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BEKNOPTE MOTIVERING

Als rapporteur verwelkom ik de doelstelling van het voorstel om het witwassen van geld en 
alternatieve bronnen van financiering voor terrorisme aan te pakken, zoals het stelen en 
smokkelen van antiek, waarbij altijd in het oog moet worden gehouden dat de bescherming 
van het cultureel erfgoed het hoofddoel moet zijn, in het bijzonder omdat 2018 het Europees 
Jaar van het cultureel erfgoed is.

In dit verband ben ik van mening dat er een evenwicht gevonden moet worden bij het 
vaststellen van maatregelen ter bescherming van het cultureel erfgoed en maatregelen ten 
behoeve van de kunstmarkt, om de legale handel in cultuurgoederen over de externe grenzen 
niet buitenproportioneel te beperken.

Als rapporteur ben ik voorstander van het vaststellen van een minimum leeftijd van 250 jaar 
voor alle categorieën cultuurgoederen, omdat dit aansluit bij de doelstelling van het voorstel. 
Bovendien ben het ermee eens dat voor bepaalde categorieën cultuurgoederen die een groter 
gevaar lopen gestolen te worden, verloren te gaan of vernietigd te worden, krachtiger 
beschermingsmaatregelen nodig zijn.

Enerzijds moet, wat betreft de maatregelen die moeten worden vastgesteld ten behoeve van de 
kunsthandel, in de eerste plaats de vaststelling van het al dan niet legaal zijn van de uitvoer 
plaatsvinden op basis van de wet- en regelgeving van het uitvoerende land, in plaats van het 
land van oorsprong, omdat naar mijn mening de verplichting om documenten te leveren die 
aantonen dat de uitvoer vanuit het land van oorsprong legaal is een bijkomende last zou 
vormen voor de kunsthandel. Daarom moet het onderscheid tussen landen die het Unesco-
Verdrag betreffende de verplichting tot het aantonen van de wettigheid van uitvoer vanuit het 
uitvoerland of het herkomstland hebben ondertekend en landen die dat niet hebben gedaan 
worden geschrapt, zodat alle lidstaten gehouden zijn aan te tonen dat de uitvoer vanuit een 
derde land legaal is overeenkomstig de eigen wet- en regelgeving.

In de tweede plaats sluit de in het voorstel omschreven term "houder van de goederen" 
weliswaar aan bij artikel 5, lid 34, van Verordening (EU) nr. 952/2013, maar is het verstandig 
er zeker van te zijn dat de term niet het eigendom omvat, omdat degene die een 
invoervergunning wenst te verkrijgen nog niet de eigenaar van de goederen hoeft te zijn.

In de derde plaats mag volgens het voorstel voor de tijdelijke invoer van cultuurgoederen voor 
educatieve doeleinden en wetenschappelijk of academisch onderzoek geen vergunning of 
verklaring worden geëist, waar naar mijn mening ook restauratiedoeleinden onder moeten 
vallen.

Anderzijds stel ik voor om, met betrekking tot de maatregelen die genomen moeten worden 
met het oog op de bescherming van cultureel erfgoed, in de eerste plaats de periode die wordt 
beschouwd als "tijdelijk" te verlengen van één maand naar tien jaar, voor de categorieën 
goederen genoemd onder c), d) en h) van de bijlage; en tot één jaar voor de rest van de 
categorieën in de bijlage.

In de tweede plaats wil ik benadrukken dat, rekening houdend met de specifieke aard van de 
goederen, de culturele deskundigen binnen de douane-instanties een zeer belangrijke rol 
spelen omdat zij, indien nodig, aanvullende informatie van de aangever kunnen vragen en het 
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cultuurgoed ter plaatse kunnen onderzoeken.

In de derde plaats moeten voor de opslag van cultuurgoederen binnen het douanegebied van 
de Unie in geval van tijdelijke inbeslagname minimumeisen worden vastgesteld met het oog 
op de specifieke aard van de goederen.

Om een soepele invoering van deze nieuwe regelgeving mogelijk te maken, ben ik het er 
volledig mee eens dat de lidstaten zorg moeten dragen voor opleidings- en 
capaciteitsopbouwactiviteiten voor de betrokken autoriteiten en functionarissen, alsmede voor 
bewustmakingscampagnes gericht op kopers. Daarnaast ben ik van mening dat in elke lidstaat 
informatiepunten moeten worden ingericht om de marktdeelnemers bij te staan bij de 
tenuitvoerlegging van deze verordening. Tot slot is het van essentieel belang om de 
elektronische administratie te verbeteren door gebruik te maken van elektronische 
standaardformulieren voor het opstellen van de importeursverklaringen of het aanvragen van 
invoervergunningen, die langs elektronische weg worden ingediend en geregistreerd, met 
toewijzing van een serienummer en registratiedatum aan de goederen; hieraan moet de 
ontwikkeling worden gekoppeld van een elektronisch systeem voor de uitwisseling van 
informatie tussen de autoriteiten van de lidstaten, wat ongetwijfeld zal bijdragen aan het 
voorkomen van forumshopping.

AMENDEMENTEN

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Commissie internationale handel 
en de bevoegde Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande 
amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De definities in de verordening 
moeten worden gebaseerd op die welke 
worden gebruikt in de op 14 november 
1970 te Parijs ondertekende Unesco-
Overeenkomst inzake de middelen om de 
onrechtmatige invoer, uitvoer of 
eigendomsoverdracht van culturele 
goederen te verbieden en te verhinderen en 
het op 24 juni 1995 te Rome ondertekende 
Verdrag van Unidroit inzake gestolen of 
onrechtmatig uitgevoerde cultuurgoederen, 
waar een groot aantal lidstaten partij bij is, 
omdat vele derde landen en de meeste 
lidstaten vertrouwd zijn met de bepalingen 

(6) De definities in de verordening 
moeten worden gebaseerd op die welke 
worden gebruikt in het Verdrag van Den 
Haag van 1954 inzake de bescherming 
van cultuurgoederen in tijden van oorlog, 
de op 14 november 1970 te Parijs
ondertekende Unesco-Overeenkomst 
inzake de middelen om de onrechtmatige 
invoer, uitvoer of eigendomsoverdracht 
van culturele goederen te verbieden en te 
verhinderen en het op 24 juni 1995 te 
Rome ondertekende Verdrag van Unidroit 
inzake gestolen of onrechtmatig 
uitgevoerde cultuurgoederen, waar een 



AD\1153429NL.docx 5/39 PE616.832v02-00

NL

ervan. groot aantal lidstaten partij bij is, omdat 
vele derde landen en de meeste lidstaten 
vertrouwd zijn met de bepalingen ervan.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het legale karakter van uitvoer 
moet worden onderzocht aan de hand van 
de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van het land waar de 
cultuurgoederen zijn ontdekt of 
voortgebracht ("land van herkomst"). Om 
ontwijking te voorkomen wanneer 
cultuurgoederen de Unie vanuit een ander 
derde land binnenkomen, moet de persoon 
die ze in het douanegebied van de Unie wil 
brengen, aantonen dat deze goederen daar
op legale wijze zijn uitgevoerd wanneer 
het derde land in kwestie een partij bij de 
Unesco-overeenkomst van 1970 is en zich 
er dus toe heeft verbonden om de illegale 
handel in cultuurgoederen te bestrijden. 
In andere gevallen moet deze persoon 
aantonen dat ze op legale wijze zijn 
uitgevoerd uit het land van herkomst.

