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ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē priekšlikuma mērķi cīnīties pret nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizāciju un alternatīviem terorisma finansēšanas avotiem, tostarp pret senlietu 
izlaupīšanu un kontrabandu, pastāvīgi paturot prātā, ka galīgajam mērķim ir jābūt kultūras 
mantojuma aizsardzībai, it īpaši ņemot vērā to, ka 2018. gads ir pasludināts par Eiropas 
kultūras mantojuma gadu.

Šajā sakarībā jāatzīmē, ka ir vajadzīgs līdzsvars starp pasākumiem, kas ir jāpieņem, lai 
aizsargātu kultūras mantojumu, un pasākumiem, kas ir jāveic, lai atbalstītu mākslas tirgu, 
proti, neliekot nesamērīgus šķēršļus kultūras priekšmetu likumīgai tirdzniecībai pāri ārējām 
robežām.

Atzinuma sagatavotājs atbalsta to, ka visām kultūras priekšmetu kategorijām būtu jānosaka 
250 gadu vecuma slieksnis, jo tas šķiet piemērots un priekšlikuma mērķim atbilstošs ilgums. 
Turklāt atzinuma sagatavotājs piekrīt, ka dažām kultūras priekšmetu kategorijām, kas ir 
pakļautas augstākam izlaupīšanas, zuduma vai iznīcināšanas riskam, ir vajadzīgi pastiprināti 
aizsardzības pasākumi.

No vienas puses, raugoties uz pasākumiem, kas jāpieņem mākslas tirgus atbalstam, pats 
galvenais ir tas, ka eksporta likumīgums ir jāpārbauda, pamatojoties uz eksportētājvalsts —
nevis izcelsmes valsts — normatīvajiem aktiem, jo, pēc atzinuma sagatavotāja domām, 
prasība iesniegt dokumentus, kas apliecinātu likumīgu eksportu no izcelsmes valsts, mākslas 
tirgum radītu papildu slogu. Līdz ar to attiecībā uz pienākumu pierādīt, ka eksports no 
eksportētājvalsts vai attiecīgi izcelsmes valsts ir bijis likumīgs, ir jāatsakās no nošķīruma starp 
valstīm, kuras ir parakstījušas 1970. gada UNESCO konvenciju, un valstīm, kuras to nav 
parakstījušas, un jānosaka, ka visām dalībvalstīm ir pienākums pierādīt, ka eksports no trešās 
valsts ir bijis likumīgs saskaņā ar tās normatīvajiem aktiem.

Otrkārt, kaut gan priekšlikumā ir sniegta termina “priekšmetu valdītājs” definīcija, atsaucoties 
uz Regulas (ES) Nr. 952/2013 5. panta 34. punktu, atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ir 
būtiski pārliecināties, ka šis termins neparedz īpašumtiesības, jo var gadīties situācijas, kad 
persona, kura vēlas saņemt importa licenci, vēl nav attiecīgo priekšmetu īpašnieks.

Treškārt, priekšlikumā ir paredzēts, ka kultūras priekšmetu pagaidu ievešana izglītības, 
zinātnes vai akadēmiskas pētniecības nolūkā nebūtu jāpakļauj prasībai uzrādīt licenci vai 
apliecinājumu. Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka šis izņēmums būtu jāattiecina arī uz 
restaurāciju.

No otras puses, raugoties uz pasākumiem, kas jāpieņem, lai aizsargātu kultūras mantojumu, 
atzinuma sagatavotājs, pirmkārt, ierosina pagarināt laikposmu, kas uzskatāms par “pagaidu”, 
no viena mēneša uz desmit gadiem attiecībā uz pielikuma c), d) un h) punktā minētajiem 
priekšmetiem un uz vienu gadu attiecībā uz visām pārējām pielikumā izklāstītajām 
kategorijām.

Otrkārt, atzinuma sagatavotājs vēlas uzsvērt, ka, ņemot vērā šo priekšmetu specifiku, ārkārtīgi 
svarīga loma muitas iestādēs ir kultūras ekspertiem, jo viņi, ja nepieciešams, var prasīt no 
deklarētājiem papildu informāciju un veikt fizisku kultūras priekšmetu pārbaudi, izdarot 
ekspertīzi.
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Treškārt, attiecībā uz kultūras priekšmetu uzglabāšanu Savienības muitas teritorijā gadījumā, 
ja šie priekšmeti tiek pagaidu kārtā aizturēti, šo priekšmetu specifikas dēļ ir jānodrošina 
saglabāšanas garantiju minimums.

Lai sekmētu pielāgošanos šim jaunajam režīmam, atzinuma sagatavotājs pilnībā atbalsta to, 
ka dalībvalstīm ir jāorganizē attiecīgajām iestādēm un speciālistiem paredzēti mācību un 
spēju veidošanas pasākumi, kā arī pircējiem adresētas izpratnes veicināšanas kampaņas. 
Turklāt atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ikvienā dalībvalstī būtu jāievieš informācijas 
kontaktpunkti, kas palīdzētu tirgus dalībniekiem īstenot šo regulu. Visbeidzot, ir būtiski 
spēcināt elektronisko pārvaldi, izmantojot piemērotas standartizētas elektroniskas veidlapas 
importētāja apliecinājumu sagatavošanai vai importa licences pieteikumiem, kuri tiktu 
iesniegti un reģistrēti elektroniski, piešķirot sērijas numuru un reģistrācijas datumu, un 
līdztekus izstrādājot pilnībā funkcionējošu elektronisku sistēmu informācijas apmaiņai starp 
dalībvalstu iestādēm, kas noteikti palīdzēs novērst labvēlīgākās tiesību sistēmas meklējumus.

GROZĪJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības 
komiteju un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Regulā būtu jāizmanto definēti 
termini, kas balstīti uz terminiem, kuri 
lietoti 1970. gada 14. novembrī Parīzē 
parakstītajā UNESCO Konvencijā par 
kultūras īpašuma nelikumīga importa, 
eksporta un īpašumtiesību nodošanas 
aizlieguma un novēršanas līdzekļiem un 
1995. gada 24. jūnijā Romā parakstītajā 
UNIDROIT Konvencijā par zagtiem vai 
nelikumīgi eksportētiem kultūras 
priekšmetiem, kurām pievienojies arī 
ievērojams skaits dalībvalstu, ņemot vērā, 
ka daudzām trešām valstīm un lielākajai 
daļai dalībvalstu ir pazīstamas to normas.

(6) Regulā būtu jāizmanto definēti 
termini, kas balstīti uz terminiem, kuri 
lietoti 1954. gada Hāgas Konvencijā par 
kultūras vērtību aizsardzību bruņota 
konflikta gadījumā, 1970. gada 
14. novembrī Parīzē parakstītajā UNESCO
Konvencijā par kultūras īpašuma 
nelikumīga importa, eksporta un 
īpašumtiesību nodošanas aizlieguma un 
novēršanas līdzekļiem un 1995. gada 
24. jūnijā Romā parakstītajā UNIDROIT 
Konvencijā par zagtiem vai nelikumīgi 
eksportētiem kultūras priekšmetiem, kurām
pievienojies arī ievērojams skaits 
dalībvalstu, ņemot vērā, ka daudzām 
trešām valstīm un lielākajai daļai 
dalībvalstu ir pazīstamas to normas.
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Eksporta likumība būtu jāpārbauda, 
balstoties uz tās valsts normatīvajiem 
aktiem, kurā kultūras priekšmeti tika atklāti 
vai radīti (turpmāk “izcelsmes valsts”). Lai 
novērstu prasību apiešanu, kad kultūras 
priekšmeti tiek ievesti Savienībā no citas 
trešās valsts, personai, kura vēlas tos ievest 
Savienības muitas teritorijā, būtu jāpierāda, 
ka tie no tās izvesti likumīgi, ja attiecīgā 
trešā valsts ir parakstījusi UNESCO 
1970. gada konvenciju un tādējādi ir 
apņēmusies cīnīties pret kultūras 
priekšmetu nelikumīgu tirdzniecību. Citos 
gadījumos personai būtu jāpierāda, ka 
eksports no izcelsmes valsts ir bijis 
likumīgs.

