväärtuste ajutise impordiga 
liidu tolliterritooriumile ja seal 
ladustamisega, mille puhul tuleks tagada 
asjakohased säilitustingimused, võttes 
nõuetekohaselt arvesse kultuuriväärtuse 
eripära. Seda korda tuleks kohaldada ka 
seoses elektrooniliste standardsete 
impordilitsentside taotluste ja dokumentide 
ning elektroonilise importija deklaratsiooni 
ja sellele lisatavate dokumentide 
vormidega ning kõnealuste dokumentide
elektroonilist esitamist ja menetlemist 
käsitlevate täiendavate menetlusnormidega. 
Komisjonile tuleks samuti anda 
rakendamisvolitused, mis võimaldavad 
sisse seada elektroonilise andmebaasi teabe 
säilitamiseks ja selle vahetamiseks 
liikmesriikide vahel. Neid volitusi tuleks 
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kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EL) nr 182/201128. 
Komisjonile tuleks samuti anda 
rakendamisvolitused, mis võimaldavad 
kehtestada konflikti- ja riskiriikide 
korrapäraselt ajakohastatava nimekirja, 
mille abil tuleks sätestada 
kultuuriväärtustele kohaldatavad piiravad 
meetmed kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 215.

__________________ __________________

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 
182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad 
ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes 
(ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 
182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad 
ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes 
(ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Määruse tõhusa rakendamise ja 
selle edaspidise hindamise toetamiseks 
tuleks koguda asjakohast teavet 
kultuuriväärtuste kaubavoogude kohta. 
Kultuuriväärtuste kaubavooge ei saa 
tõhusalt jälgida üksnes kauba väärtust või 
kaalu arvestades, sest need kaks näitajat 
võivad muutuda. Väga oluline on koguda 
teavet deklareeritud esemete arvu kohta. 
Kuna kombineeritud nomenklatuuris ei ole 
kultuuriväärtuste puhul täpsustatud 
täiendavat mõõtühikut, on vaja muuta 
kohustuslikuks esemete arvu 
deklareerimine.

(16) Määruse tõhusa rakendamise ja 
selle edaspidise hindamise toetamiseks 
tuleks koguda asjakohast teavet 
kultuuriväärtuste kaubavoogude kohta. 
Kultuuriväärtuste kaubavooge ei saa 
tõhusalt jälgida üksnes kauba väärtust või 
kaalu arvestades, sest need kaks näitajat 
võivad muutuda. Väga oluline on koguda 
elektrooniliselt teavet deklareeritud 
esemete arvu kohta. Kuna kombineeritud 
nomenklatuuris ei ole kultuuriväärtuste 
puhul täpsustatud täiendavat mõõtühikut, 
on vaja muuta kohustuslikuks esemete arvu 
deklareerimine.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Tollivaldkonna riskijuhtimist 
käsitleva ELi strateegia ja tegevuskava29

eesmärk on muu hulgas edendada 
tolliasutuste suutlikkust reageerida 
kultuuriväärtuste valdkonnaga seotud 
riskidele. Kasutada tuleks määruses (EL) 
nr 952/2013 sätestatud ühist riskijuhtimise 
raamistikku ja tolliasutused peaksid 
omavahel vahetama asjaomast riske 
käsitlevat teavet.

(17) Tollivaldkonna riskijuhtimist 
käsitleva ELi strateegia ja tegevuskava29

eesmärk on muu hulgas edendada 
tolliasutuste suutlikkust ja väljaõpet, et 
reageerida tõhusamalt kultuuriväärtuste 
valdkonnaga seotud riskidele. Kasutada 
tuleks määruses (EL) nr 952/2013 
sätestatud ühist riskijuhtimise raamistikku 
ja tolliasutused peaksid omavahel 
vahetama asjaomast riske käsitlevat teavet.

__________________ __________________

29 COM/2014/0527 final: Komisjoni teatis 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ning 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
tollivaldkonna riskijuhtimise ELi strateegia 
ja tegevuskava kohta.

29 COM/2014/0527 final: Komisjoni teatis 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ning 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
tollivaldkonna riskijuhtimise ELi strateegia 
ja tegevuskava kohta.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Kuna kultuuriväärtustega 
ebaseaduslik kauplemine võib olla 
terrorismi rahastamise ja rahapesu 
allikas, on hädavajalik korraldada 
teadlikkuse tõstmise kampaaniaid, et 
eelkõige suurendada kultuuriväärtuste 
ostjate teadlikkust; lisaks sellele tuleks 
igas liikmesriigis kättesaadavaks teha 
teave ja kontaktpunktid, et abistada 
turuosalisi käesoleva määruse 
rakendamisel.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Komisjonile tuleks anda piisavalt 
aega käesoleva määruse 
rakenduseeskirjade vastuvõtmiseks, 
eelkõige nende eeskirjade puhul, mis on 
seotud impordilitsentsi taotlemiseks või 
importija deklaratsiooni koostamiseks 
kasutatavate asjakohaste vormidega. 
Sellest tulenevalt tuleks käesoleva määruse 
kohaldamist edasi lükata.