(7) Het legale karakter van uitvoer 
moet worden onderzocht aan de hand van 
de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van het land waar de 
cultuurgoederen zijn ontdekt of 
voortgebracht ("land van herkomst"). 
Wanneer cultuurgoederen de Unie vanuit 
een ander derde land binnenkomen, moet 
de persoon die ze in het douanegebied van 
de Unie wil brengen aantonen dat ze op 
legale wijze zijn uitgevoerd uit het land 
van herkomst. In het geval dat het land 
van herkomst van de cultuurgoederen niet 
op betrouwbare wijze kan worden 
vastgesteld, moet de persoon die ze in het 
douanegebied van de Unie wil brengen, 
aantonen dat deze goederen op legale 
wijze zijn uitgevoerd uit het laatste land 
waar zij zich bevonden voordat zij naar de 
Unie zijn verzonden ("land van uitvoer"), 
overeenkomstig de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in dat 
land.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Op basis van artikel 5 van het 
UNESCO-Verdrag van 1970 moet worden 
overgegaan tot de oprichting van een of 
meer nationale diensten, uitgerust met 
gekwalificeerd personeel en voldoende in 
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aantal, om de bescherming van hun eigen 
cultuurgoederen tegen illegale invoer, 
uitvoer en overdracht te waarborgen. 
Gezien de noodzaak van actieve 
samenwerking met de bevoegde 
autoriteiten van derde landen op het 
gebied van veiligheid en bestrijding van 
de illegale invoer van cultuurgoederen, 
met name in crisisgebieden, wordt de 
staten die partij zijn bij het UNESCO-
verdrag van 1970 verzocht de in het 
verdrag beoogde verplichtingen na te 
komen en wordt de lidstaten die dit nog 
niet hebben gedaan dringend verzocht het 
verdrag te ratificeren.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om geen buitensporige 
hindernissen op te werpen voor de handel 
in goederen die over de buitengrenzen gaat,
moet deze verordening uitsluitend gelden 
voor goederen met een bepaalde 
ouderdom. Te dien einde is het passend 
een minimale ouderdomsdrempel van 250
jaar vast te stellen voor alle categorieën 
van cultuurgoederen. Deze minimale 
ouderdomsdrempel zal garanderen dat de 
in deze verordening vervatte maatregelen 
gericht zijn op de cultuurgoederen die het 
meest voor de hand liggende doelwit zijn 
van plunderaars in conflictgebieden, 
zonder dat andere goederen worden 
uitgesloten waarop controle noodzakelijk is 
met het oog op de bescherming van het 
cultureel erfgoed.

(8) Om geen buitensporige 
hindernissen op te werpen voor de handel 
in goederen die over de buitengrenzen van 
de Unie gaat, moet deze verordening 
uitsluitend gelden voor goederen met een 
bepaalde ouderdom en waarde. Daarvoor
is het passend een minimale 
ouderdomsdrempel van honderd jaar vast 
te stellen voor de meest kwetsbare
categorieën van cultuurgoederen, in 
overeenstemming met de bepalingen van 
het Verdrag van Den Haag van 1954, de 
Unesco-overeenkomst van 1970 en het 
Verdrag van Unidroit van 1995. Deze 
minimale ouderdomsdrempel zal 
garanderen dat de in deze verordening 
vervatte maatregelen gericht zijn op de 
cultuurgoederen die het meest voor de 
hand liggende doelwit zijn van plunderaars 
in conflictgebieden, zonder dat andere 
goederen worden uitgesloten waarop 
controle noodzakelijk is met het oog op de 
bescherming van het cultureel erfgoed.
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Motivering

De minimumleeftijd van 250 jaar lijkt niet in overeenstemming te zijn met sommige 
internationale verdragen (art. 1 van het Verdrag van 's-Gravenhage inzake de bescherming 
van cultuurgoederen in geval van een gewapend conflict, artikel 1 het Verdrag van 1970 
inzake de middelen om de onrechtmatige invoer, uitvoer en eigendomsoverdracht van 
cultuurgoederen te verbieden en te verhinderen in de kunst, en art. 2 van het UNIDROIT-
verdrag inzake gestolen of illegaal uitgevoerde cultuurgoederen).

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Aangezien bepaalde categorieën 
cultuurgoederen, namelijk oudheidkundige 
voorwerpen, delen van monumenten, 
zeldzame manuscripten en wiegedrukken, 
bijzonder kwetsbaar zijn voor plundering 
en vernietiging, lijkt het noodzakelijk in 
een systeem van verscherpt toezicht te 
voorzien voordat zij het douanegebied van 
de Unie mogen binnenkomen. In het kader 
van een dergelijk systeem moet worden 
verlangd dat een invoervergunning voor de 
goederen, afgegeven door de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van binnenkomst, 
wordt voorgelegd voordat zij in het vrije 
verkeer worden gebracht of onder een 
bijzondere regeling, met uitzondering van 
douanevervoer, worden geplaatst. Personen 
die een dergelijke vergunning aanvragen, 
moeten kunnen aantonen dat de uitvoer uit 
het land van herkomst legaal is aan de 
hand van passende bewijsstukken, met 
name uitvoercertificaten of -vergunningen 
afgegeven door het derde land van uitvoer, 
eigendomstitels, facturen, 
verkoopovereenkomsten, 
verzekeringsdocumenten, 
vervoersdocumenten en expertises. De 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
moeten op basis van volledig en zorgvuldig 
ingevulde aanvragen onmiddellijk over de 