(7) Eksporta likumība būtu jāpārbauda, 
balstoties uz tās valsts normatīvajiem 
aktiem, kurā kultūras priekšmeti tika atklāti 
vai radīti (turpmāk “izcelsmes valsts”). 
Kultūras priekšmetus ievedot Savienībā no 
citas trešās valsts, personai, kura vēlas tos 
ievest Savienības muitas teritorijā, būtu 
jāpierāda, ka tie no izcelsmes valsts ir
izvesti likumīgi. Gadījumos, kad kultūras 
priekšmetu izcelsmes valsti nav iespējams 
precīzi noteikt, personai, kura vēlas tos 
ievest Savienības muitas teritorijā, būtu 
jāpierāda, ka tie ir likumīgi izvesti no 
valsts, kurā tie turēti tieši pirms 
nosūtīšanas uz Savienību 
(“eksportētājvalsts”) saskaņā ar tās 
normatīvajiem aktiem.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Ņemot vērā, ka UNESCO 
1970. gada Konvencijas 5. pantā ir prasīts 
izveidot vismaz vienu valsts dienestu ar 
pietiekamu skaitu kvalificētu darbinieku, 
lai nodrošinātu valsts kultūras priekšmetu 
aizsardzību pret nelikumīgu importu, 
eksportu un nodošanu; ņemot vērā arī to, 
ka ir nepieciešama aktīva sadarbība ar 
trešo valstu kompetentajām iestādēm 
drošības un nelikumīga kultūras 
priekšmetu importa apkarošanas jomā, jo 
īpaši krīzes skartās teritorijās, valstis, 
kuras ir pievienojušās UNESCO 
1970. gada Konvencijai, tiek aicinātas 
izpildīt Konvencijā paredzētās saistības, 
savukārt dalībvalstis, kuras to vēl nav 
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izdarījušas, tiek aicinātas nekavējoties 
ratificēt to.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai nesamērīgi neapgrūtinātu preču 
tirdzniecību pāri ārējām robežām, šai 
regulai būtu jāattiecas vienīgi uz precēm, 
kuras pārsniedz konkrētu vecuma slieksni. 
Šķiet, ka šajā nolūkā būtu atbilstīgi noteikt, 
ka visām kultūras priekšmetu kategorijām 
minimālā vecuma slieksnis ir 250 gadi. Ar 
šādu minimālā vecuma slieksni tiks 
nodrošināts, ka šajā regulā paredzētajos 
pasākumos galvenā uzmanība tiek 
pievērsta kultūras priekšmetiem, kurus, 
visticamāk, vēlas iegūt izlaupītāji konflikta 
skartās teritorijās, neizslēdzot citas preces, 
kuras ir nepieciešams kontrolēt, lai 
nodrošinātu kultūras mantojuma 
aizsardzību.

(8) Lai nesamērīgi neapgrūtinātu preču 
tirdzniecību pāri Savienības ārējām 
robežām, šai regulai būtu jāattiecas vienīgi 
uz priekšmetiem, kuri pārsniedz konkrētu 
vecuma un vērtības slieksni. Šķiet, ka šajā 
nolūkā saskaņā ar 1954. gada Hāgas 
Konvencijas, 1970. gada UNESCO 
Konvencijas un 1995. gada UNIDROIT 
Konvencijas noteikumiem būtu atbilstīgi 
noteikt, ka visneaizsargātākajām kultūras 
priekšmetu kategorijām minimālā vecuma 
slieksnis ir 100 gadi. Ar šādu minimālā 
vecuma slieksni tiks nodrošināts, ka šajā 
regulā paredzētajos pasākumos galvenā 
uzmanība tiek pievērsta kultūras 
priekšmetiem, kurus, visticamāk, vēlas 
iegūt izlaupītāji konflikta skartās teritorijās, 
neizslēdzot citas preces, kuras ir 
nepieciešams kontrolēt, lai nodrošinātu 
kultūras mantojuma aizsardzību.

Pamatojums

Šķiet, ka 250 gadu minimālā vecuma sliekšņa noteikšana neatbilst dažiem starptautiskiem 
līgumiem (sk. 1. pantu Hāgas Konvencijā par kultūras vērtību aizsardzību bruņota konflikta 
gadījumā, 1. pantu 1970. gada Konvencijā par kultūras īpašuma nelikumīga importa, 
eksporta un īpašumtiesību nodošanas aizlieguma un novēršanas līdzekļiem un 2. pantu 
UNIDROIT 1970. gada Konvencijā par zagtiem vai nelikumīgi eksportētiem kultūras 
priekšmetiem).

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
10. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Tā kā dažas kultūras priekšmetu 
kategorijas, proti, arheoloģiskie priekšmeti, 
pieminekļu elementi, reti rokraksti un 
inkunābulas, ir īpaši neaizsargātas no 
izlaupīšanas un iznīcināšanas, šķiet, ir 
nepieciešams paredzēt sistēmu, saskaņā ar 
kuru tos drīkst ievest Savienības muitas 
teritorijā vienīgi pēc pastiprinātām 
pārbaudēm. Šādā sistēmā būtu jāparedz, ka 
ir jāuzrāda ievešanas dalībvalsts 
kompetentās iestādes izsniegta licence 
pirms šo preču laišanas brīvā apgrozībā vai 
īpašas, no tranzīta atšķirīgas procedūras 
piemērošanas tām. Personām, kuras vēlas 
iegūt šādu licenci, vajadzētu spēt pierādīt, 
ka eksports no izcelsmes valsts ir likumīgs, 
proti, ar atbilstošiem apliecinošiem 
dokumentiem un citiem pierādījumiem, 
konkrētāk, ar eksporta licencēm
(sertifikātiem), ko izsniegusi trešā valsts 
(eksportētājvalsts), īpašumu apliecībām, 
rēķiniem, pirkuma līgumiem, 
apdrošināšanas dokumentiem, transporta 
dokumentiem un ekspertu vērtējumiem. 
Balstoties uz pilnīgu un precīzu 
pieteikumu, dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm būtu jāizlemj, vai bez liekas 
kavēšanās būtu izsniedzama licence.