(19) Komisjonile tuleks anda piisavalt 
aega käesoleva määruse 
rakenduseeskirjade vastuvõtmiseks, 
eelkõige nende eeskirjade puhul, mis on 
seotud impordilitsentsi taotlemiseks või 
importija deklaratsiooni koostamiseks 
kasutatavate asjakohaste elektrooniliste 
standardvormidega. Sellest tulenevalt 
tuleks käesoleva määruse kohaldamist 
edasi lükata.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas määruses sätestatakse 
kultuuriväärtuste liidu tolliterritooriumile 
toomise tingimused ja kord.

Käesolevas määruses sätestatakse 
kultuuriväärtuste liidu tolliterritooriumile 
importimise tingimused ja kord.

Selgitus

Artiklis 1 tuleks käesoleva määruse reguleerimiseseme ja kohaldamisalaga seoses asendada 
ebamäärane mõiste „toomine“ täpsema mõistega „importimine“.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmandast riigist ebaseaduslikult 
eksporditud kultuuriväärtuste toomine 
liidu tolliterritooriumile keelatakse, kui on 
põhjendatult alust kahtlustada, et 
asjaomased kultuuriväärtused on 
päritoluriigi või ekspordiriigi 
territooriumilt välja viidud ilma nende 
õiguspärase omaniku nõusolekuta või on 
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nende väljaviimisel rikutud asjaomaste 
riikide õigus- ja haldusnorme.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev määrus ei piira liikmesriikides 
kehtivate õigusaktidega kehtestatud 
rangema korra kohaldamist 
kultuuriväärtuste importimiseks nende 
tolliterritooriumile.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „kultuuriväärtus“ – mis tahes ese, 
millel on arheoloogiline, eelajalooline, 
ajalooline, kirjanduslik, kunstiline või 
teaduslik väärtus ja mis kuulub lisas 
esitatud tabelis loetletud kategooriatesse 
ning ületab lisas sätestatud vanuse 
alampiiri;

a) „kultuuriväärtus“ – mis tahes ese, 
millel on arheoloogiline, eelajalooline, 
ajalooline, kirjanduslik, kunstiline või 
teaduslik väärtus ja mis kuulub lisas 
esitatud tabelis loetletud kategooriatesse 
ning ületab lisas sätestatud vanuse ja 
väärtuse alampiiri;

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „päritoluriik“ – riik, mille praegusel 
territooriumil kultuuriväärtused loodi või 
avastati;

b) „päritoluriik“ – riik, mille praegusel 
territooriumil kultuuriväärtused loodi või 
avastati või mille praeguselt 
territooriumilt need välja viidi, välja 
kaevati või varastati kas maismaalt või vee 
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alt, või riik, millel on asjaomaste 
kultuuriväärtustega niivõrd tihe seos, et 
see riik käsitab neid kultuuriväärtusi 
riikliku kultuuripärandina ja kaitseb neid 
sellisena, reguleerides õiguslikult nende 
eksporti;

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) „ekspordiriik“ – viimane riik, kus 
kultuuriväärtusi püsivalt hoiustati vastavalt 
selle riigi õigus- ja haldusnormidele enne 
kultuuriväärtuste saatmist liitu;

c) „ekspordiriik“ – viimane riik, kus 
kultuuriväärtusi hoiustati vastavalt selle 
riigi õigus- ja haldusnormidele enne 
kultuuriväärtuste saatmist liitu;

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) „konflikti- ja riskiriigid“ –
komisjoni nimekirjas nimetatud riigid, 
kus toimub relvastatud konflikt, kus 
vägivald on laialdaselt levinud või kus 
inimesi või kultuuriväärtusi ohustavad 
muud ohud;

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) „püsivalt“ – vähemalt ühe kuu 
pikkuse ajavahemiku jooksul ning muul 
otstarbel kui ajutiseks kasutamiseks, 

välja jäetud
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transiidiks, eksportimiseks või saatmiseks;

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte vastavalt 
artiklile 12, et muuta lisas esitatud tabeli 
teist veergu, kui kombineeritud 
nomenklatuuris tehakse muudatusi, ning 
muuta lisas esitatud tabeli kolmandas 
veerus sätestatud vanuse alampiiri 
lähtuvalt käesoleva määruse rakendamisel 
saadud kogemustest.

