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RÖVID INDOKOLÁS

Előadóként üdvözlöm a javaslat célkitűzését, amely a pénzmosás, valamint a 
terrorizmusfinanszírozás alternatív forrásai, így a régiségek fosztogatása és csempészete elleni 
küzdelemre irányul, nem feledve, hogy a végső célnak a kulturális örökség védelmének kell 
lennie, különösen 2018-ban, a kulturális örökség európai évében.

E tekintetben megjegyzendő, hogy egyensúlyt kell teremteni a kulturális örökség védelmére 
irányulóan elfogadandó intézkedések és a műkincspiac érdekében azzal a céllal meghozandó 
intézkedések között, hogy a kulturális javak külső határon keresztül történő legális 
kereskedelme ne ütközzön aránytalan akadályokba. 

Előadóként támogatom a korra vonatkozó minimális küszöbérték 250 évben való 
megállapítását a kulturális javak valamennyi kategóriája tekintetében, mivel ez megfelelő 
korhatárnak tűnik a javaslat céljának megfelelően. Egyetértek továbbá azzal, hogy a kulturális 
javak egyes, a fosztogatás, elvesztés vagy megsemmisítés megnövekedett kockázatának kitett 
kategóriái megerősített védelmi intézkedéseket igényelnek. 

Egyrészt, a műkincspiac érdekében elfogadandó intézkedéseket illetően a kivitel 
jogszerűségét elsősorban az exportáló ország, nem pedig a forrásország törvényei és 
jogszabályai alapján kell megvizsgálni, mivel véleményem szerint a forrásországból történő 
legális kivitelt bizonyító dokumentumok meglétére vonatkozó kötelezettség további terheket 
ró a műkincspiacra. Ebből következően az 1970. évi UNESCO-egyezmény aláíró és nem 
aláíró államai közötti különbségtételt az exportáló országból vagy a forrásországból történő 
legális kivitelt bizonyító dokumentumok tekintetében el kell törölni, mivel minden tagállam 
köteles bizonyítani, hogy a harmadik országból történő kivitel saját törvényei és jogszabályai 
alapján jogszerű volt. 

Másodsorban, bár az „áru birtokosa” kifejezés meghatározása a 952/2013/EU rendelet 5. 
cikkének (34) bekezdésére való hivatkozás révén szerepel a javaslatban, véleményem szerint 
fontos biztosítani, hogy a kifejezés ne vonatkozzon tulajdonjogra, mivel lehetséges, hogy aki 
behozatali engedélyt szeretne szerezni, az az áruknak még nem a tulajdonosa.

Harmadsorban, a javaslat szerint a kulturális javak oktatási, tudományos vagy kutatási célokra 
történő ideiglenes behozatalához nem szükséges engedély vagy nyilatkozat bemutatása, 
véleményem szerint azonban a restaurálási célt is bele kell foglalni a kivételek e körébe. 

Másrészt, a kulturális örökség védelmére irányulóan elfogadandó intézkedéseket illetően 
elsősorban az „állandónak” tekintett időszak egy hónapról tíz évre történő meghosszabbítását 
javaslom a melléklet c), d) és h) pontjában említett árukategóriák vonatkozásában, a 
mellékletben szereplő többi kategória vonatkozásában pedig egy évre.  

Másodsorban, szeretném hangsúlyozni, hogy figyelembe véve az áruk különleges jellegét, a 
vámhatóságokon belül a kulturális szakértők szerepe rendkívüli fontos, mivel ők, ha 
szükségesnek bizonyul, további információkat kérhetnek a bejelentőtől, és szakértői vizsgálat 
lefolytatása révén fizikai vizsgálatot végezhetnek a kulturális javakon.

Harmadsorban, a kulturális javak uniós vámterületen történő tárolása ideiglenes visszatartás 
esetén, az áruk különleges jellegéből következően minimális védelmi garanciákat von 
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magával. 

Ezen új rendszer alkalmazásának elősegítése érdekében teljes mértékben egyetértek azzal, 
hogy a tagállamok képzéseket és kapacitásépítő tevékenységeket szervezzenek az érintett 
hatóságok és szakemberek számára, továbbá tájékoztató kampányokat a vásárlóknak. 
Ezenkívül úgy vélem, hogy minden tagállamban információs kapcsolattartó pontokat kell 
létesíteni, amelyek segítséget nyújtanának a piaci szereplőknek e rendelet végrehajtásában. 
Végül, de nem utolsósorban megfelelő szabványosított elektronikus formanyomtatványok 
alkalmazása révén meg kell erősíteni az elektronikus ügyintézést az importőri nyilatkozatok 
elkészítése vagy a behozatali engedélyek alkalmazása tekintetében, és ezeket elektronikus 
úton kell benyújtani, illetve sorszám és nyilvántartásba vételi dátum hozzárendelésével kell 
nyilvántartásba venni. Ezt egy teljes mértékben működőképes elektronikus rendszer 
kifejlesztése kísérné a tagállami hatóságok közötti információcserére, ami kétségtelenül 
hozzájárul majd a „forum shopping” megelőzéséhez.

MÓDOSÍTÁSOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot és a Belső 
Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságokat, hogy vegyék figyelembe 
az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A rendeletben azokat a 
fogalommeghatározásokat kell alkalmazni, 
amelyek a kulturális javak jogtalan 
importjának, exportjának és tulajdonjog-
átruházásának tilalmát és 
megakadályozását szolgáló eszközökről 
szóló, 1970. november 14-én Párizsban a 
tagállamok jelentős száma által aláírt 
UNESCO-egyezményben és a lopott vagy 
illegálisan exportált kulturális javakról 
szóló, 1995. június 24-én Rómában aláírt 
UNIDROIT-egyezményben használtakon 
alapulnak, figyelembe véve, hogy ezek és 
rendelkezéseik számos harmadik ország és 
a legtöbb tagállam számára ismerősek.

(6) A rendeletben azokat a 
fogalommeghatározásokat kell alkalmazni, 
amelyek a kulturális javak fegyveres 
összeütközés esetén való védelméről szóló 
1954. évi hágai egyezményben, a 
kulturális javak jogtalan importjának, 
exportjának és tulajdonjog-átruházásának 
tilalmát és megakadályozását szolgáló 
eszközökről szóló, 1970. november 14-én 
Párizsban a tagállamok jelentős száma által 
aláírt UNESCO-egyezményben és a lopott 
vagy illegálisan exportált kulturális 
javakról szóló, 1995. június 24-én 
Rómában aláírt UNIDROIT-
egyezményben használtakon alapulnak, 
figyelembe véve, hogy ezek és 
rendelkezéseik számos harmadik ország és 
a legtöbb tagállam számára ismerősek.
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A kivitel jogszerűségét annak az 
országnak a törvényei és rendeletei alapján 
kell vizsgálni, ahol a kulturális javakat 
felfedezték vagy létrehozták 
(„forrásország”). Az előírások 
megkerülésének megakadályozása 
érdekében, amikor a kulturális javakat az 
Unióba eltérő harmadik országból léptetik 
be, az azokat az Unió vámterületére 
bejuttatni szándékozó személynek 
igazolnia kell, hogy azok kivitele 
jogszerűen történt, ha a szóban forgó 
harmadik ország az 1970. évi UNESCO-
egyezmény aláíró fele, és ennélfogva 
kötelezett a kulturális javak tiltott 
csempészete elleni küzdelemre. Egyéb 
esetekben az adott személynek igazolnia 
kell a forrásországból történő jogszerű 
kivitelt.

(7) A kivitel jogszerűségét annak az 
országnak a törvényei és rendeletei alapján 
kell vizsgálni, ahol a kulturális javakat 
felfedezték vagy létrehozták 
(„forrásország”). Ha a kulturális javakat az 
Unióba eltérő harmadik országból léptetik 
be, az azokat az Unió vámterületére 
bejuttatni szándékozó személynek 
igazolnia kell, hogy azokat jogszerűen 
exportálták a forrásországból. Abban az 
esetben, ha a kulturális javak 
forrásországát nem lehet megbízható 
módon meghatározni, az azokat az Unió 
vámterületére bejuttatni szándékozó 
személynek igazolnia kell, hogy azok 
kivitele jogszerűen történt abból az 
országból, ahol azokat az Unióba való
szállításuk előtt az adott ország 
törvényeivel és jogszabályaival 
összhangban utoljára őrizték („exportáló 
ország”).