(10) Tā kā dažas kultūras priekšmetu 
kategorijas, proti, arheoloģiskie priekšmeti, 
pieminekļu elementi, reti rokraksti un 
inkunābulas, ir īpaši neaizsargātas no 
izlaupīšanas un iznīcināšanas, šķiet, ir 
nepieciešams paredzēt sistēmu, saskaņā ar 
kuru tos drīkst ievest Savienības muitas 
teritorijā vienīgi pēc pastiprinātām 
pārbaudēm. Šādā sistēmā būtu jāparedz, ka 
ir jāuzrāda pirmās ievešanas dalībvalsts 
kompetentās iestādes izsniegta licence 
pirms šo priekšmetu laišanas brīvā 
apgrozībā vai īpašas, no tranzīta atšķirīgas 
muitas procedūras piemērošanas tiem. 
Personām, kuras vēlas iegūt šādu licenci, 
vajadzētu spēt pierādīt, ka kultūras 
priekšmeti ir izvesti no izcelsmes valsts 
saskaņā ar tās normatīvajiem aktiem vai 
ka attiecīgajā valstī šādu normatīvo aktu 
nav. Tas, ka eksports no izcelsmes valsts ir 
likumīgs, būtu jāpierāda ar atbilstošiem 
apliecinošiem dokumentiem un citiem 
pierādījumiem, konkrētāk, eksporta 
sertifikātiem vai eksporta licencēm, ko 
izsniegusi trešā eksportētājvalsts, īpašumu 
apliecībām, rēķiniem, pirkuma līgumiem, 
apdrošināšanas dokumentiem, transporta 
dokumentiem un ekspertu vērtējumiem. 
Balstoties uz pilnīgu un precīzu 
pieteikumu, dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm būtu jāizlemj, vai bez liekas 
kavēšanās būtu izsniedzama licence. 
Gadījumos, kad kultūras priekšmetu 
izcelsmes valsti nav iespējams precīzi 
noteikt, pieteikumam būtu jāpievieno visi 
apliecinošie dokumenti un informācija, 
kas pierāda, ka kultūras priekšmeti no 
eksportētājvalsts ir izvesti saskaņā ar tās 
normatīvajiem aktiem. Importējot 
kultūras priekšmetus, kuru izcelsme ir 
konfliktu skartās vai augsta riska valstīs, 
vienmēr būtu jāprasa uzrādīt licenci, ko 
izsniegusi pirmās ievešanas dalībvalsts 
kompetentā iestāde. Personām, kuras 
vēlas iegūt šādu licenci, vajadzētu spēt 
pierādīt, ka kultūras priekšmeti ir izvesti 
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no izcelsmes valsts saskaņā ar tās 
normatīvajiem aktiem, tādēļ izslēdzot 
iespēju pierādīt, ka tie likumīgi izvesti no 
eksportētājvalsts. Komisijai, izmantojot 
īstenošanas aktus, būtu jāizveido regulāri 
atjaunināts konfliktu skartu un augsta 
riska valstu saraksts, ar kura palīdzību 
būtu jānosaka kultūras priekšmetiem 
piemērotie ierobežojošie pasākumi 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 215. pantu. Komisijai 
būtu jāpieaicina ārēji eksperti, piemēram, 
UNESCO un Starptautiskā muzeju 
padome (ICOM), lai sagatavotu šādu 
sarakstu, kura pamatā, ievērojot ANO 
Drošības padomes rezolūcijas, vajadzētu 
būt ICOM publicētajām sarkanajām 
grāmatām, kur klasificētas apdraudētu 
arheoloģisku priekšmetu vai mākslas 
darbu kategorijas pasaules 
visneaizsargātākajās vietās, lai novērstu to 
pārdošanu vai nelikumīgu eksportu.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Ņemot vērā kultūras priekšmetu 
specifiku, ārkārtīgi svarīga loma muitas 
iestādēs ir kultūras ekspertiem, jo viņiem 
vajadzības gadījumā būtu jāspēj pieprasīt 
deklarētājam papildu informāciju un veikt 
kultūras priekšmetu fizisku pārbaudi, 
izdarot ekspertīzi.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Attiecībā uz citām kultūras (11) Attiecībā uz citām kultūras 
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priekšmetu kategorijām personām, kuras 
vēlas tos ievest Savienības muitas 
teritorijā, ar attiecīgu apliecinājumu būtu 
jāapliecina un jāuzņemas atbildība par to, 
ka eksports no trešās valsts ir likumīgs, un 
būtu jāsniedz pietiekama informācija, lai 
muita varētu identificēt šīs preces. Lai 
atvieglotu procedūru un tiesiskās 
noteiktības labad informācija par kultūras 
priekšmetiem būtu jāsniedz, izmantojot 
standartizētu dokumentu. Kultūras 
priekšmetu aprakstīšanai būtu jāizmanto 
UNESCO ieteiktais priekšmeta 
identifikācijas standarts. Muitai būtu 
jāreģistrē šo kultūras priekšmetu ievešana, 
jāglabā attiecīgo dokumentu oriģināli un 
jāizsniedz deklarētājam to kopijas, lai 
nodrošinātu preču izsekojamību pēc to 
ievešanas iekšējā tirgū.

priekšmetu kategorijām personām, kuras 
vēlas tos ievest Savienības muitas 
teritorijā, būtu jāspēj pierādīt, ka tie ir 
likumīgi izvesti no izcelsmes valsts, šajā 
nolūkā uzrādot attiecīgus apliecinošos 
dokumentus un pierādījumus, konkrētāk, 
eksporta sertifikātus vai licences, ko 
izsniegusi trešā eksportētājvalsts, īpašumu 
apliecības, rēķinus, pirkuma līgumus, 
apdrošināšanas dokumentus, transporta 
dokumentus un ekspertu vērtējumus.
Personām, kuras vēlas ievest kultūras 
priekšmetus Savienības muitas teritorijā, 
būtu jāsniedz pietiekama informācija, lai 
muita varētu identificēt šos priekšmetus, 
un jāpievieno elektronisks apliecinājums, 
ar kuru tās apliecina un uzņemas 
atbildību par to, ka šo priekšmetu eksports 
no izcelsmes valsts ir likumīgs. Lai 
atvieglotu procedūru un tiesiskās 
noteiktības labad informācija par kultūras 
priekšmetiem būtu jāsniedz, izmantojot 
standartizētu elektronisku dokumentu. 
Kultūras priekšmetu aprakstīšanai būtu 
jāizmanto UNESCO ieteiktais priekšmeta 
identifikācijas standarts. Šie kultūras 
priekšmeti būtu elektroniski jāreģistrē, un 
jāizsniedz deklarētājam attiecīgo iesniegto 
dokumentu kopijas, lai nodrošinātu šo 
priekšmetu izsekojamību pēc to ievešanas 
iekšējā tirgū.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Kultūras priekšmetu pagaidu 
ievešana izglītības, zinātnes vai 
akadēmiskas pētniecības nolūkā nebūtu 
jāpakļauj prasībai uzrādīt licenci vai 
apliecinājumu.

(12) Kultūras priekšmetu pagaidu 
ievešana izglītības (piemēram, kultūras un 
mūzikas vajadzībām), zinātnes, 
restaurācijas, konservācijas, izstādīšanas
vai akadēmiskas pētniecības nolūkā un 
muzeju vai līdzīgu publisku bezpeļņas
iestāžu sadarbības vajadzībām, rīkojot 
izstādes, nebūtu jāpakļauj prasībai uzrādīt 
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licenci vai apliecinājumu.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Kultūras priekšmeti, kurus 
paredzēts izstādīt tirdzniecības izstādēs un 
starptautiskos mākslas gadatirgos, nebūtu 
jāpakļauj prasībai uzrādīt importa licenci.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai ņemtu vērā ar šīs regulas 
īstenošanu saistīto pieredzi un mainīgos 
ģeopolitiskos un citus apstākļus, kas 
kultūras priekšmetus pakļauj riskam, 
nekavējot (nesamērīgi) tirdzniecību ar 
trešām valstīm, pilnvaras pieņemt aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
attiecībā uz minimālā vecuma sliekšņa 
kritērija izmaiņām dažādajās kultūras 
priekšmetu kategorijās. Šādā deleģējumā 
būtu jāparedz arī iespēja Komisijai pēc 
kombinētās nomenklatūras grozījumiem 
atjaunināt pielikumu. Sevišķi svarīgi ir 
Komisijai sagatavošanas darba gaitā 
pienācīgi apspriesties, tostarp ar 
ekspertiem, un šo apspriešanos īstenot 
saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. 
gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu27. Konkrētāk, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un 
Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un 
minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve Komisijas ekspertu grupu 

(14) Lai ņemtu vērā ar šīs regulas 
īstenošanu saistīto pieredzi un mainīgos 
ģeopolitiskos un citus apstākļus, kas 
kultūras priekšmetus pakļauj riskam, 
nekavējot (nesamērīgi) tirdzniecību ar 
trešām valstīm, pilnvaras pieņemt aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
attiecībā uz minimālā vecuma un 
finansiālās vērtības sliekšņa kritēriju
izmaiņām dažādajās kultūras priekšmetu 
kategorijās. Šādā deleģējumā būtu jāparedz 
arī iespēja Komisijai pēc kombinētās 
nomenklatūras grozījumiem atjaunināt 
pielikumu. Sevišķi svarīgi ir Komisijai 
sagatavošanas darba gaitā pienācīgi 
apspriesties, tostarp ar ekspertiem, un šo 
apspriešanos īstenot saskaņā ar principiem, 
kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu 
nolīgumā par labāku likumdošanas 
procesu27. Konkrētāk, lai deleģēto aktu 
sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, 
Eiropas Parlaments un Padome visus 
dokumentus saņem vienlaicīgi ar 
dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu 
ekspertiem ir sistemātiska piekļuve 
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sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana.

Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, 
kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

__________________ __________________

27 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp. 27 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai nodrošinātu vienādus apstākļus 
šīs regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir 
Komisijai īstenošanas pilnvaras pieņemt 
konkrētu kārtību par kultūras priekšmetu 
pagaidu ievešanu un uzglabāšanu
Savienības muitas teritorijā, importa 
licences pieteikumu veidnēm un 
veidlapām, par importētāja 
apliecinājumiem un to pavaddokumentiem, 
kā arī papildu procesuāliem noteikumiem 
par to iesniegšanu un izskatīšanu. 
Komisijai būtu jāpiešķir arī īstenošanas 
pilnvaras noteikt kārtību par elektroniskas 
datubāzes izveidi informācijas 
uzglabāšanai un apmaiņai starp 
dalībvalstīm. Minētās pilnvaras būtu 
jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/201128.