(10) Aangezien bepaalde categorieën 
cultuurgoederen, namelijk oudheidkundige 
voorwerpen, delen van monumenten, 
zeldzame manuscripten en wiegedrukken, 
bijzonder kwetsbaar zijn voor plundering 
en vernietiging, lijkt het noodzakelijk in 
een systeem van verscherpt toezicht te 
voorzien voordat zij het douanegebied van 
de Unie mogen binnenkomen. In het kader 
van een dergelijk systeem moet worden 
verlangd dat een invoervergunning voor de 
goederen, afgegeven door de bevoegde 
autoriteit van de eerste lidstaat van 
binnenkomst, wordt voorgelegd voordat zij 
in het vrije verkeer worden gebracht of 
onder een bijzondere regeling, met 
uitzondering van douanevervoer, worden 
geplaatst. Personen die een dergelijke 
vergunning aanvragen, moeten kunnen 
aantonen dat de cultuurgoederen uit het 
land van herkomst zijn uitgevoerd in 
overeenstemming met de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van dat 
land of dat dergelijke wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen niet 
bestaan. De rechtmatigheid van de uitvoer 
uit het land van herkomst moet worden 
aangetoond aan de hand van passende 
bewijsstukken, met name 
uitvoercertificaten of -vergunningen,
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afgifte van een vergunning beslissen. afgegeven door het derde land van uitvoer, 
eigendomstitels, facturen, 
verkoopovereenkomsten, 
verzekeringsdocumenten, 
vervoersdocumenten en expertises. De 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
moeten op basis van volledig en zorgvuldig 
ingevulde aanvragen onmiddellijk over de 
afgifte van een vergunning beslissen. 
Indien het land van herkomst van de 
cultuurgoederen niet op betrouwbare 
wijze kan worden vastgesteld, moeten bij 
de aanvraag alle bewijsstukken en 
gegevens worden gevoegd ten bewijze van 
het feit dat de cultuurgoederen in kwestie 
uit het land van uitvoer zijn uitgevoerd in 
overeenstemming met de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van dat 
land. Voor de invoer van cultuurgoederen 
die afkomstig zijn uit landen met 
conflicten of hoge risico's moet altijd een 
invoervergunning worden voorgelegd die 
is afgegeven door een bevoegde autoriteit 
van de eerste lidstaat van binnenkomst. 
Personen die een dergelijke vergunning 
aanvragen, moeten kunnen aantonen dat 
de cultuurgoederen uit het land van 
herkomst zijn uitgevoerd in 
overeenstemming met de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van dat 
land, wat betekent dat de legale uitvoer 
niet vanuit het land van uitvoer kan 
worden aangetoond. De Commissie dient 
door middel van uitvoeringshandelingen 
een regelmatig geactualiseerde lijst op te 
stellen van door conflicten getroffen 
landen en landen met een hoog risico 
door middel waarvan beperkende 
maatregelen ten aanzien van 
cultuurgoederen moeten worden 
vastgesteld, overeenkomstig artikel 215 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie. De Commissie 
dient een beroep te doen op externe 
deskundigen, zoals de Unesco en de 
International Council of Museums 
(ICOM), voor de samenstelling van die 
lijst, die gebaseerd moet worden op de 
rode lijsten van de ICOM, in 
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overeenstemming met de resolutie van de 
VN-Veiligheidsraad, en die een overzicht 
biedt van de categorieën van bedreigde 
oudheidkundige voorwerpen of 
kunstvoorwerpen in de meest kwetsbare 
delen van de wereld om te voorkomen dat 
deze op onrechtmatige wijze worden 
verkocht of uitgevoerd.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Rekening houdend met de 
specifieke aard van de goederen, spelen 
culturele deskundigen binnen de douane-
instanties een zeer belangrijke rol omdat 
zij, indien nodig, aanvullende informatie 
van de aangever kunnen vragen en het 
cultuurgoed ter plaatse kunnen 
onderzoeken.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Voor andere categorieën 
cultuurgoederen moeten de personen die ze 
het douanegebied van de Unie willen 
binnenbrengen, aan de hand van een 
verklaring bevestigen en de 
verantwoordelijkheid op zich nemen dat 
deze goederen legaal zijn uitgevoerd uit
het derde land, en zij moeten voldoende 
informatie over deze goederen verstrekken 
zodat de douane ze kan identificeren. Om 
de procedure te vergemakkelijken en 
rechtszekerheid te bieden, moet de 
informatie over de cultuurgoederen worden 
verstrekt met behulp van een 

(11) Voor andere categorieën 
cultuurgoederen moeten de personen die ze 
het douanegebied van de Unie willen 
binnenbrengen, kunnen aantonen dat de 
uitvoer uit het land van herkomst legaal is 
aan de hand van passende bewijsstukken, 
met name uitvoercertificaten of -
vergunningen afgegeven door het derde 
land van uitvoer, eigendomstitels, 
facturen, verkoopovereenkomsten,
verzekeringsdocumenten, 
vervoersdocumenten en expertises.  De 
personen die cultuurgoederen in het 
douanegebied van de Unie willen 
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gestandaardiseerd document. Het Object 
ID, de door de Unesco aanbevolen 
standaard, moet worden gebruikt om de 
cultuurgoederen te omschrijven. De 
douane moet de binnenkomst van deze 
cultuurgoederen registreren, de originele 
documenten bijhouden en een kopie van 
de relevante documenten aan de aangever 
bezorgen, zodat de goederen traceerbaar 
zijn nadat zij op de interne markt zijn 
gebracht.

binnenbrengen, moeten, vergezeld van 
een elektronische verklaring waaruit 
blijkt en waarin zij hun 
verantwoordelijkheid op zich nemen voor 
de rechtmatige uitvoer ervan uit het 
bronland, voldoende informatie 
verstrekken opdat de goederen door de 
douane kunnen worden geïdentificeerd. 
Om de procedure te vergemakkelijken en 
rechtszekerheid te bieden, moet de 
informatie over de cultuurgoederen worden 
verstrekt met behulp van een 
gestandaardiseerd elektronisch document. 
Het Object ID, de door de Unesco 
aanbevolen standaard, moet worden 
gebruikt om de cultuurgoederen te 
omschrijven. Deze cultuurgoederen 
moeten elektronisch worden geregistreerd 
en de aangever moet een kopie van de 
relevante ingediende documenten worden 
verstrekt, zodat de goederen traceerbaar 
zijn nadat zij op de interne markt zijn 
gebracht.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Voor de tijdelijke invoer van 
cultuurgoederen voor educatieve 
doeleinden en wetenschappelijk of 
academisch onderzoek mag geen 
vergunning of verklaring worden geëist.

(12) Voor de tijdelijke invoer van 
cultuurgoederen voor educatieve (zoals 
culturele en muzikale) doeleinden, 
restauratie, conservatie, tentoonstelling of
wetenschappelijk of academisch 
onderzoek, alsook in het kader van de 
samenwerking tussen musea en 
vergelijkbare overheidsinstellingen zonder 
winstoogmerk met het oog op de 
organisatie van tentoonstellingen mag 
geen vergunning of verklaring worden 
geëist.
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Voor cultuurgoederen die 
op internationale handelsbeurzen en 
kunstbeurzen zullen worden getoond, 
hoeft geen invoervergunning te worden 
afgegeven.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om rekening te houden met de 
ervaringen die worden opgedaan met de 
tenuitvoerlegging van deze verordening, 
alsook met wijzigende geopolitieke en 
andere omstandigheden die een bedreiging 
vormen voor cultuurgoederen, zonder 
evenwel buitensporige hindernissen op te 
werpen voor de handel met derde landen, 
moet aan de Commissie de bevoegdheid 
worden overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen ten aanzien van de wijziging 
van de minimale ouderdomsdrempel voor 
de verschillende categorieën 
cultuurgoederen. Die bevoegdheid moet de 
Commissie ook de mogelijkheid bieden om 
de bijlage bij te werken naar aanleiding van 
wijzigingen van de gecombineerde 
nomenclatuur. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende 
raadplegingen overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord over beter wetgeven van 13 april 

(14) Om rekening te houden met de 
ervaringen die worden opgedaan met de 
tenuitvoerlegging van deze verordening, 
alsook met wijzigende geopolitieke en 
andere omstandigheden die een bedreiging 
vormen voor cultuurgoederen, zonder 
evenwel buitensporige hindernissen op te 
werpen voor de handel met derde landen, 
moet aan de Commissie de bevoegdheid 
worden overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen ten aanzien van de wijziging 
van de minimale ouderdoms- en financiële 
drempel voor de verschillende categorieën 
cultuurgoederen. Die bevoegdheid moet de 
Commissie ook de mogelijkheid bieden om 
de bijlage bij te werken naar aanleiding van 
wijzigingen van de gecombineerde 
nomenclatuur. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende 
raadplegingen overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord over beter wetgeven van 13 april 
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201627. Met name om te zorgen voor 
gelijke deelname aan de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen, ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie die 
zich bezighouden met de voorbereiding 
van de gedelegeerde handelingen.

201627. Met name om te zorgen voor 
gelijke deelname aan de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen, ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie die 
zich bezighouden met de voorbereiding 
van de gedelegeerde handelingen.

__________________ __________________

27 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1. 27 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om eenvormige voorwaarden te 
waarborgen voor de uitvoering van deze 
verordening, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend om specifieke voorwaarden 
voor de tijdelijke invoer en de opslag van 
cultuurgoederen in het douanegebied van 
de Unie, de modellen voor aanvragen en 
formulieren van invoervergunningen 
alsook voor importeursverklaringen en 
bijgaande documenten, en nadere 
procedureregels voor de indiening en de
verwerking daarvan vast te stellen. Aan de 
Commissie moeten ook 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend om voorzieningen te treffen 
voor het opzetten van een elektronische 
databank voor de opslag en de uitwisseling 
van gegevens tussen de lidstaten. Die 
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad28.