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az 1970. évi UNESCO-egyezmény 
5. cikke értelmében létre kell hozni egy 
vagy több nemzeti szervet, és azt megfelelő 
létszámú és képzettségű személyzettel kell 
ellátni annak biztosítása érdekében, hogy 
kulturális javaikat megvédjék a jogellenes 
behozatallal, kivitellel és 
tulajdonátruházással szemben. A 
harmadik országok illetékes hatóságaival 
aktív együttműködést kell folytatni a 
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kulturális javak biztonsága és a jogellenes 
behozataluk elleni küzdelem terén, 
különösen a válság sújtotta területeken, az 
1970. évi UNESCO-egyezmény részes 
államait felkérik, hogy tegyenek eleget az 
egyezmény keretében tett 
kötelezettségvállalásaiknak, a 
tagállamokat pedig felszólítják, hogy 
amennyiben még nem tették meg, 
haladéktalanul ratifikálják az egyezményt.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A külső határon keresztüli 
árukereskedelem aránytalan 
akadályozásának elkerülése érdekében, ezt 
a rendeletet csak bizonyos korhatárt elérő 
javak esetében kell alkalmazni. E célból 
célszerűnek látszik a korra vonatkozóan a 
250 éves minimális küszöbérték 
meghatározása a kulturális javak minden
kategóriájára. Ez a korra vonatkozó 
minimális küszöbérték biztosítja, hogy az e 
rendeletben előírt intézkedések a 
konfliktusok jellemezte területeken a 
fosztogatók által legvalószínűbben 
megcélzott kulturális javakra 
összpontosítsanak, anélkül hogy kizárnák a 
kulturális örökség védelmének biztosítása 
érdekében ellenőrizni szükséges egyéb 
javakat.

(8) Az uniós külső határokon
keresztüli árukereskedelem aránytalan 
akadályozásának elkerülése érdekében, ezt 
a rendeletet csak bizonyos kor- és 
értékhatárt elérő javak esetében kell 
alkalmazni. E célból célszerűnek látszik a 
korra vonatkozóan a 100 éves minimális 
küszöbérték meghatározása a kulturális 
javak legveszélyeztetettebb kategóriájára az 
1954. évi hágai egyezményben, az 1970. 
évi UNESCO-egyezményben és az 1995. 
évi UNIDROIT-egyezményben foglalt 
rendelkezésekkel összhangban. Ez a korra 
vonatkozó minimális küszöbérték 
biztosítja, hogy az e rendeletben előírt 
intézkedések a konfliktusok jellemezte 
területeken a fosztogatók által 
legvalószínűbben megcélzott kulturális 
javakra összpontosítsanak, anélkül hogy 
kizárnák a kulturális örökség védelmének 
biztosítása érdekében ellenőrizni szükséges 
egyéb javakat.

Indokolás

A jelek szerint a 250 éves minimális küszöbérték nincs összhangban bizonyos nemzetközi 
egyezményekkel (a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelméről szóló hágai 
egyezmény 1. cikkében, a kulturális javak jogtalan behozatalának, kivitelének és tulajdona 
jogtalan átruházásának megakadályozását és megelőzését szolgáló eszközökről szóló, 1970. 
évi egyezmény 1. cikkében és a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javakról szóló 
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UNIDROIT-egyezmény 2. cikkében foglalt rendelkezésekkel).

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A kulturális javak bizonyos 
kategóriái, nevezetesen a régészeti tárgyak, 
műemlékek részei, ritka kéziratok és 
ősnyomtatványok különösen ki vannak 
téve a háborús fosztogatás és 
megsemmisítés veszélyének, ezért 
szükségesnek tűnik az Unió vámterületére 
történő belépésük előtti fokozott 
ellenőrzést biztosító rendszert kialakítani. 
Egy ilyen rendszer a javak szabad 
forgalomba bocsátásához vagy az 
árutovábbítástól eltérő különleges 
vámeljárás alá helyezéséhez előírná a
belépési tagállam illetékes hatósága által 
kibocsátott engedély bemutatását. Az ilyen 
engedélyt megszerezni kívánó 
személyeknek képesnek kell lenniük arra, 
hogy a forrásországból történő legális 
kivitelt a megfelelő alátámasztó 
dokumentumokkal és bizonyítékokkal 
igazolják, különösen az exportáló 
harmadik ország által kibocsátott kiviteli 
igazolással vagy engedéllyel, tulajdonosi 
jogcímmel, számlákkal, adásvételi 
szerződésekkel, biztosítási 
dokumentumokkal, fuvarokmányokkal és 
szakértői véleményekkel. A teljes körű és 
pontos kérelmek alapján a tagállamok 
illetékes hatóságai döntenek az engedély 
indokolatlan késedelem nélküli 
kibocsátásáról.

(10) A kulturális javak bizonyos 
kategóriái, nevezetesen a régészeti tárgyak, 
műemlékek részei, ritka kéziratok és 
ősnyomtatványok különösen ki vannak 
téve a háborús fosztogatás és 
megsemmisítés veszélyének, ezért 
szükségesnek tűnik az Unió vámterületére 
történő belépésük előtti fokozott 
ellenőrzést biztosító rendszert kialakítani. 
Egy ilyen rendszer a javak szabad 
forgalomba bocsátásához vagy az 
árutovábbítástól eltérő különleges 
vámeljárás alá helyezéséhez előírná az első
belépési tagállam illetékes hatósága által 
kibocsátott engedély bemutatását. Az ilyen 
engedélyt megszerezni kívánó 
személyeknek képesnek kell lenniük 
annak igazolására, hogy a kulturális 
javak forrásországból történő kivitelére 
annak törvényeivel és jogszabályaival 
összhangban került sor, illetve, hogy nem 
állnak rendelkezésre ilyen törvények és 
jogszabályok. A forrásországból történő 
legális kivitelt a megfelelő alátámasztó 
dokumentumokkal és bizonyítékokkal kell 
igazolni, különösen az exportáló harmadik 
ország által kibocsátott kiviteli igazolással 
vagy kiviteli engedéllyel, tulajdonosi 
jogcímmel, számlákkal, adásvételi 
szerződésekkel, biztosítási 
dokumentumokkal, fuvarokmányokkal és 
szakértői véleményekkel. A teljes körű és 
pontos kérelmek alapján a tagállamok 
illetékes hatóságai döntenek az engedély 
indokolatlan késedelem nélküli 
kibocsátásáról. Abban az esetben, ha a 
kulturális javak forrásországát nem lehet 
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megbízható módon meghatározni, a 
kérelemhez csatolni kell azokat az 
alátámasztó dokumentumokat és 
információkat, amelyek bizonyítják, hogy 
a kulturális javak exportáló országból 
történő kivitelére annak törvényeivel és 
jogszabályaival összhangban került sor. A 
konfliktus sújtotta vagy nagy kockázatot 
jelentő országokból származó kulturális 
javak behozatalához mindenkor be kell 
mutatni az első belépési tagállam illetékes 
hatósága által kiállított engedélyt. Az ilyen 
engedélyt megszerezni kívánó 
személyeknek képesnek kell lenniük 
annak igazolására, hogy a kulturális 
javak forrásországból történő kivitelére 
annak törvényeivel és jogszabályaival 
összhangban került sor, így zárva ki az 
exportáló országból való jogszerű kivitel 
bizonyításának lehetőségét. A Bizottság 
végrehajtási aktusok révén rendszeresen 
frissített jegyzéket hoz létre a konfliktus 
sújtotta és nagy kockázatot jelentő 
országokról, amely révén a kulturális 
javakra alkalmazandó korlátozó 
intézkedéseket állapít meg az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 215. 
cikkének megfelelően. A Bizottságnak 
külső szakértelmet, például az UNESCO 
és a Múzeumok Nemzetközi Tanácsának 
segítségét kell igénybe vennie egy ilyen 
jegyzék kidolgozásához, amelynek az 
ENSZ Biztonsági Tanácsának 
határozataival összhangban a Múzeumok 
Nemzetközi Tanácsa által kiadott vörös 
listákon kell alapulnia, amelyek 
osztályozzák a régészeti tárgyak vagy 
műalkotások veszélyeztetett kategóriáit a 
világ leginkább kiszolgáltatott területein, 
az értékesítésük vagy jogellenes kivitelük 
megakadályozása érdekében.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Figyelembe véve az áruk 
különleges jellegét, a vámhatóságokon 
belül a kulturális szakértők szerepe 
rendkívül fontos, mivel nekik, ha 
szükségesnek bizonyul, képesnek kell 
lenniük arra, hogy további információkat 
kérjenek a bejelentőtől, és szakértői 
vizsgálat lefolytatása révén fizikai 
vizsgálatot végezzenek a kulturális 
javakon.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A kulturális javak egyéb kategóriái 
esetében az azokat az Unió vámterületére 
bejuttatni kívánó személyeknek nyilatkozat 
formájában kell tanúsítaniuk a javak 
harmadik országból történő jogszerű 
kivitelét, és azért felelősséget kell 
vállalniuk, valamint kellő információt kell 
rendelkezésre bocsátaniuk az adott javakra 
vonatkozóan, hogy azokat a vámhatóságok 
azonosítani tudják. Az eljárás 
egyszerűsítése érdekében és jogbiztonsági 
okokból a kulturális javakra vonatkozó 
információkat egy szabványosított 
dokumentum segítségével kell 
rendelkezésre bocsátani. A kulturális javak 
leírására az UNESCO által javasolt 
objektumazonosító szabványt kell 
használni. A vámhatóságoknak 
nyilvántartásba kell venniük e kulturális 
javak belépését, meg kell őrizniük a 
vonatkozó dokumentumok eredeti 
példányait, és át kell adniuk azok
másolatát a nyilatkozattevőnek, a javak 
belső piacra történő belépését követő 
nyomon követhetőségének biztosítása 