2. Komisjonile antakse õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte vastavalt 
artiklile 12, et muuta lisas esitatud 
kultuuriväärtuste kategooriaid ning 
vanuse ja väärtuse alampiiri lähtuvalt 
käesoleva määruse rakendamise 
tulemustest.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjonile antakse õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte vastavalt 
artiklile 12, et muuta nende kaupade 
kategooriaid, mille puhul tuleb esimese 
sisenemise liikmesriigi tolliasutustele 
esitada impordilitsents või importija 
deklaratsioon, lähtuvalt käesoleva 
määruse rakendamisel saadud 
kogemustest.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Impordilitsentsi väljaandmist 
esimese sisenemise liikmesriigi pädevate 
asutuste poolt või importija deklaratsiooni 
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nõuetekohast esitamist ei loeta tõendiks 
kultuuriväärtuste seadusliku päritolu või 
omandiõiguse kohta.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kultuuriväärtuste ajutine import 
määruse (EL) nr 952/2013 artikli 250 
tähenduses liidu tolliterritooriumile 
hariduslikul, teaduslikul või akadeemiliste 
uuringutega seotud otstarbel;

a) kultuuriväärtuste ajutine import 
määruse (EL) nr 952/2013 artikli 250 
tähenduses liidu tolliterritooriumile 
hariduslikul (näiteks kultuurilisel ja 
muusikalisel), teaduslikul, 
restaureerimise, säilitamise, näituste või 
akadeemiliste uuringutega seotud otstarbel
ja näituste korraldamiseks muuseumide 
või mittetulunduslike avalike asutuste 
vahel tehtava koostöö eesmärgil;

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kultuuriväärtuste ajutine import 
määruse (EL) nr 952/2013 artikli 250 
tähenduses liidu tolliterritooriumile 
kaubandusmessidel ja rahvusvahelistel 
kunstimessidel esitamiseks peaks olema 
lubatud tingimusel, et esitatakse importija 
deklaratsioon vastavalt artiklile 5.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Määruse (EL) nr 952/2013 artikli 
203 kohaselt taas imporditavad 
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kultuuriväärtused;

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kauba valdaja taotleb 
impordilitsentsi sisenemise liikmesriigi 
pädevalt asutuselt. Taotlusele lisatakse 
kõik tõendavad dokumendid ja teave, mis 
tõendab, et kõnealused kultuuriväärtused 
on eksporditud päritoluriigist vastavalt 
selle õigus- ja haldusnormidele. Kui aga 
ekspordiriik on ühinenud Pariisis 14. 
novembril 1970. aastal allkirjastatud 
UNESCO konventsiooniga
kultuuriväärtuste ebaseadusliku sisseveo, 
väljaveo ja omandiõiguse üleandmise 
keelamise ning ärahoidmise abinõude 
kohta (edaspidi „UNESCO 1970. aasta 
konventsioon“), lisatakse taotlusele kõik 
tõendavad dokumendid ja teave, mis 
tõendab, et kõnealused kultuuriväärtused 
on eksporditud kõnealusest riigist
vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele.

2. Eelmises lõikes nimetatud 
kultuuriväärtuste valdaja taotleb 
impordilitsentsi esimese sisenemise 
liikmesriigi pädevalt asutuselt. Taotlusele 
lisatakse kõik tõendavad dokumendid ja 
teave, mis tõendab, et kõnealused 
kultuuriväärtused on eksporditud 
päritoluriigist vastavalt selle õigus- ja 
haldusnormidele, või mis tõendavad 
selliste õigus- ja haldusnormide 
puudumist. Juhul kui kultuuriväärtuste 
päritoluriiki ei saa usaldusväärselt 
kindlaks teha, lisatakse impordilitsentsi
taotlusele kõik tõendavad dokumendid ja 
teave, mis tõendab, et kultuuriväärtused 
eksporditi ekspordiriigist vastavalt selle 
õigus- ja haldusnormidele.

Konflikti- või riskiriikidest pärit 
kultuuriväärtuste valdaja taotleb alati 
impordilitsentsi esimese sisenemise 
liikmesriigi pädevalt asutuselt. Taotlusele 
lisatakse kõik tõendavad dokumendid ja 
teave, mis tõendab, et sellised 
kultuuriväärtused on eksporditud 
päritoluriigist vastavalt selle õigus- ja 
haldusnormidele.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sisenemise liikmesriigi pädev 
asutus kontrollib, kas taotlus on täielik. 

3. Esimese sisenemise liikmesriigi 
pädev asutus kontrollib, kas taotlus on 
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Pädev asutus palub taotlejal puuduva teabe 
või dokumendid esitada 30 päeva jooksul 
alates taotluse kättesaamise kuupäevast.

täielik. Pädev asutus palub taotlejal 
puuduva teabe või dokumendid esitada 30 
päeva jooksul alates taotluse kättesaamise 
kuupäevast.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pädev asutus vaatab taotluse läbi 90 
päeva jooksul alates täieliku taotluse 
esitamisest ja võtab vastu otsuse 
impordilitsentsi väljaandmise või taotluse 
tagasilükkamise kohta. Taotluse võib
tagasi lükata järgmistel põhjustel:

4. Pädev asutus vaatab taotluse läbi 90 
päeva jooksul alates täieliku taotluse 
esitamisest ja võtab vastu otsuse 
impordilitsentsi väljaandmise või taotluse 
tagasilükkamise kohta. Taotlus tuleb tagasi 
lükata järgmistel põhjustel:

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ekspordiriik ei ole ühinenud 
UNESCO 1970. aasta konventsiooniga 
ning ei ole tõendatud, et kultuuriväärtused 
eksporditi päritoluriigist vastavalt selle
õigus- ja haldusnormidele;

a) ei ole tõendatud, et 
kultuuriväärtused eksporditi 
päritoluriigist vastavalt selle õigus- ja 
haldusnormidele, või ei ole tõendatud, et 
päritoluriigist eksportimisel puudusid 
asjaomased õigus- ja haldusnormid;

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ekspordiriik on ühinenud 
UNESCO 1970. aasta konventsiooniga 
ning ei ole tõendatud, et 
kultuuriväärtused eksporditi 
ekspordiriigist vastavalt selle õigus- ja 

b) menetluses on päritoluriigi 
ametiasutuste esitatud tagastamisnõuded;
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haldusnormidele;

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) menetluses on päritoluriigi 
pädevate asutuste esitatud 
tagasimaksmistaotlused;

Selgitus

Põhjuste hulgas, mille tõttu pädevad asutused võivad impordilitsentsi väljaandmise taotluse 
tagasi lükata, peab olema ka olukord, kus menetluses on päritoluriigi esitatud taotlus.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) pädeval asutusel on põhjust arvata, 
et kauba valdaja ei omandanud seda 
seaduslikult.

c) pädeval asutusel on põhjust 
kinnitada, et kauba valdaja ei omandanud 
seda seaduslikult.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) kui impordilitsentsi taotlus 
puudutab kultuuriväärtust, mille puhul 
liidu muu liikmesriik jättis eelnevalt sama 
taotluse rahuldamata, millest taotluse 
esitaja peab impordilitsentsi väljaandmise 
eest vastutavale pädevale asutusele 
teatama;
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Selgitus

Põhjuste hulgas, mille tõttu pädevad asutused võivad impordilitsentsi väljaandmise taotluse 
tagasi lükata, peab olema ka olukord, kus teine liikmesriik lükkas eelnevalt sama taotluse 
tagasi, millest taotluse esitaja peab impordilitsentsi väljaandmise eest vastutavale pädevale 
asutusele teatama.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Impordilitsentsi väljaandmise korral 
registreerib pädev asutus selle litsentsi 
elektrooniliselt.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Taotluse tagasilükkamise korral 
lisatakse lõikes 4 osutatud haldusotsusele 
põhjendus, sealhulgas edasikaebekorda 
käsitlev teave, mis edastatakse 
asjaomasele taotluse esitajale otsuse 
esitamise ajal.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võib rakendusaktidega
kehtestada impordilitsentsi taotluse vormi
ning sellise taotluse esitamist ja 
menetlemist käsitlevad menetlusnormid. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
artiklis 13 osutatud kontrollimenetluse 

6. Komisjon kehtestab
rakendusaktidega impordilitsentsi taotluse 
elektroonilise standardvormi ning sellise 
taotluse elektroonilist esitamist ja 
menetlemist käsitlevad menetlusnormid, 
sealhulgas asjakohaste tõendavate 
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kohaselt. dokumentide kohta, mis esitatakse 
elektrooniliselt. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu artiklis 13 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisa punktides a, b, e, f, g, i, j, k ja l 
osutatud kultuuriväärtuste liidus vabasse 
ringlusse lubamiseks ning suunamiseks 
muule eriprotseduurile kui transiit tuleb 
sisenemise liikmesriigi tolliasutustele 
esitada importija deklaratsioon.

1. Lisa punktides a, b, e, f, g, i, j, k ja l 
osutatud kultuuriväärtuste importimiseks
tuleb esimese sisenemise liikmesriigi 
tolliasutustele esitada elektrooniline
importija deklaratsioon.

Eelnevat lõiget ei kohaldata 
kultuuriväärtuste suhtes, mis on pärit 
konflikti- või riskiriikidest. Selliste 
kultuuriväärtuste puhul tuleb esitada 
impordilitsents, mille esimese sisenemise 
liikmesriigi pädev asutus on välja andnud 
kooskõlas artikli 4 sätetega.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Importija deklaratsioon sisaldab 
kauba valdaja allkirjastatud kinnitust 
selle kohta, et kaup on eksporditud 
päritoluriigist vastavalt selle õigus- ja 
haldusnormidele. Kui aga ekspordiriik on 
ühinenud UNESCO 1970. aasta 
konventsiooniga, sisaldab importija 
deklaratsioon kauba valdaja allkirjastatud 
kinnitust selle kohta, et kaup on 
eksporditud kõnealusest riigist vastavalt 
selle õigus- ja haldusnormidele.