(15) Lai nodrošinātu vienādus apstākļus 
šīs regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir 
Komisijai īstenošanas pilnvaras pieņemt 
konkrētu kārtību kultūras priekšmetu 
pagaidu ievešanai un uzglabāšanai
Savienības muitas teritorijā, un vienlaikus 
būtu jāgarantē atbilstoši saglabāšanas 
apstākļi, pienācīgi ņemot vērā šo kultūras 
priekšmetu specifiku. Minētā kārtība būtu 
jāattiecina arī uz standartizētajām 
elektroniskajām importa licences 
pieteikumu veidnēm un veidlapām, 
elektroniskajiem importētāja 
apliecinājumiem un to pavaddokumentiem, 
kā arī papildu procesuāliem noteikumiem 
par to elektronisku iesniegšanu un 
izskatīšanu. Komisijai būtu jāpiešķir arī 
īstenošanas pilnvaras noteikt kārtību par 
elektroniskas datubāzes izveidi 
informācijas uzglabāšanai un apmaiņai 
starp dalībvalstīm. Minētās pilnvaras būtu 
jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/201128. 
Komisijai būtu jāpiešķir arī īstenošanas 
pilnvaras izveidot konfliktu skartu un 
augsta riska valstu sarakstu, kurš tiktu 
regulāri atjaunināts un ar kura palīdzību 
būtu jānosaka kultūras priekšmetiem 
piemērotie ierobežojošie pasākumi 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 215. pantu.

__________________ __________________

28 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 28 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
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(ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. 
februāris) ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 
13. lpp.).

(ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. 
februāris) ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 
13. lpp.).

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Būtu jāievāc nozīmīga informācija 
par kultūras priekšmetu tirdzniecības 
plūsmām, lai atbalstītu regulas efektīvu 
īstenošanu un lai radītu pamatu tās 
turpmākai izvērtēšanai. Kultūras 
priekšmetu tirdzniecības plūsmas nevar tikt 
efektīvi uzraudzītas tikai pēc to vērtības vai 
masas, jo šie divi mērījumi var svārstīties. 
Ir būtiski ievākt informāciju par deklarēto 
priekšmetu skaitu. Tā kā kombinētajā 
nomenklatūrā attiecībā uz kultūras 
priekšmetiem nav norādīta papildu 
mērvienība, ir nepieciešams paredzēt, ka 
tiek deklarēts priekšmetu skaits.

(16) Būtu jāievāc nozīmīga informācija 
par kultūras priekšmetu tirdzniecības 
plūsmām, lai atbalstītu regulas efektīvu 
īstenošanu un lai radītu pamatu tās 
turpmākai izvērtēšanai. Kultūras 
priekšmetu tirdzniecības plūsmas nevar tikt 
efektīvi uzraudzītas tikai pēc to vērtības vai 
masas, jo šie divi mērījumi var svārstīties. 
Ir būtiski elektroniski ievākt informāciju 
par deklarēto priekšmetu skaitu. Tā kā 
kombinētajā nomenklatūrā attiecībā uz 
kultūras priekšmetiem nav norādīta papildu 
mērvienība, ir nepieciešams paredzēt, ka 
tiek deklarēts priekšmetu skaits.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) ES muitas riska pārvaldības 
stratēģijas un rīcības plāna mērķis29 citstarp 
ir stiprināt muitas iestāžu spējas uzlabot 
reakciju uz riskiem kultūras priekšmetu 
jomā. Būtu jāizmanto Regulā (ES) 
Nr. 952/2013 izklāstītais kopīgais risku 
pārvaldības regulējums, un muitas 
iestādēm būtu jāveic apmaiņa ar nozīmīgu 
informāciju par riskiem.

(17) ES muitas riska pārvaldības 
stratēģijas un rīcības plāna mērķis29 citstarp 
ir apmācīt muitas iestādes un stiprināt to
spējas uzlabot reakciju uz riskiem kultūras 
priekšmetu jomā. Būtu jāizmanto Regulā 
(ES) Nr. 952/2013 izklāstītais kopīgais
risku pārvaldības regulējums, un muitas 
iestādēm būtu jāveic apmaiņa ar nozīmīgu 
informāciju par riskiem.
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__________________ __________________

29 COM/2014/0527 final: Komisijas 
paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei 
un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai par ES muitas riska pārvaldības 
stratēģiju un rīcības plānu.

29 COM/2014/0527 final: Komisijas 
paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei 
un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai par ES muitas riska pārvaldības 
stratēģiju un rīcības plānu.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Tā kā kultūras priekšmetu 
nelikumīga tirdzniecība var būt terorisma 
finansēšanas un nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas avots, ir steidzami 
nepieciešams izveidot izpratnes 
veicināšanas kampaņas, lai šiem 
jautājumiem īpaši pievērstu kultūras 
priekšmetu pircēju uzmanību; turklāt, lai 
palīdzētu tirgus dalībniekiem īstenot šo 
regulu, ikvienā dalībvalstī būtu jāierīko 
informācijas kontaktpunkti.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Komisijai būtu nepieciešams 
pietiekami ilgs laiks, lai pieņemtu šīs 
regulas īstenošanas noteikumus, konkrētāk, 
noteikumus par atbilstošām veidlapām, kas 
izmantojamas pieteikumam par importa 
licenci vai importētāja apliecinājuma 
sagatavošanai. Līdz ar to šīs regulas 
piemērošana būtu jāatliek.

(19) Komisijai būtu nepieciešams 
pietiekami ilgs laiks, lai pieņemtu šīs 
regulas īstenošanas noteikumus, konkrētāk, 
noteikumus par atbilstošām standartizētām 
elektroniskām veidlapām, kas 
izmantojamas pieteikumam par importa 
licenci vai importētāja apliecinājuma 
sagatavošanai. Līdz ar to šīs regulas 
piemērošana būtu jāatliek.
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā ir noteikti nosacījumi un 
kārtība kultūras priekšmetu ievešanai
Savienības muitas teritorijā.

Šajā regulā ir noteikti nosacījumi un 
kārtība kultūras priekšmetu importam
Savienības muitas teritorijā.

Pamatojums

Regulas 1. pantā, definētot tās priekšmetu un darbības jomu, ne tik precīzais jēdziens 
“ievešana” būtu jāaizstāj ar precīzāku jēdzienu “imports”.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienības muitas teritorijā ir aizliegts 
ievest no trešās valsts nelikumīgi izvestus 
kultūras priekšmetus, ja ir pamatoti 
iemesli uzskatīt, ka attiecīgie kultūras 
priekšmeti ir izvesti no izcelsmes valsts vai 
eksportētājvalsts teritorijas bez to 
likumīgā īpašnieka piekrišanas vai ir 
izvesti, pārkāpjot šo valstu normatīvo aktu 
noteikumus.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula neskar stingrākus režīmus, kas 
izveidoti ar dalībvalstīs spēkā esošiem 
instrumentiem attiecībā uz kultūras 
priekšmetu importu to muitas teritorijā.
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Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) “kultūras priekšmets” ir jebkurš 
priekšmets, kas nozīmīgs arheoloģijai, 
aizvēsturei, vēsturei, literatūrai, mākslai vai 
zinātnei un kas ietilpst kādā no 
kategorijām, kuras minētas pielikuma 
tabulā un atbilst tajā konkretizētajam 
minimālā vecuma slieksnim;

a) “kultūras priekšmets” ir jebkurš 
priekšmets, kas nozīmīgs arheoloģijai, 
aizvēsturei, vēsturei, literatūrai, mākslai vai 
zinātnei un kas ietilpst kādā no 
kategorijām, kuras minētas pielikuma 
tabulā un atbilst tajā konkretizētajam 
minimālā vecuma un finansiālās vērtības 
slieksnim;