(11) A kulturális javak egyéb kategóriái 
esetében az azokat az Unió vámterületére 
bejuttatni kívánó személyeknek képesnek 
kell lenniük arra, hogy a forrásországból 
történő legális kivitelt a megfelelő 
alátámasztó dokumentumokkal és 
bizonyítékokkal igazolják, különösen az 
exportáló harmadik ország által 
kibocsátott kiviteli igazolással vagy 
engedéllyel, tulajdonosi jogcímmel, 
számlákkal, adásvételi szerződésekkel, 
biztosítási dokumentumokkal, 
fuvarokmányokkal és szakértői 
véleményekkel.  Egy elektronikus 
nyilatkozat kíséretében, amely tanúsítja a 
kulturális javak forrásországból történő 
jogszerű kivitelét, és az azért való 
felelősségvállalásukat, az azokat az Unió 
vámterületére bejuttatni kívánó 
személyeknek kellő információt kell 
rendelkezésre bocsátaniuk az adott javakra 
vonatkozóan, hogy azokat a vámhatóságok 
azonosítani tudják. Az eljárás 
egyszerűsítése érdekében és jogbiztonsági 
okokból a kulturális javakra vonatkozó 
információkat egy szabványosított 
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érdekében. elektronikus dokumentum segítségével 
kell rendelkezésre bocsátani. A kulturális 
javak leírására az UNESCO által javasolt 
objektumazonosító szabványt kell 
használni. E kulturális javakat 
elektronikusan nyilvántartásba kell venni, 
valamint a nyilatkozattevő rendelkezésére 
kell bocsátani a vonatkozó benyújtott 
dokumentumok másolatát a javak belső 
piacra történő belépését követő nyomon 
követhetőségének biztosítása érdekében.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A kulturális javak oktatási, 
tudományos vagy kutatási célokra történő 
ideiglenes behozatalához nem szükséges 
engedély vagy nyilatkozat bemutatása.

(12) A kulturális javak (kulturális és 
zenei) oktatási, tudományos, restaurálási, 
megőrzési, kiállítási vagy kutatási célokra
vagy múzeumok, illetve hasonló nonprofit 
közintézmények között kiállítások 
szervezése terén folytatott együttműködés 
céljából történő ideiglenes behozatalához 
nem szükséges engedély vagy nyilatkozat 
bemutatása.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A kereskedelmi vásárokon és 
nemzetközi művészeti tárlatokon történő 
bemutatásra szánt kulturális javak 
esetében nem szükséges behozatali 
engedély bemutatása.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
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14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az e rendelet végrehajtása során 
szerzett tapasztalatok és a változó 
geopolitikai és egyéb, a kulturális javak 
tekintetében kockázatot jelentő 
körülmények figyelembevétele, valamint a 
harmadik országokkal folytatott 
kereskedelem aránytalan korlátozásának 
elkerülése érdekében az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikkével 
összhangban a jogi aktusok elfogadására 
vonatkozó hatáskört kell a Bizottságra 
ruházni a kulturális javak különböző 
kategóriáinak korára vonatkozó minimális 
küszöbérték kritériumának módosítása 
tekintetében. Ennek a felhatalmazásnak 
lehetővé kell tennie, hogy a Bizottság a 
Mellékletet a Kombinált Nómenklatúra 
módosításait követően naprakésszé tegye. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten, és hogy e konzultációkra 
a jogalkotás minőségének javításáról szóló 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásnak27 megfelelően kerüljön 
sor. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítésében való egyenlő 
részvétel biztosítása érdekében az Európai 
Parlament és a Tanács a tagállamok 
szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 
minden dokumentumot, és szakértőik 
rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.

(14) Az e rendelet végrehajtása során 
szerzett tapasztalatok és a változó 
geopolitikai és egyéb, a kulturális javak 
tekintetében kockázatot jelentő 
körülmények figyelembevétele, valamint a 
harmadik országokkal folytatott 
kereskedelem aránytalan korlátozásának 
elkerülése érdekében az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikkével 
összhangban a jogi aktusok elfogadására 
vonatkozó hatáskört kell a Bizottságra 
ruházni a kulturális javak különböző 
kategóriáinak korára és értékére vonatkozó 
minimális küszöbérték kritériumának 
módosítása tekintetében. Ennek a 
felhatalmazásnak lehetővé kell tennie, 
hogy a Bizottság a Mellékletet a Kombinált 
Nómenklatúra módosításait követően 
naprakésszé tegye. Különösen fontos, hogy 
a Bizottság az előkészítő munkája során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásnak27

megfelelően kerüljön sor. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai Parlament 
és a Tanács a tagállamok szakértőivel 
egyidejűleg kap kézhez minden 
dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 
részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésével 
foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

__________________ __________________

27 HL L 123., 2016.5.12., 1. o. 27 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) E rendelet végrehajtása egységes 
feltételeinek biztosítása érdekében 
végrehajtási hatáskört kell a Bizottságra 
ruházni a kulturális javak Unió 
vámterületére történő ideiglenes 
behozatalának sajátos módozatainak, a 
behozatali engedély iránti kérelmek és 
űrlapok, valamint az importőri 
nyilatkozatok és azok kísérő 
dokumentumai sablonjainak, illetve az 
azok benyújtására és feldolgozására 
vonatkozó további eljárási szabályoknak 
az elfogadására. Végrehajtási hatáskört 
kell a Bizottságra ruházni az információk 
tárolására és tagállamok közötti cseréjére 
szolgáló elektronikus adatbázisok 
létrehozásának megszervezésére is. E 
hatásköröket a 182/2011/EU európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek28

megfelelően kell gyakorolni.