2. Juhul kui kultuuriväärtuste 
päritoluriigi saab usaldusväärselt 
kindlaks teha, peab elektrooniline
importija deklaratsioon koosnema 
järgmisest:

a) kauba valdaja allkirjastatud 
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kinnitus;

Importija deklaratsioon sisaldab 
standarddokumenti, milles kirjeldatakse 
asjaomast kultuuriväärtust piisavalt 
üksikasjalikult, et tolliasutused saaks selle 
kindlaks teha.

b) elektrooniline standarddokument, 
milles kirjeldatakse asjaomast 
kultuuriväärtust piisavalt üksikasjalikult, et 
tolliasutused saaks selle kindlaks teha, ja

c) päritoluriigi väljastatud 
ekspordilitsents või -sertifikaat. Juhul kui 
päritoluriigi õigusaktides ei ole 
ekspordilitsentsi või -sertifikaadi 
väljastamist ette nähtud, lisatakse 
importija deklaratsioonile usaldusväärsed 
tõendavad dokumendid ja teave, mis 
tõendab, et kultuuriväärtused on 
eksporditud päritoluriigist vastavalt selle 
õigus- ja haldusnormidele, või mis 
tõendavad selliste õigus- ja 
haldusnormide puudumist.

Juhul kui kultuuriväärtuste päritoluriiki 
ei saa usaldusväärselt kindlaks teha, peab 
elektrooniline importija deklaratsioon 
koosnema järgmisest:

a) kauba valdaja allkirjastatud 
kinnitus;

b) elektrooniline standarddokument, 
milles kirjeldatakse asjaomast 
kultuuriväärtust piisavalt üksikasjalikult, 
et tolliasutused saaks selle kindlaks teha, 
ja

c) ekspordiriigi väljastatud 
ekspordilitsents või -sertifikaat. Juhul kui 
ekspordiriigi õigusaktides ei ole 
ekspordilitsentsi või -sertifikaadi 
väljastamist ette nähtud, lisatakse 
importija deklaratsioonile usaldusväärsed 
tõendavad dokumendid ja teave, mis 
tõendab, et kultuuriväärtused on 
eksporditud ekspordiriigist vastavalt selle 
õigus- ja haldusnormidele.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib rakendusaktidega 
vastu võtta importija deklaratsiooni vormi
ning importija deklaratsiooni esitamist ja 
menetlemist käsitlevad menetlusnormid. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
artiklis 13 osutatud kontrollimenetluse 
kohaselt.

3. Komisjon võtab rakendusaktidega 
vastu importija deklaratsiooni 
elektroonilise standardvormi ning 
importija deklaratsiooni elektroonilist
esitamist ja menetlemist käsitlevad 
menetlusnormid. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu artiklis 13 
osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 4 osutatud impordilitsents 
või vajaduse korral artiklis 5 osutatud 
importija deklaratsioon esitatakse 
tolliasutusele, kes on pädev lubama 
kultuuriväärtused vabasse ringlusse või 
suunama need muule eriprotseduurile kui 
transiit.

1. Artiklis 4 osutatud impordilitsents 
või vajaduse korral artiklis 5 osutatud 
importija deklaratsioon esitatakse 
elektrooniliselt tolliasutusele, kes on pädev 
lubama kultuuriväärtused vabasse ringlusse 
või suunama need muule eriprotseduurile 
kui transiit.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kultuuriväärtuste puhul, mille liidu 
tolliterritooriumile toomise 
võimaldamiseks tuleb välja anda 
impordilitsents, kontrollivad tolliasutused, 
kas impordilitsents vastab esitatud kaubale. 
Toll võib selleks kultuuriväärtusi füüsiliselt 
kontrollida, kaasa arvatud ekspertiisi teel.

2. Kultuuriväärtuste puhul, mille liidu 
tolliterritooriumile toomise 
võimaldamiseks tuleb välja anda 
impordilitsents, kontrollivad tolliasutused, 
kas impordilitsents vastab esitatud kaubale. 
Toll võib selleks kultuuriväärtusi füüsiliselt 
kontrollida ekspertiisi teel, tehes tihedat 
koostööd kultuuriväärtuste eest 
vastutavate pädevate asutustega.
Elektrooniliselt registreeritud 
impordilitsentsile antakse 
järjekorranumber ja 
registreerimiskuupäev ning kauba 
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vabasse ringlusse lubamisel antakse 
deklarandile registreeritud 
impordilitsentsi koopia.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kultuuriväärtuste puhul, mille liidu 
tolliterritooriumile toomise 
võimaldamiseks tuleb esitada importija 
deklaratsioon, kontrollivad tolliasutused, 
kas importija deklaratsioon vastab selle 
jaoks artikli 5 alusel ette nähtud nõuetele 
ning kas see vastab esitatud kaubale. Toll 
võib selleks nõuda deklarandilt täiendavat 
teavet ning kultuuriväärtusi füüsiliselt 
kontrollida, kaasa arvatud ekspertiisi teel. 
Importija deklaratsioon registreeritakse, 
sellele antakse järjekorranumber ja 
registreerimiskuupäev ning kauba vabasse 
ringlusse lubamisel antakse deklarandile 
registreeritud importija deklaratsiooni 
koopia.