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) “izcelsmes valsts” ir valsts, kuras 
pašreizējā teritorijā kultūras priekšmeti tika 
radīti vai atklāti;

b) “izcelsmes valsts” ir valsts, kuras 
pašreizējā teritorijā kultūras priekšmeti tika 
radīti vai atklāti vai no kuras pašreizējās 
teritorijas zemes vai ūdeņiem tie tika 
izņemti, izrakti vai nozagti, vai valsts, 
kura ir tik cieši saistīta ar kultūras 
priekšmetiem, ka uzskata tos par savu 
kultūras mantojumu un attiecīgi aizsargā 
tos, likumīgi regulējot to eksportu;

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) “eksportētājvalsts” ir pēdējā valsts, 
kurā kultūras priekšmeti tika pastāvīgi 
turēti saskaņā ar šīs valsts normatīvajiem 

c) “eksportētājvalsts” ir pēdējā valsts, 
kurā kultūras priekšmeti tika turēti saskaņā 
ar šīs valsts normatīvajiem aktiem pirms to 
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aktiem pirms to nosūtīšanas uz Savienību; nosūtīšanas uz Savienību;

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) “konfliktu skartas un augsta riska 
valstis” ir valstis, kuras Komisija iekļāvusi 
sarakstā kā valstis, kurās notiek bruņoti 
konflikti, ir plaši izplatīta vardarbība vai 
citi riski, kas apdraud cilvēkus vai 
kultūras priekšmetus;

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) “pastāvīgi” nozīmē vismaz vienu 
mēnesi ilgu laikposmu, kas nav saistīts ar 
pagaidu izmantošanu, tranzītu, eksportu 
vai nosūtīšanu;

svītrots

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 12. pantu, lai 
pēc grozījumiem kombinētajā 
nomenklatūrā grozītu pielikuma tabulas 
otro aili un minimālā vecuma slieksni
pielikuma tabulas trešajā ailē, ņemot vērā 
šīs regulas īstenošanas gaitā gūto pieredzi.

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 12. pantu, lai 
pielikumā grozītu kultūras priekšmetu 
kategorijas un minimālā vecuma un 
finansiālās vērtības slieksni, ņemot vērā 
šīs regulas īstenošanas rezultātus.
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Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 12. pantu, lai, 
ņemot vērā šīs regulas īstenošanas gaitā 
gūto pieredzi, grozītu to priekšmetu 
kategorijas, par kuriem importētājam ir 
jāiesniedz pirmās ievešanas dalībvalsts 
muitas iestādēm importa licence vai 
importētāja apliecinājums.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pirmās ievešanas dalībvalsts 
kompetento iestāžu izsniegtu importa 
licenci vai pareizu importētāja 
apliecinājuma iesniegšanu neuzskata par 
kultūras priekšmetu likumīgas izcelsmes 
vai īpašumtiesību pierādījumu.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kultūras priekšmetu pagaidu 
ievešanu (Regulas (ES) Nr. 952/2013 
250. panta izpratnē) Savienībā muitas 
teritorijā izglītības, zinātnes un 
akadēmiskās pētniecības vajadzībām;

a) kultūras priekšmetu pagaidu 
ievešanu (Regulas (ES) Nr. 952/2013 
250. panta izpratnē) Savienības muitas 
teritorijā izglītības (piemēram, kultūras un 
mūzikas), zinātnes, restaurācijas, 
konservācijas, izstādīšanas un 
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akadēmiskās pētniecības vajadzībām un 
muzeju vai citu publisku bezpeļņas iestāžu 
sadarbības vajadzībām saistībā ar izstāžu 
rīkošanu;

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a tirdzniecības izstādēs un 
starptautiskos mākslas gadatirgos
izstādītu kultūras priekšmetu pagaidu 
ievešanu (Regulas (ES) Nr. 952/2013 
250. panta izpratnē) Eiropas Savienības 
muitas teritorijā būtu jāatļauj ar 
nosacījumu, ka ir iesniegts importētāja 
apliecinājums saskaņā ar 5. pantu;

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
3. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b atpakaļievestiem kultūras 
priekšmetiem saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 952/2013 203. pantu;

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Preču valdītājs pieteikumu par 
importa licenci iesniedz ievešanas 
dalībvalsts kompetentajai iestādei. 
Pieteikumam pievieno dokumentārus 
pierādījumus un citu informāciju, ar ko 
pierāda, ka attiecīgie kultūras priekšmeti 
no izcelsmes valsts tika izvesti saskaņā ar 

2. Iepriekšējā punktā minēto kultūras 
priekšmetu valdītājs pieteikumu par 
importa licenci iesniedz pirmās ievešanas 
dalībvalsts kompetentajai iestādei. 
Pieteikumam pievieno dokumentārus 
pierādījumus un citu informāciju, ar ko 
pierāda, ka attiecīgie kultūras priekšmeti 
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tās normatīvajiem aktiem. Tomēr, ja 
eksportētājvalsts ir viena no UNESCO 
1970. gada 14. novembrī Parīzē 
parakstītās Konvencijas par kultūras 
īpašuma nelikumīga importa, eksporta un 
īpašumtiesību nodošanas aizlieguma un 
novēršanas līdzekļiem (turpmāk 
“UNESCO 1970. gada konvencija”),
pieteikumam pievieno dokumentārus 
pierādījumus un citu informāciju, ar ko 
pierāda, ka kultūras priekšmeti no šīs valsts 
tika izvesti saskaņā ar tās normatīvajiem 
aktiem.

no izcelsmes valsts tika izvesti saskaņā ar 
tās normatīvajiem aktiem vai ka attiecīgajā 
valstī šādu normatīvo aktu nav.
Gadījumos, kad kultūras priekšmetu 
izcelsmes valsti nav iespējams precīzi 
noteikt, importa licences pieteikumam 
pievieno apliecinošus dokumentus un citu 
informāciju, ar ko pierāda, ka kultūras 
priekšmeti tika izvesti no eksportētājvalsts
saskaņā ar tās normatīvajiem aktiem.

Tādu kultūras priekšmetu valdītājs, kuru 
izcelsme ir konfliktu skartās vai augsta 
riska valstīs, vienmēr iesniedz pirmās 
ievešanas dalībvalsts kompetentajai 
iestādei pieteikumu importa licences 
saņemšanai. Pieteikumam pievieno 
apliecinošus dokumentus un citu 
informāciju, ar ko pierāda, ka attiecīgie 
kultūras priekšmeti no izcelsmes valsts 
tika izvesti saskaņā ar tās normatīvajiem 
aktiem.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ievešanas dalībvalsts kompetentā 
iestāde pārbauda, vai pieteikums ir pilnīgs. 
Tā 30 dienu laikā pēc pieteikuma 
saņemšanas no pieteikuma iesniedzēja 
pieprasa trūkstošo informāciju vai 
dokumentu.

3. Pirmās ievešanas dalībvalsts 
kompetentā iestāde pārbauda, vai 
pieteikums ir pilnīgs. Tā 30 dienu laikā pēc 
pieteikuma saņemšanas no pieteikuma 
iesniedzēja pieprasa trūkstošo informāciju 
vai dokumentu.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kompetentā iestāde 90 dienu laikā 4. Kompetentā iestāde 90 dienu laikā 
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pēc pilnīga pieteikuma iesniegšanas 
pārbauda pieteikumu un lemj par importa 
licences izsniegšanu vai pieteikuma 
noraidīšanu. Tā var noraidīt pieteikumu ar 
šādu pamatojumu:

pēc pilnīga pieteikuma iesniegšanas 
pārbauda pieteikumu un lemj par importa 
licences izsniegšanu vai pieteikuma 
noraidīšanu. Tā noraida pieteikumu ar 
šādu pamatojumu:

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja eksportētājvalsts nav UNESCO 
1970. gada konvencijas dalībvalsts un ja 
nav pierādīts, ka kultūras priekšmeti no 
izcelsmes valsts tika izvesti saskaņā ar tās 
normatīvajiem aktiem;

a) ja nav pierādīts, ka kultūras 
priekšmeti no izcelsmes valsts tika izvesti 
saskaņā ar tās normatīvajiem aktiem vai ja 
nav pierādīts, ka izcelsmes valstī, no kuras 
kultūras priekšmeti izvesti, nav šādu 
normatīvo aktu;