(15) E rendelet végrehajtása egységes 
feltételeinek biztosítása érdekében 
végrehajtási hatáskört kell a Bizottságra 
ruházni a kulturális javak Unió 
vámterületére történő ideiglenes 
behozatalának sajátos módozatainak
elfogadására, garantálva mindeközben a 
megfelelő megőrzési feltételeket, kellő
tekintettel a kulturális áruk sajátos 
jellegére. Ezeket az eljárásokat a 
behozatali engedély iránti szabványosított 
elektronikus kérelmek és űrlapok, valamint 
az elektronikus importőri nyilatkozatok és 
azok kísérő dokumentumai sablonjai, 
illetve az azok elektronikus benyújtására 
és feldolgozására vonatkozó további 
eljárási szabályok vonatkozásában is 
alkalmazni kell. Végrehajtási hatáskört 
kell a Bizottságra ruházni az információk 
tárolására és tagállamok közötti cseréjére 
szolgáló elektronikus adatbázisok
létrehozásának megszervezésére is. E 
hatásköröket a 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek28

megfelelően kell gyakorolni. Végrehajtási 
hatáskört kell a Bizottságra ruházni, hogy 
rendszeresen frissített jegyzéket hozzon 
létre a konfliktus sújtotta és nagy 
kockázatot jelentő országokról, amely 
révén a kulturális javakra alkalmazandó 
korlátozó intézkedéseket állapít meg az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 215. cikkének megfelelően.

__________________ __________________

28 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

28 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A rendelet végrehajtásának 
hatékony támogatása és jövőbeni 
értékelése alapjának biztosítása érdekében 
be kell gyűjteni a kulturális javak 
kereskedelmi forgalmára vonatkozó fontos 
információkat. A kulturális javak 
kereskedelmi forgalma nem követhető 
hatékonyan nyomon csupán az értékük 
vagy súlyuk alapján, mivel ez a két mérték 
ingadozhat. Létfontosságú a bejelentett 
tételek számára vonatkozó információk 
gyűjtése. Mivel az Egységes Nómenklatúra 
nem ad meg a kulturális javakra 
vonatkozóan kiegészítő mértékegységet, 
elő kell írni a tételek számának 
bejelentését.

(16) A rendelet végrehajtásának 
hatékony támogatása és jövőbeni 
értékelése alapjának biztosítása érdekében 
be kell gyűjteni a kulturális javak 
kereskedelmi forgalmára vonatkozó fontos 
információkat. A kulturális javak 
kereskedelmi forgalma nem követhető 
hatékonyan nyomon csupán az értékük 
vagy súlyuk alapján, mivel ez a két mérték 
ingadozhat. Létfontosságú a bejelentett 
tételek számára vonatkozó információk 
elektronikus gyűjtése. Mivel az Egységes 
Nómenklatúra nem ad meg a kulturális 
javakra vonatkozóan kiegészítő 
mértékegységet, elő kell írni a tételek 
számának bejelentését.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A vámügyi kockázatkezelési 
stratégia és cselekvési terv29 célja többek 
között a vámhatóságok képességeinek 
megerősítése, hogy javítható legyen a 
kulturális javak területét érintő 
kockázatokkal kapcsolatos reakciókészség. 
A 952/2013/EU rendeletben meghatározott 
közös kockázatkezelési keretrendszert kell 
használni, és a vonatkozó kockázati 
információkat ki kell cserélni a 
vámhatóságok között.

(17) A vámügyi kockázatkezelési 
stratégia és cselekvési terv29 célja többek 
között a vámhatóságok képességeinek és 
képzéseinek megerősítése, hogy javítható 
legyen a kulturális javak területét érintő 
kockázatokkal kapcsolatos reakciókészség. 
A 952/2013/EU rendeletben meghatározott 
közös kockázatkezelési keretrendszert kell 
használni, és a vonatkozó kockázati 
információkat ki kell cserélni a 
vámhatóságok között.

__________________ __________________

29 COM(2014)0527: A Bizottság 
közleménye az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak és az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak az uniós vámügyi 

29 COM(2014)0527: A Bizottság 
közleménye az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak és az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak az uniós vámügyi 
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kockázatkezelési stratégiáról és cselekvési 
tervről.

kockázatkezelési stratégiáról és cselekvési 
tervről.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Mivel a kulturális tárgyak 
csempészete a terrorizmusfinanszírozás és 
a pénzmosás forrása lehet, sürgősen 
szükség van figyelemfelkeltő kampányok 
indítására különösen a kulturális javak 
vásárlóinak szenzitivizálása céljából; 
továbbá minden tagállamban információs 
és kapcsolattartó pontokat kell létesíteni 
annak érdekében, hogy azok segítséget 
nyújtsanak a piaci szereplőknek e rendelet 
végrehajtásában.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A Bizottság számára kellő időt kell 
biztosítani az e rendelet végrehajtását 
szolgáló szabályok elfogadására, különös 
tekintettel a behozatali engedély 
kérelmezéséhez vagy az importőri 
nyilatkozat elkészítéséhez használandó 
megfelelő űrlapokkal kapcsolatos 
szabályokra. Következésképpen e rendelet 
alkalmazását el kell halasztani.

(19) A Bizottság számára kellő időt kell 
biztosítani az e rendelet végrehajtását 
szolgáló szabályok elfogadására, különös 
tekintettel a behozatali engedély 
kérelmezéséhez vagy az importőri 
nyilatkozat elkészítéséhez használandó 
megfelelő szabványosított elektronikus 
űrlapokkal kapcsolatos szabályokra. 
Következésképpen e rendelet alkalmazását 
el kell halasztani.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet meghatározza a kulturális 
javaknak az Unió vámterületére történő 
belépésére vonatkozó feltételeket és 
eljárást.

Ez a rendelet meghatározza a kulturális 
javaknak az Unió vámterületére történő 
behozatalára vonatkozó feltételeket és 
eljárást.

Indokolás

Az 1. cikk értelmében, e rendelet tárgyát és hatályát illetően a tágan értelmezhető „belépés” 
kifejezést a pontosabb „behozatal” kifejezéssel kell felváltani.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A harmadik országból jogellenesen kivitt 
kulturális javak uniós vámterületre 
történő behozatala tilos abban az esetben, 
ha alapos okkal feltételezhető, hogy a 
szóban forgó kulturális javakat a jogos 
tulajdonos beleegyezése nélkül, illetve az 
adott ország törvényeit és jogszabályait 
megsértve vitték ki a forrásország vagy az 
exportáló ország területéről.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet nem érinti a tagállamokban 
hatályos eszközök által létrehozott, a 
kulturális javak vámterületükre való 
behozatalára vonatkozó szigorúbb 
rendszereket.
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Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „kulturális javak”: bármely olyan 
objektum, amely régészeti, őstörténeti, 
történeti, irodalmi, művészeti vagy 
tudományos jelentőséggel rendelkezik, és 
amely a Mellékletben található táblázatban 
felsorolt kategóriákba tartozik, valamint 
megfelel a korra vonatkozóan ott 
meghatározott minimális küszöbértéknek;

a) „kulturális javak”: bármely olyan 
tárgy, amely régészeti, őstörténeti, 
történeti, irodalmi, művészeti vagy 
tudományos jelentőséggel rendelkezik, és 
amely a Mellékletben található táblázatban 
felsorolt kategóriákba tartozik, valamint 
megfelel a korra és értékre vonatkozóan ott 
meghatározott minimális küszöbértéknek;

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „forrásország”: az az ország, 
amelynek a jelenlegi területén a kulturális 
javakat létrehozták vagy felfedezték;

b) „forrásország”: az az ország, 
amelynek a jelenlegi területén a kulturális 
javakat létrehozták, felfedezték vagy 
jelenlegi szárazföldi vagy víz alatti 
területéről kivitték, kiásták vagy ellopták, 
illetve az az ország, amely igazolja, hogy 
szoros kapcsolat fűzi az adott kulturális 
javakhoz, amelyekre nemzeti kulturális 
vagyonaként tekint, valamint akként védi, 
és amelyek területéről való kivitelét 
jogilag szabályozza;

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „exportáló ország”: az az ország, 
ahol a kulturális javakat állandó jelleggel 
őrizték az Unióba való szállításuk előtt az 

c) „exportáló ország”: az az ország, 
ahol a kulturális javakat őrizték az Unióba 
való szállításuk előtt az adott ország 