3. Kultuuriväärtuste puhul, mille liidu 
tolliterritooriumile toomise 
võimaldamiseks tuleb esitada importija 
deklaratsioon, kontrollivad tolliasutused, 
kas importija deklaratsioon vastab selle 
jaoks artikli 5 alusel ette nähtud nõuetele 
ning kas see vastab esitatud kaubale. Toll 
võib selleks nõuda deklarandilt täiendavat 
teavet ning kultuuriväärtusi füüsiliselt 
kontrollida ekspertiisi teel, nagu on ette 
nähtud lõikes 2. Elektrooniliselt 
registreeritud importija deklaratsioonile
antakse järjekorranumber ja 
registreerimiskuupäev ning kauba vabasse 
ringlusse lubamisel antakse deklarandile 
registreeritud importija deklaratsiooni 
koopia.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriigid piiravad nende 
tolliasutuste arvu, mis on pädevad lubama 
kultuuriväärtused vabasse ringlusse või 
suunama need muule eriprotseduurile kui 
transiit, siis teavitavad nad komisjoni 
pädevate tolliasutuste andmetest ja kõigist 
sellega seotud muudatustest.

Kui liikmesriigid piiravad nende 
tolliasutuste arvu, mis on pädevad lubama 
kultuuriväärtuste importi, siis teavitavad 
nad komisjoni pädevate tolliasutuste 
andmetest ja kõigist sellega seotud 
muudatustest. Liikmesriigid tagavad 
seejuures, et vaatamata tolliasutuste arvu 
piirangule on kauba valdajatel või 
importijatel nendele piisav juurdepääs.
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Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kultuuriväärtuste kinnipidamise 
korral tagatakse asjakohased 
säilitustingimused vastavalt määruse (EL) 
nr 952/2013 artiklis 147 sätestatud kauba 
ajutise ladustamise tingimustele ja sellega 
seotud vastutusele, võttes nõuetekohaselt 
arvesse kauba eripära.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Pärast lõikes 1 osutatud otsuse 
tegemist teavitavad tolliasutused 
viivitamata vastavalt kas päritolu- või 
ekspordiriiki, juhul kui on põhjendatult 
alust kahtlustada, et asjaomased 
kultuuriväärtused on päritolu- või 
ekspordiriigi territooriumilt välja viidud 
ilma nende õiguspärase omaniku 
nõusolekuta või on nende väljaviimisel 
rikutud asjaomaste riikide õigus- ja 
haldusnorme.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Teabe, eelkõige importija 
deklaratsioonide ja impordilitsentside 
säilitamiseks ja liikmesriikide asutuste 
vaheliseks vahetamiseks võib välja töötada 
elektroonilise süsteemi.

2. Teabe, eelkõige importija 
deklaratsioonide ja impordilitsentside 
säilitamiseks ja liikmesriikide asutuste 
vaheliseks vahetamiseks töötatakse välja 
elektrooniline süsteem.
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Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib rakendusaktides sätestada
järgneva:

Komisjon sätestab rakendusaktides 
järgneva:

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad selliste 
karistuste kohta, mida kohaldatakse 
artiklite 3, 4 ja 5 rikkumiste korral ning 
eelkõige selliste juhtumite korral, kus 
esitatakse valeandmeid sisaldavaid 
deklaratsioone ja valeteavet, et saada luba 
kultuuriväärtuste toomiseks liidu 
tolliterritooriumile, ning võtavad kõik 
vajalikud meetmed, et tagada 
nenderakendamine. Ettenähtud karistused 
peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Liikmesriigid teatavad 
komisjonile kõnealustest eeskirjadest ja 
meetmetest 18 kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest ja annavad 
komisjonile viivitamata teada kõikidest 
nende hilisematest muudatustest.

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad selliste 
karistuste kohta, mida kohaldatakse 
artiklite 3, 4 ja 5 rikkumiste korral ning 
eelkõige selliste juhtumite korral, kus 
esitatakse valeandmeid sisaldavaid 
deklaratsioone ja valeteavet, et saada luba 
kultuuriväärtuste toomiseks liidu 
tolliterritooriumile, ning võtavad kõik 
vajalikud meetmed, et tagada nende 
rakendamine. Ettenähtud karistused 
peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Lisaks kohustuvad 
liikmesriigid hindama, kas oleks 
otstarbekas luua kultuuriväärtuste 
ebaseadusliku impordi vastu võitlevad 
eriüksused, kui neid ei ole siseriiklikus 
õigussüsteemis juba olemas. Liikmesriigid 
teatavad komisjonile kõnealustest 
eeskirjadest ja meetmetest 18 kuu jooksul 
alates käesoleva määruse jõustumisest ja 
annavad komisjonile viivitamata teada 
kõikidest nende hilisematest muudatustest.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Liikmesriigid korraldavad koolitusi 
ja võtavad suutlikkuse suurendamise 
meetmeid tagamaks, et asjaomased 
asutused suudavad käesolevat määrust 
tõhusalt rakendada. Samuti võib
teadlikkuse tõstmise kampaaniatega 
kujundada eelkõige kultuuriväärtuste 
ostjate tõekspidamisi.