(15) Om eenvormige voorwaarden te 
waarborgen voor de uitvoering van deze 
verordening, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend om specifieke voorwaarden 
voor de tijdelijke invoer en de opslag van 
cultuurgoederen in het douanegebied van 
de Unie vast te stellen, waarbij met het 
oog op de specifieke aard van de goederen 
passende bewaaromstandigheden moeten 
worden gewaarborgd. Deze voorwaarden 
moeten ook gelden voor de 
gestandaardiseerde elektronische 
modellen voor aanvragen en formulieren 
van invoervergunningen alsook voor
elektronische importeursverklaringen en 
bijgaande documenten, en nadere 
procedureregels voor de elektronische 
indiening en verwerking daarvan vast te 
stellen. Aan de Commissie moeten ook 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend om voorzieningen te treffen 
voor het opzetten van een elektronische 
databank voor de opslag en de uitwisseling 
van gegevens tussen de lidstaten. Die 
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bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad28. Ook moeten 
tenuitvoerleggingsbevoegdheden worden 
toegekend aan de Commissie, voor de 
vaststelling van een regelmatig 
geactualiseerde lijst van door conflicten 
getroffen landen en landen met een hoog 
risico door middel waarvan beperkende 
maatregelen ten aanzien van 
cultuurgoederen moeten worden 
vastgesteld, overeenkomstig artikel 215 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie.

__________________ __________________

28 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren (PB L 55 van 
28.2.2011, blz. 13).

28 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren (PB L 55 van 
28.2.2011, blz. 13).

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Er moeten relevante gegevens over 
de handelsstromen van cultuurgoederen 
worden verzameld ter ondersteuning van 
de efficiënte tenuitvoerlegging van de 
verordening en als grondslag voor de 
toekomstige evaluatie ervan. Het toezicht 
op de handelsstromen van cultuurgoederen 
kan niet efficiënt worden verricht alleen op 
basis van de waarde of het gewicht van die 
goederen, omdat deze twee maatstaven 
kunnen fluctueren. Het is van wezenlijk 
belang dat informatie wordt verzameld 
over het aantal aangegeven artikelen. 
Aangezien de gecombineerde 

(16) Er moeten relevante gegevens over 
de handelsstromen van cultuurgoederen 
worden verzameld ter ondersteuning van 
de efficiënte tenuitvoerlegging van de 
verordening en als grondslag voor de 
toekomstige evaluatie ervan. Het toezicht 
op de handelsstromen van cultuurgoederen 
kan niet efficiënt worden verricht alleen op 
basis van de waarde of het gewicht van die 
goederen, omdat deze twee maatstaven 
kunnen fluctueren. Het is van wezenlijk 
belang dat langs elektronische weg 
informatie wordt verzameld over het aantal 
aangegeven artikelen. Aangezien de 
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nomenclatuur geen bijzondere maatstaf 
voor cultuurgoederen bevat, dient te 
worden bepaald dat het aantal artikelen 
moet worden aangegeven.

gecombineerde nomenclatuur geen 
bijzondere maatstaf voor cultuurgoederen 
bevat, dient te worden bepaald dat het 
aantal artikelen moet worden aangegeven.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Met de EU-strategie en het 
actieplan voor douanerisicobeheer29 wordt 
onder meer gestreefd naar een versterking 
van de capaciteiten van de 
douaneautoriteiten om beter te kunnen 
reageren op risico's op het gebied van 
cultuurgoederen. Er moet gebruik worden 
gemaakt van het bij Verordening 
(EU) nr. 952/2013 ingestelde 
gemeenschappelijke risicobeheerskader en 
tussen de douaneautoriteiten moet 
relevante informatie over risico's worden 
uitgewisseld.

(17) Met de EU-strategie en het 
actieplan voor douanerisicobeheer29 wordt 
onder meer gestreefd naar een versterking 
van de capaciteiten en training van de 
douaneautoriteiten om beter te kunnen 
reageren op risico's op het gebied van 
cultuurgoederen. Er moet gebruik worden 
gemaakt van het bij Verordening 
(EU) nr. 952/2013 ingestelde 
gemeenschappelijke risicobeheerskader en 
tussen de douaneautoriteiten moet 
relevante informatie over risico's worden 
uitgewisseld.

__________________ __________________

29 COM(2014) 0527 final: Mededeling van 
de Commissie aan het Europees Parlement, 
de Raad en het Europees Economisch en 
Sociaal Comité over de EU-strategie en het 
actieplan voor douanerisicobeheer.

29 COM(2014) 0527 final: Mededeling van 
de Commissie aan het Europees Parlement, 
de Raad en het Europees Economisch en 
Sociaal Comité over de EU-strategie en het 
actieplan voor douanerisicobeheer.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Omdat het smokkelen van 
cultuurgoederen een bron van 
financiering voor terrorisme kan vormen 
en een manier kan zijn voor het witwassen 
van geld, is het dringend nodig om 
bewustmakingscampagnes op te zetten om 
met name bepaalde kopers van 



AD\1153429NL.docx 15/39 PE616.832v02-00

NL

cultuurgoederen op deze risico's te wijzen; 
daarnaast moeten in elke lidstaat 
informatiepunten worden ingericht om 
marktdeelnemers bij te staan bij de 
tenuitvoerlegging van deze verordening.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De Commissie moet voldoende tijd 
krijgen om uitvoeringsvoorschriften voor 
deze verordening vast te stellen, met name 
betreffende de formulieren die moeten 
worden gebruikt om een invoervergunning 
aan te vragen of een importeursverklaring 
op te stellen. De toepassing van deze 
verordening moet bijgevolg worden 
uitgesteld.

(19) De Commissie moet voldoende tijd 
krijgen om uitvoeringsvoorschriften voor 
deze verordening vast te stellen, met name 
betreffende de gestandaardiseerde 
elektronische formulieren die moeten 
worden gebruikt om een invoervergunning 
aan te vragen of een importeursverklaring 
op te stellen. De toepassing van deze 
verordening moet bijgevolg worden 
uitgesteld.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening worden de 
voorwaarden en de procedure voor het 
binnenbrengen van cultuurgoederen in het 
douanegebied van de Unie vastgesteld.

Bij deze verordening worden de 
voorwaarden en de procedure voor de 
invoer van cultuurgoederen in het 
douanegebied van de Unie vastgesteld.

Motivering

In artikel 1 over het doel en het bereik van deze verordening moet het vage begrip 
"binnenbrengen" worden vervangen door het nauwkeuriger begrip "invoer".