AD\1153429HU.docx 17/38 PE616.832v02-00

HU

adott ország törvényeivel és 
jogszabályaival összhangban;

törvényeivel és jogszabályaival 
összhangban;

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) „konfliktus sújtotta és nagy 
kockázatot jelentő országok”: a Bizottság 
által jegyzékbe vett azon országok, 
amelyeket fegyveres konfliktusok 
jelenléte, széles körben elterjedt erőszak 
vagy a személyek vagy kulturális javak 
károsodásának egyéb kockázata jellemez;

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „állandó jelleggel”: legalább egy 
hónapos időtartamig, és az ideiglenes 
felhasználástól, árutovábbítástól, kiviteltől 
vagy feladástól eltérő célra;

törölve

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 12. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a Mellékletben található 
táblázat második oszlopának 
módosítására a Kombinált Nómenklatúra 

(2) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 12. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a kulturális javak 
kategóriáinak és a mellékletben 
meghatározott, korra és értékre vonatkozó 
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módosításait követően, valamint a 
Mellékletben található táblázat harmadik 
oszlopában a korra vonatkozó minimális 
küszöbérték módosítására az e rendelet 
végrehajtása során szerzett tapasztalatok
fényében.

minimális küszöbérték módosítására az e 
rendelet végrehajtása során elért 
eredmények fényében.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 12. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el azon árukategóriáknak az e 
rendelet végrehajtása során szerzett 
tapasztalatok fényében történő módosítása
érdekében, amelyek esetében az első 
belépési tagállam vámhatóságai számára 
be kell mutatni a behozatali engedélyt 
vagy be kell nyújtani az importőri 
nyilatkozatot.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A behozatali engedély első belépési 
tagállam illetékes hatóságai általi 
kiállítása vagy az importőri nyilatkozat 
megfelelő bemutatása nem értelmezhető a 
kulturális javak legális származásának 
vagy tulajdonjogának bizonyítékaként.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kulturális javaknak a 
952/2013/EU rendelet 250. cikke szerinti 
ideiglenes behozatala az Unió 
vámterületére oktatási, tudományos és 
kutatási célokból;

a) a kulturális javaknak a 
952/2013/EU rendelet 250. cikke szerinti 
ideiglenes behozatala az Unió 
vámterületére (kulturális és zenei) oktatási, 
tudományos, restaurációs, megőrzési 
kiállítási és kutatási célokból és a 
múzeumok vagy nonprofit 
közintézmények között kiállítások 
szervezése terén történő együttműködés 
céljából.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A kereskedelmi vásárokon és 
nemzetközi művészeti tárlatokon 
bemutatott kulturális javaknak a 
952/2013/EU rendelet 250. cikke szerinti 
ideiglenes behozatalát az Unió 
vámterületére azzal a feltétellel szabad 
engedélyezni, hogy az importőrnek az 5. 
cikkben meghatározottakkal összhangban 
nyilatkozatot kell benyújtania.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) a 952/2013/EU rendelet 203. cikke 
szerint ismét behozott kulturális javak;

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az áru birtokosának a behozatali 
engedélyt a belépési tagállam illetékes 
hatóságánál kell kérelmeznie. A 
kérelemhez csatolni kell az esetleges 
alátámasztó dokumentumokat és az azt 
igazoló információkat, hogy a szóban forgó 
kulturális javak kivitele a forrásországból 
történt annak törvényeivel és 
jogszabályaival összhangban. Amennyiben 
azonban az exportáló ország a kulturális 
javak jogtalan importjának, exportjának
és tulajdonjog-átruházásának tilalmát és 
megakadályozását szolgáló eszközökről 
szóló, 1970. november 14-én Párizsban 
aláírt UNESCO-egyezmény („az 1970. évi 
UNESCO-egyezmény”) aláíró fele, a
kérelemhez mellékelni kell azokat az 
alátámasztó dokumentumokat és 
információkat, amelyek igazolják, hogy a 
kulturális javak kivitele az adott országból 
történt annak törvényeivel és 
jogszabályaival összhangban.

(2) A kulturális javak előző 
bekezdésben említett birtokosának a 
behozatali engedélyt az első belépési 
tagállam illetékes hatóságánál kell 
kérelmeznie. A kérelemhez csatolni kell az 
esetleges alátámasztó dokumentumokat és 
az azt igazoló információkat, hogy a 
szóban forgó kulturális javak kivitele a 
forrásországból történt annak törvényeivel 
és jogszabályaival összhangban, illetve 
hogy nem állnak rendelkezésre ilyen 
törvények és jogszabályok. Abban az 
esetben, ha a kulturális javak 
forrásországát nem lehet megbízható 
módon meghatározni, a behozatali 
engedélyre irányuló kérelemhez 
mellékelni kell azokat az alátámasztó 
dokumentumokat és információkat, 
amelyek bizonyítékkal szolgálnak arról, 
hogy a kulturális javak kivitele az 
exportáló országból történt annak 
törvényeivel és jogszabályaival 
összhangban.

A konfliktus sújtotta vagy nagy kockázatot 
jelentő országokból származó kulturális 
javak birtokosa minden esetben köteles 
behozatali engedélyt kérni az első belépés 
helyszíne szerinti tagállam illetékes
hatóságától. A kérelemhez mellékelni kell 
minden olyan igazoló okmányt és 
információt, amelyből kiderül, hogy az 
ilyen kulturális javakat a származási 
országból a saját törvényeivel és 
rendeleteivel összhangban exportálták.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállam illetékes hatósága 
ellenőrzi, hogy a kérelem teljes-e. Az 
esetlegesen hiányzó információkat vagy 

(3) Az első belépési tagállam illetékes 
hatósága ellenőrzi, hogy a kérelem teljes-e. 
Az esetlegesen hiányzó információkat vagy 
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dokumentumokat a kérelem 
kézhezvételétől számított 30 napon belül 
bekéri a kérelmezőtől.

dokumentumokat a kérelem 
kézhezvételétől számított 30 napon belül 
bekéri a kérelmezőtől.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az illetékes hatóság a teljes 
kérelem benyújtásától számított 90 napon 
belül megvizsgálja a kérelmet, és dönt a 
behozatali engedély kibocsátásáról vagy a 
kérelem elutasításáról. A kérelem 
elutasítására az alábbi okok miatt kerülhet 
sor:

(4) Az illetékes hatóság a teljes 
kérelem benyújtásától számított 90 napon 
belül megvizsgálja a kérelmet, és dönt a 
behozatali engedély kibocsátásáról vagy a 
kérelem elutasításáról. A kérelmet az 
alábbi okok esetén el kell utasítani:

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben az exportáló ország 
nem aláíró fele az 1970. évi UNESCO-
egyezménynek, és nincs igazolva, hogy a 
kulturális javak kivitele a forrásországból 
annak törvényeivel és jogszabályaival 
összhangban történt;

a) amennyiben nincs igazolva, hogy a 
kulturális javak kivitele a forrásországból 
annak törvényeivel és jogszabályaival 
összhangban történt, vagy amennyiben
nincs igazolva, hogy a kulturális javak 
kivitele a forrásországból úgy történt, hogy 
nem állnak rendelkezésre ilyen törvények 
és jogszabályok;

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben az exportáló ország 
aláíró fele az 1970. évi UNESCO-
egyezménynek, és nincs igazolva, hogy a 

b) amennyiben a forrásország 
hatóságai részéről függőben lévő 
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kulturális javak kivitele az exportáló 
országból annak törvényeivel és 
jogszabályaival összhangban történt;

visszatérítési igények állnak fenn.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) amennyiben a forrásország 
illetékes hatóságai részéről függőben lévő 
visszafizetési igények állnak fenn.