11. Liikmesriigid korraldavad koolitusi 
ja võtavad suutlikkuse suurendamise 
meetmeid tagamaks, et asjaomased 
asutused ja spetsialistid suudavad 
käesolevat määrust tõhusalt rakendada. 
Samuti kujundatakse teadlikkuse tõstmise 
kampaaniatega eelkõige kultuuriväärtuste 
ostjate tõekspidamisi. Lisaks sellele 
tehakse igas liikmesriigis kättesaadavaks 
teabekontaktpunktid, et abistada 
turuosalisi käesoleva määruse 
rakendamisel. Komisjon ja liikmesriigid 
teevad käesoleva määruse rakendamise 
ettevalmistustööde raames koostööd 
rahvusvaheliste organisatsioonidega, 
nagu UNESCO, Interpol, Europol ja 
Rahvusvaheline Muuseumide Nõukogu, 
et tagada koolituste, suutlikkuse 
suurendamise meetmete ja teadlikkuse 
tõstmise kampaaniate tõhusus.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
konflikti- ja riskiriikide korrapäraselt 
ajakohastatava nimekirja, mille abil 
sätestatakse kultuuriväärtustele 
kohaldatavad piiravad meetmed kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
215.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a

Komisjon töötab koostöös Euroopa 
välisteenistuse ja OECDga välja 
mittesiduvad suunised käsiraamatu kujul, 
milles selgitatakse, kuidas konflikti- ja 
riskipiirkondade kindlaksmääramise 
kriteeriume kõige paremini kohaldada. 
Käsiraamat põhineb käesoleva määruse 
artiklis X sätestatud konflikti- ja 
riskipiirkondade määratlusel ning selles 
võetakse arvesse OECD hoolsuskohustuse 
suuniseid selle valdkonna kohta, 
sealhulgas tarneahelas esinevaid muid 
riske, mis käivitavad suuniste 
asjakohastes lisades määratletud 
ohulipusüsteemi.

Komisjon kaasab väliseksperdid, kes 
esitavad konflikti- ja riskipiirkondade 
soovitusliku ja mitteammendava 
korrapäraselt ajakohastatava nimekirja. 
See nimekiri tugineb lõikes 1 osutatud 
käsiraamatu analüüsidele, mille on läbi 
viinud eksperdid, ja olemasolevale teabele 
akadeemilistest uuringutest ja 
tarneahelate hoolsuskohustuse 
süsteemidest. Liidu importijad, kes 
hangivad kauba piirkondadest, mida 
selles nimekirjas ei ole, on samuti 
kohustatud täitma käesolevas määruses 
sätestatud hoolsuskohustust.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) nende juhtumite arvu, mille puhul 
kultuuriväärtused on kinni peetud ning

e) nende juhtumite arvu, mille puhul 
kultuuriväärtused on kinni peetud;
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Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) nende juhtumite arvu, mille puhul 
kultuuriväärtused on loovutatud riigile 
vastavalt määruse (EL) nr 952/2013 
artiklile 199.

f) nende juhtumite arvu, mille puhul 
kultuuriväärtused on loovutatud riigile 
vastavalt määruse (EL) nr 952/2013 
artiklile 199, ning

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) teavet käesoleva määruse 
rakendamiseks kehtestatud 
kriminaalkaristuste kohta.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – tabel

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[…] välja jäetud

Selgitus

Komisjoni ettepaneku lisa jäetakse välja ning asendatakse kultuuriväärtuste ekspordi 
määruse (EÜ) nr 116/2009 lisaga, mida kohandati ühtse 100 aasta alammääraga ning mille 
mõningaid väärtuse alammäärasid muudeti. Menetluslikel põhjustel on esitatud kaks eraldi 
muudatusettepanekut (üks väljajätmiseks ja teine eelmise lisa muutmiseks) ning nende üle 
hääletatakse korraga.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – tabel a (uus)
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Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus

kultuuriväärtuste impordi kohta

Artikli 2 lõikega 1 hõlmatud kultuuriväärtused

A.

1. Rohkem kui 100 aastat vanad arheoloogilise väärtusega 
esemed, mis pärinevad:

– maapealsete või veealuste arheoloogiliste kaevamiste või 
leidude hulgast

9705 00 00

– arheoloogilistest asulakohtadest 9706 00 00

– arheoloogilistest kollektsioonidest

2. Rohkem kui 100 aastat vanad kunsti-, ajaloo- või 
religioosse mälestise elemendid, mis moodustavad mälestise 
olulise osa, aga on sellest eraldatud

9705 00 00

9706 00 00

3. Kategooriatesse 4 ja 5 mittekuuluvad täielikult käsitsi 
teostatud joonistused ja maalid mis tahes materjalist ja mis tahes 
materjalil