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
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Artikel 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het binnenbrengen in het douanegebied 
van de Unie van cultuurgoederen die 
illegaal uit een derde land zijn uitgevoerd 
is verboden indien er redelijke gronden 
bestaan om aan te nemen dat de 
cultuurgoederen in kwestie zonder 
toestemming van de rechtmatige eigenaar 
of in strijd met de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van die 
landen buiten het grondgebied van het 
land van herkomst of het land van uitvoer 
zijn gebracht.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening laat strengere 
regelingen die bij in de lidstaten geldende 
instrumenten voor de invoer van 
cultuurgoederen in hun douanegebied 
zijn vastgesteld, onverlet.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) cultuurgoederen: ieder voorwerp 
dat van belang is voor de archeologie, de 
prehistorie, de geschiedenis, de 
letterkunde, de kunst of de wetenschap, en 
dat behoort tot een van de categorieën die 
zijn opgenomen in de tabel in de bijlage, en 
aan de daarin vastgestelde minimale 

a) cultuurgoederen: ieder voorwerp 
dat van belang is voor de archeologie, de 
prehistorie, de geschiedenis, de 
letterkunde, de kunst of de wetenschap, en 
dat behoort tot een van de categorieën die 
zijn opgenomen in de tabel in de bijlage, en 
aan de daarin vastgestelde minimale 
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ouderdomsdrempel voldoet; ouderdoms- en financiële drempel
voldoet;

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) land van herkomst: het land op 
wiens huidige grondgebied de 
cultuurgoederen zijn voortgebracht of 
ontdekt;

b) land van herkomst: het land op 
wiens huidige grondgebied de 
cultuurgoederen zijn voortgebracht, 
ontdekt of verwijderd, opgegraven of 
gestolen van land of onder water op het 
huidige grondgebied van dat land, of het 
land dat zo nauw verbonden is met de 
cultuurgoederen dat het deze goederen als 
zijn cultureel erfgoed beschouwt en als 
zodanig beschermt, hetgeen betekent dat 
het de uitvoer ervan wettelijk reguleert;

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) land van uitvoer: het laatste land 
waar de cultuurgoederen zich op duurzame 
wijze bevonden overeenkomstig de 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van dat land voordat zij naar de 
Unie zijn verzonden;

c) land van uitvoer: het laatste land 
waar de cultuurgoederen zich bevonden 
overeenkomstig de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van dat land 
voordat zij naar de Unie zijn verzonden;

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) landen met conflicten en hoge 
risico's: als zodanig door de Commissie 
aangemerkte landen die zich kenmerken 
door de aanwezigheid van gewapende 
conflicten, wijdverspreid geweld of andere 
risico's van schade aan mensen of 
cultuurgoederen;

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) op duurzame wijze: gedurende een 
periode van ten minste één maand en voor 
andere doeleinden dan tijdelijk gebruik, 
doorvoer, uitvoer of verzending;

Schrappen

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de tweede 
kolom van de tabel in de bijlage te 
wijzigen naar aanleiding van wijzigingen 
in de gecombineerde nomenclatuur en om 
de minimale ouderdomsdrempel in de 
derde kolom van de tabel in de bijlage te 
wijzigen in het licht van de ervaringen met
de uitvoering van deze verordening.

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de 
categorieën cultuurgoederen en de 
minimale ouderdoms- en financiële 
drempel in de bijlage te wijzigen in het 
licht van de resultaten van de uitvoering 
van deze verordening.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de 
categorieën goederen te wijzigen 
waarvoor een invoervergunning of 
invoerverklaring moet worden overlegd 
aan de douaneautoriteiten van de eerste 
lidstaat van binnenkomst, in het licht van 
de ervaringen met de tenuitvoerlegging 
van deze verordening.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De afgifte van een 
invoervergunning door de bevoegde 
autoriteiten van de eerste lidstaat van 
binnenkomst of de correcte overlegging 
van een importeursverklaring wordt niet 
beschouwd als bewijs van legale herkomst 
of rechtmatige eigendom van de 
cultuurgoederen.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de tijdelijke invoer, in de zin van 
artikel 250 van Verordening (EU) 
nr. 952/2013, van cultuurgoederen in het 
douanegebied van de Unie voor educatieve 
doeleinden en wetenschappelijk of 
academisch onderzoek;

a) de tijdelijke invoer, in de zin van 
artikel 250 van Verordening (EU) 
nr. 952/2013, van cultuurgoederen in het 
douanegebied van de Unie voor educatieve 
(zoals culturele en muzikale) doeleinden, 
restauratie, conservatie, tentoonstelling en 
wetenschappelijk of academisch 
onderzoek, alsook in het kader van de 
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samenwerking tussen musea en 
vergelijkbare overheidsinstellingen zonder 
winstoogmerk met het oog op de 
organisatie van tentoonstellingen.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Tijdelijke toelating in het 
douanegebied van de Unie in de zin van 
artikel 250 van Verordening (EU) 
nr. 952/2013 van cultuurgoederen die op 
handelsbeurzen en internationale 
kunstbeurzen worden gepresenteerd, moet 
worden toegestaan op voorwaarde dat 
overeenkomstig artikel 5 een 
importeursverklaring wordt overgelegd.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. terugkerende goederen als bedoeld 
in artikel 203 van Verordening (EU) 
nr. 952/2013;

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De houder van de goederen vraagt 
een invoervergunning aan bij de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van binnenkomst. 
Bij de aanvraag worden alle bewijsstukken 
en gegevens gevoegd ten bewijze van het 
feit dat de cultuurgoederen in kwestie uit 

2. De houder van de in het vorige lid 
vermelde cultuurgoederen vraagt een 
invoervergunning aan bij de bevoegde 
autoriteit van de eerste lidstaat van 
binnenkomst. Bij de aanvraag worden alle 
bewijsstukken en gegevens gevoegd ten 
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het land van herkomst zijn uitgevoerd in 
overeenstemming met de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van dat 
land. Wanneer het land van uitvoer 
evenwel partij is bij de op 14 november 
1970 te Parijs ondertekende Unesco-
Overeenkomst inzake de middelen om de 
onrechtmatige invoer, uitvoer of 
eigendomsoverdracht van culturele 
goederen te verbieden en te verhinderen 
(hierna de "Unesco-overeenkomst van 
1970" genoemd), worden bij de aanvraag
alle bewijsstukken en gegevens gevoegd 
ten bewijze van het feit dat de 
cultuurgoederen uit laatstgenoemd land 
zijn uitgevoerd in overeenstemming met de 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van dat land.

bewijze van het feit dat de cultuurgoederen 
in kwestie uit het land van herkomst zijn 
uitgevoerd in overeenstemming met de 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van dat land of dat dergelijke 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen niet bestaan. Indien het land 
van herkomst van de cultuurgoederen niet 
op betrouwbare wijze kan worden 
vastgesteld, worden bij de aanvraag van 
de invoervergunning alle bewijsstukken en 
gegevens gevoegd ten bewijze van het feit 
dat de cultuurgoederen uit het land van 
uitvoer zijn uitgevoerd in 
overeenstemming met de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van dat 
land.

De houder van cultuurgoederen die 
afkomstig zijn uit landen met conflicten of 
hoge risico's moet altijd een 
invoervergunning aanvragen bij de 
bevoegde autoriteit van de eerste lidstaat 
van binnenkomst. Bij de aanvraag worden 
alle bewijsstukken en gegevens gevoegd 
ten bewijze van het feit dat die 
cultuurgoederen uit het land van 
herkomst zijn uitgevoerd in 
overeenstemming met de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van dat 
land.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegde autoriteit van de 
lidstaat van binnenkomst controleert of de 
aanvraag volledig is. Zij verzoekt de 
aanvrager binnen 30 dagen na ontvangst 
van de aanvraag om alle ontbrekende 
gegevens of documenten in te dienen.