Indokolás

A behozatali engedély iránti kérelem illetékes hatóság általi elutasításnak okai között azt az 
esetet is fel kell tüntetni, ha a forrásország részéről függőben lévő igény áll fenn.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az illetékes hatóság alapos okkal 
feltételezheti, hogy az áru birtokosa ahhoz 
nem jogszerűen jutott hozzá.

c) az illetékes hatóság alapos okkal 
állítja, hogy az áru birtokosa ahhoz nem 
jogszerűen jutott hozzá.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) ha a behozatali engedély iránti 
kérelem olyan kulturális javakra 
vonatkozik, amelyek esetében ugyanezt a 
kérelmet egy másik uniós tagállam 
korábban már elutasította, amiről a 
kérelmezőnek tájékoztatnia kell a
behozatalai engedély kiadásáért felelős 
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illetékes hatóságot;

Indokolás

A behozatali engedély iránti kérelem illetékes hatóság általi elutasításának okai között azt az 
esetet is fel kell tüntetni, ha ugyanazt a kérelmet korábban egy másik tagállam már 
elutasította, amiről a kérelmezőnek tájékoztatnia kell a behozatalai engedély kiadásáért 
felelős illetékes hatóságot.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben behozatali engedélyt adnak 
ki, az illetékes hatóság az adott engedélyt 
elektronikusan nyilvántartásba veszi.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A kérelem elutasítása esetén a (4) 
bekezdésben említett közigazgatási 
határozatot indokolással kell ellátni, és 
emellett információval kell szolgálni a 
fellebbezési eljárásról is, valamint azt a 
határozat meghozatalának időpontjában 
közölni kell az érintett kérelmezővel.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok révén létrehozhat sablonokat a 
behozatali engedély iránti kérelemhez, 

(6) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok révén létrehozza a szabványosított 
elektronikus sablonokat a behozatali 
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valamint eljárási szabályokat az ilyen 
kérelmek benyújtására és feldolgozására 
vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 13. cikkben említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

engedély iránti kérelemhez, valamint az 
eljárási szabályokat az ilyen kérelmek
elektronikus benyújtására és 
feldolgozására vonatkozóan, illetve a 
vonatkozó alátámasztó dokumentumokat, 
ami elektronikus úton történik. Ezeket a 
végrehajtási jogi aktusokat a 13. cikkben 
említett vizsgálóbizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A melléklet a), b), e), f), g), i), j), k) 
és l) pontjában említett kulturális javak 
szabad forgalomba bocsátása és az 
árutovábbítási eljárástól eltérő különleges 
eljárás alá vonása az Unióban az importőr 
nyilatkozatának a belépési tagállam 
vámhatóságának való benyújtásával 
történhet meg.

(1) A melléklet a), b), e), f), g), i), j), k) 
és l) pontjában említett kulturális javak 
behozatala az importőr elektronikus 
nyilatkozatának az első belépési tagállam 
vámhatóságának való benyújtásával 
történhet meg.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó 
azokra a kulturális javakra, amelyek 
konfliktus sújtotta és nagy kockázatot 
jelentő országokból származnak. Az ilyen 
kulturális javakhoz az első belépési 
tagállam illetékes hatósága által 
kibocsátott behozatali engedély 
bemutatása szükséges a 4. cikkben 
meghatározott rendelkezésekkel 
összhangban.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az importőr nyilatkozatának (2) Abban az esetben, ha a kulturális 
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tartalmaznia kell az áru birtokosa által 
aláírt nyilatkozatot arra vonatkozóan, 
hogy az áruk kivitelére a forrásországból 
annak törvényeivel és jogszabályaival 
összhangban került sor. Amennyiben 
azonban az exportáló ország a kulturális 
javakról szóló UNESCO-egyezmény aláíró 
fele, az importőr nyilatkozatának 
tartalmaznia kell az áru birtokosa által 
aláírt nyilatkozatot arra vonatkozóan, 
hogy az áruk kivitelére az adott országból 
annak törvényeivel és jogszabályaival 
összhangban került sor.

javak forrásországát megbízható módon 
meg lehet határozni, az importőr 
elektronikus nyilatkozata a következőkből 
áll:

a) a javak birtokosa által aláírt 
nyilatkozat;

Az importőr nyilatkozatának tartalmaznia 
kell egy szabványosított dokumentumot, 
amely kellő részletességgel bemutatja a 
szóban forgó kulturális javakat, hogy 
azokat a vámhatóság azonosítani tudja.

b) egy szabványosított elektronikus 
dokumentum, amely kellő részletességgel 
bemutatja a szóban forgó kulturális 
javakat, hogy azokat a vámhatóság 
azonosítani tudja; valamint

c) a forrásország által kiállított 
kiviteli engedélyek vagy igazolások; 
Amennyiben a forrásország jogszabályai 
nem írják elő kiviteli engedélyek vagy 
igazolások kiállítását, az importőr 
nyilatkozatához megbízható támogató 
dokumentumokat kell csatolni és az azt 
igazoló információkat, hogy a kulturális 
javak kivitele a forrásországból annak 
törvényeivel és jogszabályaival 
összhangban történt, illetve hogy nem 
állnak rendelkezésre ilyen törvények és 
jogszabályok.

Abban az esetben, ha a kulturális javak 
forrásországát nem lehet megbízható 
módon meghatározni, az importőr 
elektronikus nyilatkozata a következőkből 
áll:

a) a javak birtokosa által aláírt 
nyilatkozat;

b) egy szabványosított elektronikus 
dokumentum, amely kellő részletességgel 
bemutatja a szóban forgó kulturális 
javakat, hogy azokat a vámhatóság 
azonosítani tudja; valamint
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c) az exportáló ország által kiállított 
kiviteli engedélyek vagy igazolások; 
Amennyiben az exportáló ország 
jogszabályai nem írják elő kiviteli 
engedélyek vagy igazolások kiállítását, az 
importőr nyilatkozatához megbízható 
támogató dokumentumokat kell csatolni 
és az azt igazoló információkat, hogy a 
kulturális javak kivitele az exportáló 
országból annak törvényeivel és 
jogszabályaival összhangban történt.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok révén elfogadhat sablonokat az 
importőr nyilatkozatára, valamint eljárási 
szabályokat az importőr nyilatkozatának 
benyújtására és feldolgozására 
vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 13. cikkben említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

(3) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok révén elfogadja a szabványosított 
elektronikus sablonokat az importőr 
nyilatkozatára, valamint eljárási 
szabályokat az importőr nyilatkozatának
elektronikus úton történő benyújtására és 
feldolgozására vonatkozóan. Ezeket a 
végrehajtási jogi aktusokat a 13. cikkben 
említett vizsgálóbizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 4. cikkben említett behozatali 
engedély és az 5. cikkben említett 
importőri nyilatkozat az adott esetnek 
megfelelően a kulturális javak szabad 
forgalomba bocsátásában vagy az 
árutovábbítási eljárástól eltérő különleges 
eljárás alá vonásában illetékes 
vámhivatalhoz nyújtandó be.

(1) A 4. cikkben említett behozatali 
engedély és az 5. cikkben említett 
importőri nyilatkozat az adott esetnek 
megfelelően a kulturális javak szabad 
forgalomba bocsátásában vagy az 
árutovábbítási eljárástól eltérő különleges 
eljárás alá vonásában illetékes 
vámhivatalhoz nyújtandó be elektronikus 
úton.
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Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Unió vámterületére történő 
belépéshez behozatali engedély kiadását 
igénylő kulturális javak esetén a 
vámhatóságok ellenőrzik, hogy a 
behozatali engedély megfelel-e a 
bemutatott árunak. E célból fizikai 
vizsgálatot végezhetnek a kulturális 
javakon, beleértve szakértői vizsgálat 
végrehajtását is.