9701

4. Täielikult käsitsi teostatud vesivärvi-, guaši- ja 
pastelltehnikas teosed mis tahes materjalil

9701

5. Mis tahes materjalist täielikult käsitsi teostatud mosaiigid, 
mis ei kuulu kategooriatesse 1 ega 2, ja täielikult käsitsi teostatud 
joonistused mis tahes materjalist ja mis tahes materjalil

6914

9701

6. Gravüüride, estampide, serigraafiate ja litograafiate 
originaalid koos vastavate trükiplaatidega ning originaalplakatid

Peatükk 49

9702 00 00

8442 50 99

7. Originaalskulptuurid ning originaalteosega samal viisil 
valmistatud koopiad, mis ei kuulu kategooriasse 1

9703 00 00

8. Fotod, filmid ja nende negatiivid 3704

3705

3706
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4911 91 80

9. Inkunaablid ja käsikirjad, sealhulgas maakaardid ning 
partituurid, üksikult või kollektsioonidena

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. Rohkem kui 100 aastat vanad raamatud, üksikult või 
kollektsioonidena

9705 00 00

9706 00 00

11. Rohkem kui 100 aastat vanad trükitud maakaardid 9706 00 00

12.

a) Kollektsioonid ja kollektsiooniobjektid zooloogia-, 
botaanika-, mineraloogia- või anatoomiakollektsioonidest

9705 00 00

b) Kollektsioonid ajaloo, paleontoloogia, etnograafia või 
numismaatika valdkonnast

9705 00 00

13. Mis tahes antiikesemed, mis ei kuulu kategooriatesse 
A.1–A.12 ja mis on rohkem kui 100 aastat vanad

97060000

Kategooriatesse A.1–A.13 kuuluvatest kultuuriväärtustest hõlmab käesolev määrus üksnes 
neid, mille väärtus vastab määruse lisa B osas esitatud väärtuse alampiirile või ületab selle.

B.

Teatavate määruse lisa A osas esitatud kultuuriväärtuste kategooriate puhul kohaldatavad 
väärtuse alampiirid (eurodes)

Väärtus:

mis tahes väärtus

– 1 (arheoloogilise väärtusega esemed)

– 2 (mälestistest eraldatud osad)

– 9 (inkunaablid ja käsikirjad)

15 000

– 5 (mosaiigid ja joonistused)

– 6 (gravüürid)

– 8 (fotod)

– 11 (trükitud maakaardid)
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30 000

– 4 (vesivärvi-, guaši- ja pastelltehnikas teosed)

50 000

– 3 (pildid)

– 7 (skulptuurid)

– 10 (raamatud)

– 12 (kollektsioonid)

– 13 (mis tahes muud esemed)

Hinnang, kas rahalise väärtusega seotud tingimused on täidetud või mitte, tuleb anda 
impordilitsentsi taotluse esitamisel. Rahaline väärtus on artikli 2 lõike 1 punktis a osutatud 
kultuuriväärtuse väärtus liikmesriigis.

Liikmesriikides, kus ei kasutata omavääringuna eurot, konverteeritakse I lisas esitatud 
väärtused eurodes omavääringusse ja neid väljendatakse omavääringus 31. detsembril 2001 
Euroopa Ühenduste Teatajas avaldatud vahetuskursi alusel. Eurole vastav omavääringu 
väärtus vaadatakse läbi iga kahe aasta järel alates 31. detsembrist 2001. Eurole vastavate 
omavääringu väärtuste arvutamisel võetakse aluseks eurodes väljendatud omavääringute 
keskmine päevakurss 24 kuu pikkuse ajavahemiku jooksul, mis lõpeb 31. detsembril 
toimuvale läbivaatamisele eelneva augustikuu viimasel päeval. Üldiselt vaatab 
kultuuriväärtuste nõuandekomitee komisjoni ettepanekul sellise arvutamismeetodi läbi iga 
kahe aasta järel pärast selle esmakordset avaldamist. Pärast läbivaatamist avaldatakse 
eurodes väljendatud väärtused ja eurole vastavad omavääringu väärtused perioodiliselt 
Euroopa Liidu Teatajas läbivaatamise jõustumise kuupäevale eelneva novembrikuu 
esimestel päevadel.

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

Selgitus

Euroopa Liit peab tagama kolmandatest riikidest liidu territooriumile imporditud 
kultuuriväärtustele samal tasemel kaitse kui oma kultuuriväärtuste puhul. Nimetatud otstarbel 
ja selleks, et hõlbustada käesoleva määruse kohaldamist pädevate tolliasutuste ja 
impordilitsentside väljaandmise eest vastutavate asutuste poolt, asendatakse algselt esitatud 
lisa kultuuriväärtuste ekspordi määruse (EÜ) nr 116/2009 lisaga, mida kohandatakse ühtse 
100 aasta alammääraga ning mille mõningaid väärtuse alammäärasid muudetakse, võttes 
arvesse käesoleva määruse kohaldamisala.
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