3. De bevoegde autoriteit van de 
eerste lidstaat van binnenkomst controleert
of de aanvraag volledig is. Zij verzoekt de 
aanvrager binnen 30 dagen na ontvangst 
van de aanvraag om alle ontbrekende 
gegevens of documenten in te dienen.
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Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De bevoegde autoriteit onderzoekt, 
binnen 90 dagen na de indiening van de 
volledige aanvraag, de aanvraag en beslist 
om de invoervergunning af te geven of de 
aanvraag af te wijzen. Zij kan de aanvraag 
om de volgende redenen afwijzen:

4. De bevoegde autoriteit onderzoekt, 
binnen 90 dagen na de indiening van de 
volledige aanvraag, de aanvraag en beslist 
om de invoervergunning af te geven of de 
aanvraag af te wijzen. Zij dient de 
aanvraag om de volgende redenen af te 
wijzen:

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wanneer het land van uitvoer geen 
partij is bij de Unesco-overeenkomst van 
1970: er is niet aangetoond dat de 
cultuurgoederen uit het land van 
herkomst zijn uitgevoerd in 
overeenstemming met de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van dat 
land;

a) wanneer niet is aangetoond dat de 
cultuurgoederen uit het land van 
herkomst zijn uitgevoerd in 
overeenstemming met de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van dat 
land of wanneer niet is aangetoond dat de 
uitvoer uit het land van herkomst heeft 
plaatsgevonden bij afwezigheid van die 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen;

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wanneer het land van uitvoer 
partij is bij de Unesco-overeenkomst van 
1970: er is niet aangetoond dat de 
cultuurgoederen uit het land van uitvoer 
zijn uitgevoerd in overeenstemming met 
de wettelijke en bestuursrechtelijke 

b) wanneer er nog claims over 
teruggave lopen die door de autoriteiten 
van het land van herkomst zijn ingediend;
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bepalingen van dat land;

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) wanneer er nog claims over 
terugbetaling lopen die door de bevoegde 
autoriteiten van het land van herkomst 
zijn ingediend;

Motivering

Een van de redenen waarom de bevoegde autoriteit de aanvraag voor de afgifte van een 
invoervergunning kan afwijzen, is het geval van een hangende aanvraag van het land van 
oorsprong.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de bevoegde autoriteit heeft 
redelijke gronden om aan te nemen dat de 
houder van de goederen deze niet op 
rechtmatige wijze heeft verkregen.

c) de bevoegde autoriteit heeft 
redelijke gronden om te bevestigen dat de 
houder van de goederen deze niet op 
rechtmatige wijze heeft verkregen.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) indien de invoeraanvraag 
betrekking heeft op een cultuurgoed 
waarvoor dezelfde aanvraag eerder door 
een andere lidstaat van de Unie is 
afgewezen, de weigering die de aanvrager 
verplicht is mee te delen aan de bevoegde 
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autoriteit voor de afgifte van de 
invoervergunning;

Motivering

Een van de redenen waarom de bevoegde autoriteit de aanvraag voor de afgifte van een 
invoervergunning kan afwijzen, is ook het geval waarin dezelfde aanvraag eerder door een 
andere lidstaat werd afgewezen, namelijk de weigering die de aanvrager geacht wordt mee te 
delen aan de bevoegde autoriteit voor de afgifte van de invoervergunning.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de invoervergunning wordt 
afgegeven, wordt deze door de bevoegde 
autoriteit elektronisch geregistreerd.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Indien een aanvraag wordt 
afgewezen, wordt het in lid 4 bedoelde 
administratieve besluit vergezeld van een 
motivering, met inbegrip van informatie 
over de beroepsprocedure, die aan de 
betrokken aanvrager wordt meegedeeld op 
het moment dat het besluit wordt 
bekendgemaakt.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan door middel 6. De Commissie stelt door middel 
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van uitvoeringshandelingen het model voor 
de aanvraag van een invoervergunning en
de procedureregels voor de indiening en de 
verwerking van die aanvraag vaststellen. 
Deze uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 13 bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

van uitvoeringshandelingen het 
gestandaardiseerd elektronisch model 
voor de aanvraag van een 
invoervergunning vast, alsmede de 
procedureregels voor de elektronische 
indiening en de verwerking van die 
aanvraag met de eveneens langs 
elektronische weg bijgevoegde relevante 
bewijsstukken. Deze 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 13 bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om de in de punten a), b), e), f), g), 
i), j), k) en l) van de bijlage bedoelde 
cultuurgoederen in de Unie in het vrije 
verkeer te brengen of onder een andere 
bijzondere regeling dan douanevervoer te 
plaatsen, moet aan de douaneautoriteiten 
van de lidstaat van binnenkomst een 
importeursverklaring worden voorgelegd.

1. Om de in de punten a), b), e), f), g), 
i), j), k) en l) van de bijlage bedoelde 
cultuurgoederen in te voeren, moet aan de 
douaneautoriteiten van de eerste lidstaat 
van binnenkomst een elektronische
importeursverklaring worden voorgelegd.

Het voorgaande lid is niet van toepassing 
op cultuurgoederen die afkomstig zijn uit
landen met conflicten of een hoog risico. 
Voor dergelijke cultuurgoederen moet 
worden verlangd dat een 
invoervergunning wordt voorgelegd, 
afgegeven door de bevoegde autoriteit van 
de eerste lidstaat van binnenkomst 
overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 4.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De importeursverklaring bevat een 
door de houder van de goederen 
ondertekende bevestiging dat de goederen 
uit het land van herkomst zijn uitgevoerd 
in overeenstemming met de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van dat 
land. Wanneer evenwel het land van 
uitvoer partij is bij de Unesco-
overeenkomst van 1970, bevat de 
importeursverklaring een door de houder 
van de goederen ondertekende bevestiging 
dat de goederen uit laatstgenoemd land 
zijn uitgevoerd in overeenstemming met 
de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van dat land.

2. Indien het land van herkomst van 
de cultuurgoederen op betrouwbare wijze 
kan worden vastgesteld, omvat de 
elektronische importeursverklaring:

a)   een door de houder van de 
goederen ondertekende verklaring;

De importeursverklaring omvat ook een 
gestandaardiseerd document waarin de 
cultuurgoederen in kwestie voldoende 
nauwkeurig zijn beschreven om door de 
douaneautoriteiten te kunnen worden 
geïdentificeerd.

b) een gestandaardiseerd 
elektronisch document waarin de 
cultuurgoederen in kwestie voldoende 
nauwkeurig zijn beschreven om door de 
douaneautoriteiten te kunnen worden 
geïdentificeerd; en

c) een uitvoervergunning of -
certificaat afgegeven door het land van 
herkomst; Indien de wetgeving van het 
land van herkomst niet in de afgifte van 
uitvoervergunningen of -certificaten 
voorziet, dient de verklaring van de 
importeur vergezeld te gaan van 
betrouwbare bewijsstukken en informatie 
waaruit blijkt dat de cultuurgoederen 
overeenkomstig de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van dat 
land uit het land van herkomst zijn 
uitgevoerd of dat dergelijke wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen ontbreken.