(2) Az Unió vámterületére történő 
belépéshez behozatali engedély kiadását 
igénylő kulturális javak esetén a 
vámhatóságok ellenőrzik, hogy a 
behozatali engedély megfelel-e a 
bemutatott árunak. E célból a kulturális
javak illetékes hatóságaival szoros 
együttműködésben fizikai és szakértői 
vizsgálatot végezhetnek a kulturális 
javakon. Az elektronikus úton 
nyilvántartásba vett behozatali engedélyhez 
egy sorszámot és egy nyilvántartásba vételi 
dátumot rendelnek, és az áru 
kibocsátásakor a nyilatkozattevő 
rendelkezésére bocsátják a nyilvántartásba 
vett behozatali engedély egy példányát.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Unió vámterületére történő 
belépéshez importőri nyilatkozat kiadását 
igénylő kulturális javak esetén a 
vámhatóságok ellenőrzik, hogy az 
importőri nyilatkozat megfelel-e az 5. 
cikkben vagy annak alapján előírt 
követelményeknek és a bemutatott árunak. 
E célból további információkat kérhetnek a 
bejelentőtől, és fizikai vizsgálatot 
végezhetnek a kulturális javakon, beleértve 
szakértői vizsgálat végrehajtását is. Az
importőri nyilatkozatot egy sorszám és egy 
nyilvántartásba vételi dátum 

(3) Az Unió vámterületére történő 
belépéshez importőri nyilatkozat kiadását 
igénylő kulturális javak esetén a 
vámhatóságok ellenőrzik, hogy az 
importőri nyilatkozat megfelel-e az 5. 
cikkben vagy annak alapján előírt 
követelményeknek és a bemutatott árunak. 
E célból további információkat kérhetnek a 
bejelentőtől, valamint fizikai és a 2. 
bekezdésben meghatározott szakértői 
vizsgálatot végezhetnek a kulturális 
javakon. Az elektronikus úton 
nyilvántartásba vett importőri 
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hozzárendelésével nyilvántartásba veszik
az áru kibocsátásakor, és a bejelentő
számára rendelkezésre bocsátják a 
nyilvántartásba vett importőri nyilatkozat 
egy példányát.

nyilatkozathoz egy sorszámot és egy 
nyilvántartásba vételi dátumot rendelnek, 
és az áru kibocsátásakor a nyilatkozattevő
számára rendelkezésre bocsátják a 
nyilvántartásba vett importőri nyilatkozat 
egy példányát.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a tagállamok korlátozzák a 
kulturális javak szabad forgalomba 
bocsátásában vagy az árutovábbítási 
eljárástól eltérő különleges eljárás alá 
vonásában illetékes vámhivatalok számát, 
akkor e vámhivatalok adatairól, valamint 
az azokban bekövetkező változásokról 
tájékoztatják a Bizottságot.

Amennyiben a tagállamok korlátozzák a 
kulturális javak behozatalában illetékes 
vámhivatalok számát, akkor e 
vámhivatalok adatairól, valamint az 
azokban bekövetkező változásokról 
tájékoztatják a Bizottságot. A tagállamok a 
vámhivatalok számának korlátozása 
ellenére a kulturális javak tulajdonosai, 
illetve az importőrök számára biztosítják 
azok elfogadható elérhetőségét.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A kulturális javak visszatartása 
esetén megfelelő védelmi feltételeket kell 
garantálni a 952/2013/EU rendelet 147. 
cikkében megállapított, az áruk átmeneti 
megőrzésére vonatkozó feltételekkel és az 
ezzel kapcsolatos feladatokkal 
összhangban, kellő figyelmet fordítva az 
áruk különleges jellegére.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A vámhatóságok haladéktalanul 
értesítik – az esettől függően – a 
forrásországot vagy az exportáló országot, 
ha az (1) bekezdésben említett döntést 
követően alapos okkal feltételezhető, hogy 
a szóban forgó kulturális javakat a jogos 
tulajdonos beleegyezése nélkül, illetve az 
adott ország törvényeit és jogszabályait 
megsértve vitték ki a forrásország vagy az 
exportáló ország területéről.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Lehetőség van elektronikus 
rendszer kifejlesztésére az információk 
tárolása és azoknak a tagállamok hatóságai 
között cseréje céljából, különös tekintettel 
az importőri nyilatkozatokra és a 
behozatali engedélyekre.

(2) Elektronikus rendszert kell 
kifejleszteni az információk tárolása és 
azoknak a tagállamok hatóságai között 
cseréje céljából, különös tekintettel az 
importőri nyilatkozatokra és a behozatali 
engedélyekre.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján 
meghatározhatja az alábbiakat:

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján 
meghatározza az alábbiakat:

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megállapítják a 3., 4. és 5. A tagállamok megállapítják a 3., 4. és 5. 
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cikk megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókat, különös tekintettel a kulturális 
javaknak az Unió vámterületére történő 
bejuttatása érdekében tett hamis 
nyilatkozattételre és hamis információk 
benyújtására, és a tagállamok minden 
szükséges intézkedést megtesznek e 
szankciók végrehajtásának biztosítására. 
Az előírt szankcióknak hatékonynak, 
arányosnak és visszatartó erejűnek kell 
lenniük. A tagállamok a rendelet 
hatálybalépését követő 18 hónapon belül 
tájékoztatják a Bizottságot ezekről a 
szabályokról és intézkedésekről, és ezt 
követően haladéktalanul tájékoztatják a 
Bizottságot az ezeket érintő bármely 
módosításokról.

cikk megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókat, különös tekintettel a kulturális 
javaknak az Unió vámterületére történő 
bejuttatása érdekében tett hamis 
nyilatkozattételre és hamis információk 
benyújtására, és a tagállamok minden 
szükséges intézkedést megtesznek e 
szankciók végrehajtásának biztosítására. 
Az előírt szankcióknak hatékonynak, 
arányosnak és visszatartó erejűnek kell 
lenniük. A tagállamok ezenkívül –
amennyiben államrendjeikben még 

nincsenek jelen – törekednek a kulturális 
javak illegális behozatalának 
ellensúlyozására szolgáló speciális 
operatív egységek létrehozásának 
lehetőségét számba venni. A tagállamok a 
rendelet hatálybalépését követő 18 
hónapon belül tájékoztatják a Bizottságot 
ezekről a szabályokról és intézkedésekről, 
és ezt követően haladéktalanul 
tájékoztatják a Bizottságot az ezeket érintő 
bármely módosításokról.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. A tagállamok képzési és 
kapacitásépítő tevékenységeket végeznek e 
rendelet érintett hatóságok általi hatékony 
végrehajtásának biztosítása érdekében. 
Figyelemfelkeltő kampányokat is 
alkalmazhatnak a kulturális javak egyedi
vásárlóinak szenzitivizálása céljából.

11. A tagállamok képzési és 
kapacitásépítő tevékenységeket végeznek e 
rendelet érintett hatóságok és szakemberek 
általi hatékony végrehajtásának biztosítása 
érdekében. Figyelemfelkeltő kampányokat 
is alkalmaznak különösen a kulturális 
javak vásárlóinak szenzitivizálása céljából. 
Továbbá minden tagállamban 
információs és kapcsolattartó pontokat 
létesítenek annak érdekében, hogy azok 
segítséget nyújtsanak a piaci szereplőknek 
e rendelet végrehajtásában. A Bizottság és 
a tagállamok az e rendelet 
végrehajtásának előkészítésével 
kapcsolatban végzett munka során 
együttműködnek a nemzetközi 
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szervezetekkel – többek között az 
UNESCO-val, az Interpollal, az 
Europollal és a Múzeumok Nemzetközi 
Tanácsával (ICOM) – annak érdekében, 
hogy biztosítsák a hatékony képzéseket, 
kapacitásbővítési tevékenységeket és 
figyelemfelhívó kampányokat.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
rendszeresen frissített jegyzéket hoz létre a 
konfliktus sújtotta és nagy kockázatot 
jelentő országokról, amely révén a 
kulturális javakra alkalmazandó korlátozó 
intézkedéseket állapít meg az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 215. 
cikkének megfelelően.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk

Az egyértelműség és bizonyosság 
megteremtése érdekében a Bizottság az 
Európai Külügyi Szolgálattal és a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezettel (OECD) konzultálva nem 
kötelező erejű iránymutatásokat állít össze 
kézikönyv formájában, amelyben kifejti, 
hogy miként alkalmazhatók a 
legmegfelelőbben a kritériumok a 
konfliktus sújtotta és nagy kockázatot 
jelentő területek azonosítása érdekében. 
Az említett kézikönyv a konfliktus sújtotta 
és nagy kockázatot jelentő területek e 
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rendelet X. cikkének ... pontjában foglalt 
fogalommeghatározásán alapul, és 
figyelembe veszi az OECD kellő 
gondosságra vonatkozó útmutatását ezen 
a területen, ideértve az ellátási láncot 
érintő azon kockázatokat, amelyek az 
említett útmutatás releváns 
kiegészítéseiben foglaltak szerint 
figyelmeztető jelzésnek tekintendők.