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja eksportētājvalsts ir UNESCO 
1970. gada konvencijas dalībvalsts un nav 
pierādīts, ka kultūras priekšmeti no 
eksportētājvalsts tika izvesti saskaņā ar tās 
normatīvajiem aktiem;

b) ja vēl nav pabeigts izskatīt 
izcelsmes valsts iestāžu iesniegtas prasības 
par kultūras priekšmetu atgūšanu;

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ja vēl nav pabeigts izskatīt 
izcelsmes valsts kompetento iestāžu 
iesniegtus atmaksāšanas pieprasījumus;
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Pamatojums

To iemeslu vidū, uz kuriem pamatojoties, kompetentā iestāde var noraidīt pieteikumu par 
importa licences izsniegšanu, jāmin arī izcelsmes valsts iesniegti pieprasījumi, kurus vēl nav 
pabeigts izskatīt.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kompetentajai iestādei ir pietiekams 
pamats uzskatīt, ka preču valdītājs nav tās
iegādājies likumīgi.

c) kompetentajai iestādei ir pietiekams 
pamats apgalvot, ka priekšmetu valdītājs 
nav tos iegādājies likumīgi.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) ja importa pieprasījums attiecas uz 
kultūras priekšmetu, kura importa 
pieteikumu iepriekš jau ir noraidījusi cita 
Savienības dalībvalsts — par šādu 
atteikumu pieteikuma iesniedzējam ir 
jāpaziņo iestādei, kuras kompetencē ir 
importa licences izsniegšana;

Pamatojums

To iemeslu vidū, uz kuriem pamatojoties, kompetentā iestāde varētu noraidīt pieteikumu par 
importa licences izsniegšanu, jābūt arī gadījumam, kad šo pašu pieteikumu iepriekš ir 
noraidījusi cita dalībvalsts — par šādu atteikumu pieteikuma iesniedzējam ir jāpaziņo 
iestādei, kuras kompetencē ir importa licences izsniegšana.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izsniedzot importa licenci, kompetentā 
iestāde to reģistrē elektroniski.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
4. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja pieteikums tiek noraidīts, 
4. punktā minētajam administratīvajam 
lēmumam pievieno noraidīšanas 
pamatojumu, tostarp informāciju par 
pārsūdzības procedūru, lēmumu darot 
zināmu attiecīgajam pieteikuma 
iesniedzējam tā pieņemšanas brīdī.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija ar īstenošanas aktiem var 
izveidot veidni pieteikumam par importa 
licenci, kā arī procesuālus noteikumus par 
šāda pieteikuma iesniegšanu un 
izskatīšanu. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 13. pantā.

6. Komisija ar īstenošanas aktiem 
izveido standartizētu elektronisku veidni 
pieteikumam par importa licenci, kā arī 
procesuālus noteikumus par šāda 
pieteikuma un attiecīgo apliecinošo 
dokumentu elektronisku iesniegšanu un 
elektronisku izskatīšanu. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 13. pantā.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai pielikuma a), b), e), f), g), i), j), 
k) un l) punktā minētos kultūras 
priekšmetus laistu brīvā apgrozībā 
Savienībā un piemērotu īpašu, no tranzīta 
atšķirīgu procedūru, ir jāiesniedz 
importētāja apliecinājums ievešanas 
dalībvalsts muitas iestādēm.

1. Lai importētu pielikuma a), b), e), 
f), g), i), j), k) un l) punktā minētos 
kultūras priekšmetus, ir jāiesniedz 
elektronisks importētāja apliecinājums
pirmās ievešanas dalībvalsts muitas 
iestādēm.

Iepriekšējo punktu nepiemēro kultūras 
priekšmetiem, kuru izcelsme ir konfliktu 
skartās vai augsta riska valstīs. Lai 
importētu šādus kultūras priekšmetus, ir 
jāuzrāda importa licence, ko pirmās 
ievešanas dalībvalsts kompetentā iestāde 
izsniegusi saskaņā ar 4. pantā 
izklāstītajiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Importētāja apliecinājums ietver 
preču valdītāja parakstītu deklarāciju par 
to, ka preces no izcelsmes valsts izvestas 
saskaņā ar tās normatīvajiem aktiem. 
Tomēr, ja eksportētājvalsts ir UNESCO 
1970. gada konvencijas dalībvalsts, 
importētāja apliecinājums ietver preču 
valdītāja parakstītu deklarāciju par to, ka 
preces no šīs valsts izvestas saskaņā ar tās 
normatīvajiem aktiem.

2. Gadījumos, kad kultūras 
priekšmetu izcelsmes valsti ir iespējams 
precīzi noteikt, elektroniskajā importētāja
apliecinājumā iekļauj:

a) priekšmetu valdītāja parakstītu 
deklarāciju;

Importētāja apliecinājums ietver 
standartizētu dokumentu, kurā attiecīgie 
kultūras priekšmeti aprakstīti pietiekami 
detalizēti, lai muitas iestādes varētu tos 
identificēt.

b) standartizētu elektronisku
dokumentu, kurā attiecīgie kultūras 
priekšmeti aprakstīti pietiekami detalizēti, 
lai muitas iestādes varētu tos identificēt; 
un

c) izcelsmes valsts izsniegtu eksporta 
licenci vai sertifikātu. Personām, kuras 
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vēlas iegūt šādu licenci, vajadzētu spēt 
pierādīt, ka kultūras priekšmeti ir izvesti 
no izcelsmes valsts saskaņā ar tās 
normatīvajiem aktiem vai ka attiecīgajā 
valstī šādu normatīvo aktu nav.

Gadījumos, kad kultūras priekšmetu 
izcelsmes valsti nav iespējams precīzi 
noteikt, elektroniskajā importētāja 
apliecinājumā iekļauj:

a) priekšmetu valdītāja parakstītu 
deklarāciju;

b) standartizētu elektronisku 
dokumentu, kurā attiecīgie kultūras 
priekšmeti aprakstīti pietiekami detalizēti, 
lai muitas iestādes varētu tos identificēt; 
un

c) eksportētājvalsts izsniegtu eksporta 
licenci vai sertifikātu. Gadījumos, kad 
eksportētājvalsts tiesību akti neparedz
eksporta licenču vai sertifikātu 
izsniegšanu, importētāja apliecinājumam 
pievieno ticamus apliecinošos 
dokumentus un informāciju, kas pierāda, 
ka kultūras priekšmeti no 
eksportētājvalsts ir izvesti saskaņā ar tās 
normatīvajiem aktiem.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var ar īstenošanas aktiem 
pieņemt veidni importētāja 
apliecinājumam, kā arī procesuālus 
noteikumus par importētāja apliecinājuma 
iesniegšanu un izskatīšanu. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 13. pantā.

3. Komisija ar īstenošanas aktiem 
pieņem standartizētu elektronisku veidni 
importētāja apliecinājumam, kā arī 
procesuālus noteikumus par importētāja 
apliecinājuma elektronisku iesniegšanu un 
izskatīšanu. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 13. pantā.



AD\1153429LV.docx 25/36 PE616.832v02-00

LV

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Muitas iestādei, kas kompetenta 
laist kultūras priekšmetus brīvā apgrozībā 
vai piemērot tiem īpašu, no tranzīta 
atšķirīgu procedūru, iesniedz attiecīgi 
4. pantā minēto importa licenci vai 5. pantā 
minēto importētāja apliecinājumu.

1. Muitas iestādei, kas ir kompetenta 
laist kultūras priekšmetus brīvā apgrozībā 
vai piemērot tiem īpašu, no tranzīta 
atšķirīgu procedūru, elektroniski iesniedz 
attiecīgi 4. pantā minēto importa licenci vai 
5. pantā minēto importētāja apliecinājumu.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz kultūras priekšmetiem, 
kuru ievešanai Savienības muitas teritorijā 
nepieciešama importa licence, muitas 
iestādes pārbauda, vai importa licence 
atbilst uzrādītajām precēm. Šajā nolūkā tās 
var veikt kultūras priekšmetu fizisku 
pārbaudi, tai skaitā ekspertīzi.