Indien het land van herkomst van de 
cultuurgoederen niet op betrouwbare 
wijze kan worden vastgesteld, omvat de 
elektronische importeursverklaring:

a) een door de houder van de 
goederen ondertekende verklaring;
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b) een gestandaardiseerd 
elektronisch document waarin de 
cultuurgoederen in kwestie voldoende 
nauwkeurig zijn beschreven om door de
douaneautoriteiten te kunnen worden 
geïdentificeerd; en

c) een uitvoervergunning of -
certificaat afgegeven door het land van 
uitvoer; Indien de wetgeving van het land 
van uitvoer niet in de afgifte van 
uitvoervergunningen of -certificaten 
voorziet, dient de verklaring van de 
importeur vergezeld te gaan van 
betrouwbare bewijsstukken en informatie 
waaruit blijkt dat de cultuurgoederen 
overeenkomstig de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van dat 
land uit het land van uitvoer zijn 
uitgevoerd.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan door middel 
van uitvoeringshandelingen het model voor 
de importeursverklaring en de 
procedureregels voor de indiening en de
verwerking van die verklaring vaststellen. 
Deze uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 13 bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

3. De Commissie stelt door middel 
van uitvoeringshandelingen het
gestandaardiseerd elektronisch model 
voor de importeursverklaring en de 
procedureregels voor de elektronische 
indiening en verwerking van die verklaring 
vast. Deze uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 13 bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 4 bedoelde 
invoervergunning of de in artikel 5 

1. De in artikel 4 bedoelde 
invoervergunning of de in artikel 5 
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bedoelde importeursverklaring, naargelang 
het geval, wordt ingediend bij het 
douanekantoor dat bevoegd is om de 
cultuurgoederen in het vrije verkeer te 
brengen of onder een andere bijzondere 
regeling dan douanevervoer te plaatsen.

bedoelde importeursverklaring, naargelang 
het geval, wordt langs elektronische weg 
ingediend bij het douanekantoor dat 
bevoegd is om de cultuurgoederen in het 
vrije verkeer te brengen of onder een 
andere bijzondere regeling dan 
douanevervoer te plaatsen.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij cultuurgoederen waarvoor een 
invoervergunning moet worden afgegeven 
voordat zij het douanegebied van de Unie 
mogen binnenkomen, gaan de 
douaneautoriteiten na of de 
invoervergunning overeenstemt met de 
aangebrachte goederen. Te dien einde 
kunnen zij de cultuurgoederen fysiek 
controleren, inclusief door het verrichten 
van een expertise.

2. Bij cultuurgoederen waarvoor een 
invoervergunning moet worden afgegeven 
voordat zij het douanegebied van de Unie 
mogen binnenkomen, gaan de 
douaneautoriteiten na of de 
invoervergunning overeenstemt met de 
aangebrachte goederen. Te dien einde 
kunnen zij de cultuurgoederen fysiek 
controleren, inclusief door het verrichten 
van een expertise, in nauwe 
samenwerking met de voor culturele 
goederen bevoegde autoriteiten. Aan de 
elektronisch geregistreerde 
invoervergunning worden een 
volgnummer en een registratiedatum 
toegekend, en de aangever ontvangt bij de 
vrijgave van de goederen een kopie van de 
geregistreerde invoervergunning.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij cultuurgoederen waarvoor een 
importeursverklaring moet worden 
voorgelegd voordat zij het douanegebied 
van de Unie mogen binnenkomen, gaan de 

3. Bij cultuurgoederen waarvoor een 
importeursverklaring moet worden 
voorgelegd voordat zij het douanegebied 
van de Unie mogen binnenkomen, gaan de 
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douaneautoriteiten na of de 
importeursverklaring voldoet aan de in of 
op basis van artikel 5 vastgestelde 
vereisten en overeenstemt met de 
aangebrachte goederen. Te dien einde 
kunnen zij van de aangever aanvullende 
gegevens verlangen en de cultuurgoederen 
fysiek controleren, inclusief door het 
verrichten van een expertise. Zij 
registreren de importeursverklaring door 
deze een volgnummer en een 
registratiedatum toe te kennen en bezorgen 
de aangever bij de vrijgave van de 
goederen een kopie van de geregistreerde 
importeursverklaring.

douaneautoriteiten na of de 
importeursverklaring voldoet aan de in of 
op basis van artikel 5 vastgestelde 
vereisten en overeenstemt met de 
aangebrachte goederen. Te dien einde 
kunnen zij van de aangever aanvullende 
gegevens verlangen en de cultuurgoederen 
fysiek controleren door het verrichten van 
een expertise als bedoeld in lid 2. Aan de 
elektronisch geregistreerde 
importeursverklaring worden een 
volgnummer en een registratiedatum 
toegekend, en de aangever ontvangt bij de 
vrijgave van de goederen een kopie van de 
geregistreerde importeursverklaring.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer lidstaten het aantal 
douanekantoren beperken dat bevoegd is 
om cultuurgoederen in het vrije verkeer te 
brengen of onder een andere bijzondere 
regeling dan douanevervoer te plaatsen, 
delen zij de gegevens van die 
douanekantoren en elke wijziging daarin 
mee aan de Commissie.

Wanneer lidstaten het aantal 
douanekantoren beperken dat bevoegd is 
om cultuurgoederen in te voeren, delen zij 
de gegevens van die douanekantoren en 
elke wijziging daarin mee aan de 
Commissie. Hoewel het aantal 
douanekantoren beperkt is, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de houders van de 
goederen of de importeurs voldoende 
toegang tot deze kantoren hebben.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In geval van bewaring van 
cultuurgoederen moeten gepaste 
voorwaarden voor de conservatie ervan 
worden gewaarborgd, overeenkomstig de 
voorwaarden en verantwoordelijkheden 
voor de tijdelijke opslag van goederen als 
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vastgelegd in artikel 147 van Verordening 
(EU) nr. 952/2013, met het oog op de 
specifieke aard van de goederen.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De douaneautoriteiten doen 
afhankelijk van de situatie onmiddellijk 
kennisgeving aan het land van herkomst 
of het land van uitvoer indien er, nadat 
het besluit bedoeld in lid 1 genomen is, 
redelijke gronden bestaan om aan te 
nemen dat de cultuurgoederen in kwestie 
zonder toestemming van de rechtmatige 
eigenaar of in strijd met de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van die 
landen buiten het grondgebied van het 
land van herkomst of het land van uitvoer 
zijn gebracht.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Er kan een elektronisch systeem
worden opgezet voor de opslag en de 
uitwisseling van gegevens tussen de 
autoriteiten van de lidstaten, met name 
betreffende importeursverklaringen en 
invoervergunningen.

2. Er wordt een elektronisch systeem 
opgezet voor de opslag en de uitwisseling 
van gegevens tussen de autoriteiten van de 
lidstaten, met name betreffende 
importeursverklaringen en 
invoervergunningen.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen:

De Commissie zal door middel van 
uitvoeringshandelingen:

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de regels vast voor de 
sancties die van toepassing zijn op 
inbreuken op de artikelen 3, 4 en 5 en met 
name op het afleggen van valse 
verklaringen en het verstrekken van valse 
informatie om cultuurgoederen het 
douanegebied van de Unie te kunnen 
binnenbrengen, en treffen alle maatregelen 
om ervoor te zorgen dat deze worden 
toegepast. De sancties moeten doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend zijn. De 
lidstaten delen de Commissie uiterlijk 18 
maanden na de datum van 
inwerkingtreding van de verordening deze 
regels en maatregelen mee en stellen haar 
onverwijld in kennis van alle latere 
wijzigingen die erop van invloed zijn.