A Bizottság külső szakértelmet vesz 
igénybe, amely tájékoztató, nem kimerítő 
jellegű, rendszeresen frissített jegyzéket 
bocsát rendelkezésre a konfliktus sújtotta 
és nagy kockázatot jelentő területekről. Az 
említett jegyzék az (1) bekezdésben 
említett kézikönyv külső szakértők általi 
elemzésén és többek között a tudományos 
közösségtől és a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási lánccal kapcsolatos 
rendszerektől származó, rendelkezésre 
álló egyéb információkon alapul. Az 
említett jegyzékben nem szereplő 
beszerzési területekről beszerzést folytató 
uniós importőrök szintén felelnek az e 
rendelet szerinti kellő gondosság 
gyakorlásával kapcsolatos kötelezettségek 
teljesítéséért.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a kulturális javak visszatartásával 
járó esetek száma; és

e) a kulturális javak visszatartásával 
járó esetek száma;

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) azon esetek száma, ahol a kulturális f) azon esetek száma, ahol a kulturális 
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javakat a 952/2013/EU rendelet 199. 
cikkével összhangban az állam számára 
felajánlották.

javakat a 952/2013/EU rendelet 199. 
cikkével összhangban az állam számára 
felajánlották; és

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az e rendelet végrehajtása 
érdekében elfogadott büntetőjogi 
szankciók.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[…] törölve

Indokolás

A bizottsági javaslat mellékletét el kell hagyni, és helyébe a kulturális javak kiviteléről szóló 
116/2009/EK rendelet mellékletének kell lépnie, hozzáigazítva azt egy egyszeri 100 éves 
küszöbértékhez, valamint kiigazítva az egyes értékhatárokkal. Eljárási okokból kifolyólag két 
különböző módosítást javasoltunk (az egyik a korábbi melléklet törlésérére, a másik pedig 
annak módosítására irányul), amelyekről egyszerre kell szavazni.

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – a táblázat (új)

A Bizottság által javasolt szöveg
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Módosítás

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete

a kulturális javak behozataláról

A 2. cikk (1) bekezdése alá tartozó kulturális javak

A.

1. 100 évesnél régebbi régészeti tárgyak, amelyek a 
következő forrásokból származnak:

– ásatások és feltárások szárazföldön vagy víz alatt 9705 00 00

– régészeti feltárások 9706 00 00

– régészeti gyűjtemények

2. Művészeti, történelmi, illetve vallási műemlékek szerves 
részét képező részek és elemek, amelyek kora meghaladja a 100 
évet

9705 00 00

9706 00 00

3. A 4. vagy a 5. kategóriába nem tartozó, bármilyen alapra, 
bármilyen anyag használatával teljes egészében kézzel készített 
képek és festmények

9701

4. Vízfestékkel, guasfestékkel és pasztellel bármilyen 
anyagra teljes egészében kézzel készített képek

9701

5. Az 1. vagy 2. kategóriába nem tartozó, bármilyen anyagú, 
teljes egészében kézzel készített mozaikok, és bármilyen alapra, 
bármilyen anyag használatával teljes egészében kézzel készített 
rajzok

6914

9701

6. Eredeti metszetek, nyomatok, szita- és kőnyomatok a 
hozzájuk tartozó nyomólemezekkel, valamint eredeti plakátok

49. árucsoport

9702 00 00

8442 50 99

7. Az 1. kategóriától eltérő eredeti szobrok, szoborművek és 
olyan másolatok, amelyek az eredetivel megegyező módon 
készültek.

9703 00 00

8. Fényképek, filmek és ezek negatívjai 3704

3705

3706

4911 91 80

9. Ősnyomtatványok és kéziratok egyes darabjai vagy 
gyűjteménye, beleértve a térképeket és kottákat

9702 00 00
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9706 00 00

4901 10 00

4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

10. 100 évesnél régebbi könyvek egyenként vagy 
gyűjteményes formában

9705 00 00

9706 00 00

11. 100 évesnél régebbi nyomtatott térképek 9706 00 00

12.

a) Zoológiai, botanikus, ásványtani vagy anatómiai 
gyűjtemények és azokból származó egyedi darabok;

9705 00 00

b) Történelmi, őslénytani, néprajzi vagy numizmatikai 
értékű gyűjtemények

9705 00 00

13. Az A. 1.–A. 12. kategóriában nem említett, 100 évesnél 
régebbi régiség.

97060000

Az A.1-től A.13-ig terjedő kategóriákba tartozó kulturális javak csak akkor tartoznak e 
rendelet hatálya alá, ha értékük eléri vagy meghaladja a B. pontban megadott 
értékhatárokat.

B.

Az A. alatti kategóriákra vonatkozó pénzben kifejezett értékhatárok (euróban)

Érték:

Bármilyen értékű

– 1. (régészeti darabok)

– 2. (műemlékrészek)

– 9. (ősnyomtatványok és kéziratok)

15 000

– 5. (mozaikképek és rajzok)

– 6. (metszetek)

– 8. (fényképek)

– 11. (nyomtatott térképek)

30 000

– 4. (Vízfestékkel, guasfestékkel és pasztellel készített képek)

50 000
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– 3. (képek)

– 7. (szoborművek)

– 10. (könyvek)

– 12. (gyűjtemények)

– 13. (minden egyéb tárgy)

A behozatali engedély iránti kérelem benyújtásakor meg kell állapítani azt, hogy a pénzügyi 
értékre vonatkozó feltételek teljesülnek-e. A pénzben kifejezett érték a kulturális javak 
értéke az e rendelet 2. cikke 1. bekezdésének a) pontjában említett tagállamban.

Azon tagállamok esetében, amelyeknek pénzneme nem az euró, az I. mellékletben szereplő 
euróban kifejezett értékeket a nemzeti pénznemre kell átváltani, és abban kifejezni a 2001. 
december 31-én az Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdetett árfolyamon. Ezt a nemzeti 
pénznemben kifejezett ellenértéket 2001. december 31-től kezdődően minden második évben 
felülvizsgálják. Ennek az ellenértéknek a kiszámítása az ezeknek a pénznemeknek a 
december 31-én esedékes felülvizsgálatot megelőző augusztus hónap utolsó napján végződő, 
24 hónapos időszak euróban kifejezett, átlagos napi értékén alapszik. Ezt a számítási 
módszert a Bizottság javaslatára a kulturális javakkal foglalkozó tanácsadó bizottság elvileg 
két évvel az első alkalmazást követően felülvizsgálja. Minden egyes felülvizsgálat 
alkalmával az euróban kifejezett értékeket és ezek nemzeti pénznemben kifejezett 
ellenértékeit az Európai Unió Hivatalos Lapjában időszakonként, az esedékes 
felülvizsgálatot megelőző november hó első napjaiban kihirdetik.

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

Indokolás

Az Európai Uniónak a saját kulturális javai tekintetében elismerttel megegyező szintű 
védelmet kell biztosítania a harmadik országokból az Unió területére importált kulturális 
javak esetében is. Annak érdekében, hogy az illetékes vámhatóságok és a behozatali 
engedélyek kiadásáért felelős hatóságok könnyebben tudják alkalmazni ezt a rendeletet, az 
eredetileg javasolt melléklet helyébe a kulturális javak kiviteléről szóló 116/2009/EK rendelet 
melléklete lép, hozzáigazítva azt egy egyszeri 100 éves küszöbértékhez, valamint kiigazítva az 
egyes értékhatárokkal, nem feledve a rendelet hatályát.
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