2. Attiecībā uz kultūras priekšmetiem, 
kuru ievešanai Savienības muitas teritorijā 
nepieciešama importa licence, muitas 
iestādes pārbauda, vai importa licence 
atbilst uzrādītajiem priekšmetiem. Šajā 
nolūkā tās ciešā sadarbībā ar iestādēm, 
kuru kompetencē ir kultūras priekšmeti, 
var veikt kultūras priekšmetu fizisku 
pārbaudi, izdarot ekspertīzi. Elektroniski 
reģistrētajai importa licencei piešķir 
sērijas numuru un reģistrācijas datumu 
un, laižot priekšmetus apgrozībā, 
deklarētājam izsniedz reģistrētās importa 
licences kopiju.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz kultūras priekšmetiem, 
kuru ievešanai Savienības muitas teritorijā 

3. Attiecībā uz kultūras priekšmetiem, 
kuru ievešanai Savienības muitas teritorijā 
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nepieciešams importētāja apliecinājums, 
muitas iestādes pārbauda, vai importētāja 
apliecinājums atbilst 5. pantā vai uz tā 
pamata noteiktajām prasībām un vai tas 
atbilst uzrādītajām precēm. Šajā nolūkā tās 
var pieprasīt no deklarētāja papildu 
informāciju un veikt kultūras priekšmetu 
fizisku pārbaudi, tai skaitā ekspertīzi. Tās 
reģistrē importētāja apliecinājumu, 
piešķirot tam sērijas numuru un 
reģistrācijas datumu un, veicot preču 
laišanu apgrozībā, izsniedz deklarētājam 
reģistrētā importētāja apliecinājuma kopiju.

nepieciešams importētāja apliecinājums, 
muitas iestādes pārbauda, vai importētāja 
apliecinājums atbilst 5. pantā vai uz tā 
pamata noteiktajām prasībām un vai tas 
atbilst uzrādītajiem priekšmetiem. Šajā 
nolūkā tās var pieprasīt no deklarētāja 
papildu informāciju un veikt kultūras 
priekšmetu fizisku pārbaudi, izdarot 
ekspertīzi, kā minēts 2. punktā. 
Elektroniski reģistrētajam importētāja 
apliecinājumam piešķir sērijas numuru un 
reģistrācijas datumu un, laižot priekšmetus
apgrozībā, izsniedz deklarētājam reģistrētā 
importētāja apliecinājuma kopiju.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalstis ierobežo to muitas iestāžu 
skaitu, kuras ir kompetentas laist kultūras 
priekšmetus brīvā apgrozībā vai piemērot 
tiem īpašu, no tranzīta atšķirīgu 
procedūru, tās Komisijai dara zināmu 
informāciju par šīm muitas iestādēm, kā arī 
jebkuras izmaiņas tajā.

Ja dalībvalstis ierobežo to muitas iestāžu 
skaitu, kuras ir kompetentas importēt
kultūras priekšmetus, tās Komisijai dara 
zināmu informāciju par šīm muitas 
iestādēm, kā arī jebkuras izmaiņas tajā. Arī 
tad, ja muitas iestāžu skaits ir ierobežots, 
dalībvalstis nodrošina, ka priekšmetu 
valdītājiem vai importētājiem ir 
pietiekama piekļuve šīm iestādēm.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Kultūras priekšmetu aizturēšanas 
gadījumā tiek nodrošināti piemēroti 
saglabāšanas apstākļi saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 952/2013 147. pantā 
izklāstītajiem preču pagaidu uzglabāšanas 
nosacījumiem un pienākumiem, pienācīgi 
ņemot vērā attiecīgo priekšmetu specifiku.
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Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
8. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Muitas iestādes nekavējoties 
informē attiecīgi izcelsmes valsti vai 
eksportētājvalsti, ja pēc 1. punktā minētā 
lēmuma pieņemšanas ir pamatoti iemesli 
uzskatīt, ka attiecīgie kultūras priekšmeti 
ir izvesti no izcelsmes valsts vai 
eksportētājvalsts teritorijas bez to 
likumīgā īpašnieka piekrišanas vai ir 
izvesti, pārkāpjot šo valstu normatīvo aktu 
noteikumus.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Var tikt izstrādāta elektroniska 
sistēma informācijas uzglabāšanai un 
apmaiņai starp dalībvalstu iestādēm, it 
īpaši attiecībā uz importētāja 
apliecinājumiem un importa licencēm.

2. Tiek izstrādāta elektroniska sistēma 
informācijas uzglabāšanai un apmaiņai 
starp dalībvalstu iestādēm, it īpaši attiecībā 
uz importētāja apliecinājumiem un importa 
licencēm.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktiem var noteikt: Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka:

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis ievieš noteikumus par sodiem, 
kas uzliekami par 3., 4. un 5. panta 
pārkāpumiem, konkrētāk, par nepatiesu 
apliecinājumu sniegšanu un nepatiesas 
informācijas iesniegšanu nolūkā iegūt 
atļauju ievest kultūras priekšmetus 
Savienības muitas teritorijā, un veic visus 
pasākumus, kas nepieciešami, lai 
nodrošinātu šo noteikumu īstenošanu. 
Paredzētie sodi ir iedarbīgi, samērīgi un 
preventīvi. Dalībvalstis 18 mēnešu laikā no 
šīs regulas spēkāstāšanās dienas informē 
Komisiju par šādiem noteikumiem un 
pasākumiem un nekavējoties paziņo tai par 
turpmākiem grozījumiem, kas tos skar.

Dalībvalstis ievieš noteikumus par sodiem, 
kas uzliekami par 3., 4. un 5. panta 
pārkāpumiem, konkrētāk, par nepatiesu 
apliecinājumu sniegšanu un nepatiesas 
informācijas iesniegšanu nolūkā iegūt 
atļauju ievest kultūras priekšmetus 
Savienības muitas teritorijā, un veic visus 
pasākumus, kas nepieciešami, lai 
nodrošinātu šo noteikumu īstenošanu. 
Paredzētie sodi ir iedarbīgi, samērīgi un 
preventīvi. Turklāt dalībvalstis apņemas 
izvērtēt, vai būtu vēlams izveidot īpašas 
operatīvās vienības — ja to tiesību 
sistēmās tādas vēl nepastāv —, kas 
specializējušās nelikumīga kultūras 
priekšmetu importa apkarošanā. 
Dalībvalstis 18 mēnešu laikā no šīs regulas 
spēkā stāšanās dienas informē Komisiju 
par šādiem noteikumiem un pasākumiem 
un nekavējoties paziņo tai par turpmākiem 
grozījumiem, kas tos skar.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis rīko apmācības un 
spēju veidošanas pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka attiecīgās iestādes iedarbīgi 
īsteno šo regulu. Tās var arī izmantot 
informētības veicināšanas kampaņas, lai 
pievērstu kultūras priekšmetu pircēju 
uzmanību šiem jautājumiem.

1. Dalībvalstis rīko apmācības un 
spēju veidošanas pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka attiecīgās iestādes un 
attiecīgie speciālisti iedarbīgi īsteno šo 
regulu. Tās izmanto arī informētības 
veicināšanas kampaņas, lai pievērstu 
kultūras priekšmetu pircēju uzmanību šiem 
jautājumiem. Turklāt, lai palīdzētu tirgus 
dalībniekiem īstenot šo regulu, ikvienā 
dalībvalstī ierīko informācijas 
kontaktpunktus. Veicot sagatavošanās 
darbus šīs regulas īstenošanai, Komisija 
un dalībvalstis sadarbojas ar tādām 
starptautiskajām organizācijām kā 
UNESCO, Interpols, Eiropols un 
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Starptautiskā muzeju padome (ICOM), lai 
nodrošinātu efektīvas apmācības, spēju 
veidošanas pasākumus un informētības 
veicināšanas kampaņas.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
izveido konfliktu skartu un augsta riska 
valstu sarakstu, kuru regulāri atjaunina 
un ar kura palīdzību nosaka kultūras 
priekšmetiem piemērotos ierobežojošos 
pasākumus saskaņā ar Līgumā par 
Eiropas Savienības darbību 215. pantu.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants

Komisija kopā ar Eiropas Ārējās darbības 
dienestu un ESAO izstrādā nesaistošas 
pamatnostādnes rokasgrāmatas veidā, 
kurās izskaidrots, kā vislabāk piemērot 
kritērijus, ar kuru palīdzību nosakāmas
konfliktu skartas un augsta riska 
teritorijas. Minētās rokasgrāmatas 
pamatā ir konfliktu skartu un augsta 
riska teritoriju definīcija, kas izklāstīta šīs 
regulas X pantā (punkts), un tajā ņem 
vērā šajā jomā izstrādātās ESAO 
pienācīgas pārbaudes vadlīnijas, tostarp 
citus piegādes ķēdes riskus, kas uzskatāmi 
par brīdinājuma signāliem, kā aprakstīts 
minēto vadlīniju attiecīgajos 
papildinājumos.



PE616.832v02-00 30/36 AD\1153429LV.docx

LV

Komisija apspriežas ar ārējiem 
ekspertiem, kas nodrošinās indikatīvu, 
neizsmeļošu, regulāri atjauninātu 
konfliktu skartu un augsta riska teritoriju 
sarakstu. Minētā saraksta pamatā ir 
ekspertu veikta analīze no 1. punktā 
minētās rokasgrāmatas un informācija, 
kas iegūta no akadēmisko aprindu 
pārstāvjiem un piegādes ķēdes pienācīgas 
pārbaudes sistēmām. Savienības 
importētāji, kas veic sagādi no teritorijām, 
kuras nav iekļautas minētajā sarakstā, arī 
saglabā atbildību par šajā regulā noteikto 
pienācīgas pārbaudes pienākumu izpildi.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) kultūras priekšmetu aizturēšanas 
gadījumu skaits un

e) kultūras priekšmetu aizturēšanas 
gadījumu skaits;

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) to gadījumu skaits, kad no kultūras 
priekšmetiem atsakās par labu valstij 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 
199. pantu.

f) to gadījumu skaits, kad no kultūras 
priekšmetiem atsakās par labu valstij 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 
199. pantu, un

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 1. daļa – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) ziņas par kriminālsodiem, kas 
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pieņemti, lai īstenotu šo regulu.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
Pielikums – tabula

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[…] svītrots

Pamatojums

Komisijas priekšlikuma pielikums ir jāsvītro un jāaizstāj ar Kultūras priekšmetu izvešanas 
regulas (Regula (EK) Nr. 116/2009) pielikumu, pielāgojot to 100 gadu slieksnim un mainot 
dažus vērtību sliekšņus. Ar procedūru saistītu apsvērumu dēļ ir ierosināti divi atsevišķi 
grozījumi (viens attiecas uz svītrošanu un otrs — uz iepriekšējā pielikuma grozīšanu), un par 
tiem  jābalso kopā.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
Pielikums – A tabula (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai

par kultūras priekšmetu importu

Kultūras priekšmeti, uz kuriem attiecas 2. panta 1. punkts

A.

1. Vairāk nekā 100 gadu veci arheoloģiskie priekšmeti, kas 
nāk no:

– izrakumiem un atradumiem zemē vai ūdenī 9705 00 00

– arheoloģisko atradumu vietām 9706 00 00

– arheoloģiskajām kolekcijām

2. Vairāk nekā 100 gadu veci mākslas, vēsturisku vai 9705 00 00
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reliģisku pieminekļu neatņemami elementi, kas no tiem atdalīti

9706 00 00

3. Ilustrācijas un gleznas, kas nav iekļautas 4. vai 
5. kategorijā un kas ir pilnībā radītas ar roku jebkurā tehnikā un 
uz jebkura materiāla

9701

4. Darbi akvareļa, guašas un pasteļa tehnikā, kas ir pilnībā 
radīti ar roku uz jebkura materiāla

9701

5. Mozaīkas no jebkura materiāla, kas ir pilnībā radītas ar 
roku un nepieder pie 1. vai 2. kategorijas, un zīmējumi jebkurā 
tehnikā, kas ir pilnībā radīti ar roku uz jebkura materiāla

6914

9701

6. Gravīru, estampu, serigrāfiju un litogrāfiju oriģināli, kā 
arī to attiecīgās plāksnes un plakātu oriģināli

49. nodaļa

9702 00 00

8442 50 99

7. 1. kategorijā neiekļauti skulptūru vai tēlniecības darbu 
oriģināli un kopijas, kas radītas tādā pašā procesā kā oriģināli

9703 00 00

8. Fotogrāfijas, filmas un to negatīvi 3704

3705

3706

4911 91 80

9. Inkunābulas un rokraksti, tostarp ģeogrāfiskās kartes un 
mūzikas partitūras atsevišķi vai kolekcijās

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. Vairāk nekā 100 gadu vecas grāmatas atsevišķi vai 
kolekcijās

9705 00 00

9706 00 00

11. Vairāk nekā 100 gadu vecas iespiestas ģeogrāfiskās 
kartes

9706 00 00

12.

a) Zooloģijas, botānikas, mineraloģijas vai anatomijas 9705 00 00
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kolekcijas un paraugi no šīm kolekcijām;

b) Kolekcijas ar vēsturisku, paleontoloģisku, etnogrāfisku 
vai numismātisku vērtību

9705 00 00

13. Jebkura cita vairāk nekā 100 gadus veca senlieta, kas nav 
iekļauta A.1 līdz A.12 kategorijā

97060000

Uz kultūras priekšmetiem, kas pieder A.1 līdz A.13 kategorijai, šī regula atteicas tikai tad, 
ja to vērtība atbilst vai pārsniedz B punktā noteikto finansiālo robežvērtību.

B.

Finansiālās robežvērtības, ko piemēro noteiktām A punktā minētajām kategorijām (euro)

Vērtība:

Neatkarīgi no vērtības

– 1 (arheoloģiski priekšmeti)

– 2 (elementi, kas atdalīti no pieminekļa)

– 9 (inkunābulas un rokraksti)

15 000

– 5 (mozaīkas un zīmējumi)

– 6 (gravīras)

– 8 (fotogrāfijas)

– 11 (iespiestas ģeogrāfiskās kartes)

30 000

– 4 (darbi akvareļa, guašas un pasteļa tehnikā)

50 000

– 3 (gleznas)

– 7 (skulptūras)

– 10 (grāmatas)

– 12 (kolekcijas)

– 13 (jebkurš cits priekšmets)

Novērtējums par to, vai ir izpildīti nosacījumi attiecībā uz finansiālo vērtību, ir jāveic, kad 
ir iesniegts importa licences pieteikums. Finansiālā vērtība ir kultūras priekšmeta vērtība 
2. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajā dalībvalstī.

Dalībvalstīs, kuras neizmanto euro kā savu valsts valūtu, I pielikumā minētās vērtības, kas 
izteiktas euro, konvertē un izsaka valsts valūtā pēc Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī 
publicētā maiņas kursa 2001. gada 31. decembrī. Atbilstošo vērtību valsts valūtā pārskata 
reizi divos gados, sākot no 2001. gada 31. decembra. Atbilstošo vērtību aprēķina, 
pamatojoties uz šo valūtu vidējo dienas vērtību, kas izteikta euro, 24 mēnešu laikā līdz 
augusta pēdējai dienai pirms pārskatīšanas, kas stājas spēkā 31. decembrī. Pēc Komisijas 
priekšlikuma šo aprēķina metodi pārskata Padomdevēja komiteja kultūras priekšmetu 
jautājumos, parasti divus gadus pēc pirmās piemērošanas. Katrā pārskatīšanas reizē 
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vērtības, kas izteiktas euro, un attiecīgās vērtības valsts valūtā regulāri publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī novembra pirmajās dienās pirms dienas, kad stājas spēkā 
pārskatīšana.

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

Pamatojums

Eiropas Savienībai savā teritorijā ir jānodrošina vienāda līmeņa aizsardzība kultūras 
priekšmetiem, tostarp arī tiem, kas ievesti no trešām valstīm. Šajā nolūkā, kā arī lai 
kompetentajām muitas iestādēm un iestādēm, kas ir atbildīgas par importa licenču 
izsniegšanu, atvieglotu šīs regulas piemērošanu, sākotnējā priekšlikuma pielikums tiks 
aizstāts ar Regulas (EK) Nr. 116/2009 par kultūras priekšmetu izvešanu pielikumu, pielāgojot 
to vienotam 100 gadu slieksnim un mainot dažus vērtības sliekšņus atbilstīgi šīs regulas 
darbības jomai.



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

LV

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
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