De lidstaten stellen de regels vast voor de 
sancties die van toepassing zijn op 
inbreuken op de artikelen 3, 4 en 5 en met 
name op het afleggen van valse 
verklaringen en het verstrekken van valse 
informatie om cultuurgoederen het 
douanegebied van de Unie te kunnen 
binnenbrengen, en treffen alle maatregelen 
om ervoor te zorgen dat deze worden 
toegepast. De sancties moeten doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend zijn. De 
lidstaten verbinden zich er voorts toe de 
wenselijkheid te onderzoeken van de 
oprichting van specifieke operationele 
eenheden die gespecialiseerd zijn in de 
bestrijding van de illegale invoer van 
cultuurgoederen, voor zover deze 
eenheden niet reeds in hun eigen 
rechtsstelsel aanwezig zijn. De lidstaten 
delen de Commissie uiterlijk 18 maanden 
na de datum van inwerkingtreding van de 
verordening deze regels en maatregelen 
mee en stellen haar onverwijld in kennis 
van alle latere wijzigingen die erop van 
invloed zijn.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. De lidstaten dragen zorg voor 
opleidings- en 
capaciteitsopbouwactiviteiten ten behoeve 
van de effectieve tenuitvoerlegging van 
deze verordening door de betrokken 
autoriteiten. Zij kunnen ook 
bewustmakingscampagnes opzetten om 
met name kopers van cultuurgoederen te 
alerteren.

11. De lidstaten dragen zorg voor 
opleidings- en 
capaciteitsopbouwactiviteiten ten behoeve 
van de effectieve tenuitvoerlegging van 
deze verordening door de betrokken 
autoriteiten en functionarissen. Zij zetten
ook bewustmakingscampagnes op om met 
name kopers van cultuurgoederen te 
alerteren. Bovendien worden in elke 
lidstaat informatiepunten ingericht om 
marktdeelnemers bij te staan bij de 
tenuitvoerlegging van deze verordening. 
Bij de voorbereidende werkzaamheden 
voor de tenuitvoerlegging van deze 
verordening werken de Commissie en de 
lidstaten samen met internationale 
organisaties, zoals Unesco, Interpol, 
Europol en ICOM, om doeltreffende 
opleidings- en 
capaciteitsopbouwactiviteiten, evenals 
bewustmakingscampagnes te garanderen.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen een regelmatig 
geactualiseerde lijst op van door 
conflicten getroffen landen en landen met 
een hoog risico door middel waarvan 
beperkende maatregelen ten aanzien van 
cultuurgoederen worden vastgesteld, 
overeenkomstig artikel 215 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
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Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis

Samen met de Europese Dienst voor 
extern optreden en de OESO werkt de 
Commissie aan niet-bindende 
richtsnoeren in de vorm van een 
handboek waarin wordt uitgelegd hoe de 
criteria voor het bepalen van 
conflictgebieden en hoogrisicogebieden 
het best kunnen worden toegepast. Dat 
handboek is gebaseerd op de definitie van 
conflict- en hoogrisicogebieden in 
artikel X, onder ..., van deze verordening 
en houdt rekening met de OESO-
richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid op dit gebied, met inbegrip 
van andere risico's betreffende de 
toeleveringsketen die leiden tot 
alarmsignalen zoals gedefinieerd in de 
desbetreffende supplementen bij die 
richtsnoeren.

De Commissie doet een beroep op externe 
deskundigen om tot een indicatieve, niet-
uitputtende, regelmatig bijgewerkte lijst 
van conflict- en hoogrisicogebieden te 
komen. Deze lijst is gebaseerd op analyses 
uit bovengenoemd handboek die door 
deskundigen zijn uitgevoerd, alsmede op 
informatie uit academisch onderzoek en 
zorgvuldigheidsstelsels voor 
toeleveringsketens. Unie-importeurs die 
mineralen of metalen betrekken uit 
gebieden die niet in de lijst worden 
vermeld, blijven eveneens 
verantwoordelijk voor het naleven van de 
in deze verordening neergelegde 
verplichtingen inzake passende 
zorgvuldigheid.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) het aantal gevallen waarin 
cultuurgoederen in bewaring zijn genomen
en

e) het aantal gevallen waarin 
cultuurgoederen in bewaring zijn 
genomen;

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) het aantal gevallen waarin 
cultuurgoederen aan de staat zijn afgestaan 
overeenkomstig artikel 199 van 
Verordening (EU) nr. 952/2013.

f) het aantal gevallen waarin 
cultuurgoederen aan de staat zijn afgestaan 
overeenkomstig artikel 199 van 
Verordening (EU) nr. 952/2013 en

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) de strafrechtelijke sancties die zijn 
vastgesteld in het kader van de toepassing 
van deze verordening.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Bijlage – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[…] Schrappen

Motivering

De bijlage bij het voorstel van de Commissie wordt geschrapt en vervangen door de bijlage 
bij de verordening nr. 116/2009 inzake uitvoer van cultuurgoederen, aangepast aan één 
enkele drempel voor een periode van 100 jaar en met enkele herijkte waardedrempels. Om 
procedurele redenen zijn twee verschillende amendementen voorgesteld (de een om te 
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schrappen, de andere om de vorige bijlage te wijzigen) en deze zullen gezamenlijk in 
stemming worden gebracht.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Bijlage – tabel bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad

betreffende de invoer van cultuurgoederen

Cultuurgoederen bedoeld in artikel 2, lid 1

A.

1. Oudheidkundige voorwerpen, ouder dan 100 jaar, 
afkomstig van:

– opgravingen en vindplaatsen op het land en in zee 9705 00 00

– oudheidkundige locaties 9706 00 00

– oudheidkundige collecties

2. Delen die integrerend deel hebben uitgemaakt van 
artistieke, historische of religieuze monumenten die niet in hun 
geheel bewaard zijn gebleven, ouder dan 100 jaar

9705 00 00

9706 00 00

3. Afbeeldingen en schilderijen die niet tot categorie 4 of 5 
behoren en geheel met de hand zijn vervaardigd, ongeacht op 
welke ondergrond en van welke materialen

9701

4. Aquarellen, gouaches en pasteltekeningen die geheel met 
de hand zijn vervaardigd, ongeacht op welke ondergrond

9701

5. Mozaïeken, ongeacht van welke materialen, die geheel 
met de hand zijn vervaardigd en niet tot categorie 1 of 2 behoren, 
en tekeningen die geheel met de hand zijn vervaardigd, ongeacht 
op welke ondergrond en van welke materialen

6914

9701

6. Oorspronkelijke gravures, prenten, zeefdrukken en 
lithografieën en hun respectieve matrijzen, alsmede de originele 
affiches

Hoofdstuk 49
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9702 00 00

8442 50 99

7. Oorspronkelijke beelden of oorspronkelijk 
beeldhouwwerk, alsmede kopieën die zijn verkregen volgens 
hetzelfde procedé als de oorspronkelijke stukken, en die niet tot 
categorie 1 behoren

9703 00 00

8. Fotoafdrukken, films en de negatieven daarvan 3704

3705

3706

4911 91 80

9. Wiegendrukken en manuscripten, met inbegrip van 
geografische kaarten en partituren, afzonderlijk of in 
verzamelingen

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. Boeken, ouder dan 100 jaar, afzonderlijk of in 
verzamelingen

9705 00 00

9706 00 00

11. Gedrukte geografische kaarten, ouder dan 100 jaar 9706 00 00

12.

(a) Verzamelingen en exemplaren voor verzamelingen van 
fauna, flora, mineralen en anatomische delen

9705 00 00

(b) Verzamelingen van historisch, paleontologisch, 
etnografisch of numismatisch belang

9705 00 00

13. Andere antiquiteiten die niet tot de categorieën A1 tot en 
met A 12 behoren, ouder dan 100 jaar

97060000

De bij de categorieën A.1 tot en met A.13 ingedeelde cultuurgoederen vallen alleen binnen 
het toepassingsgebied van deze verordening, indien de financiële waarde ervan ten minste 
gelijk is aan de in punt B aangegeven drempels.

B.

Financiële waardedrempels voor bepaalde onder A genoemde categorieën (in EUR)

Waarde:



AD\1153429NL.docx 37/39 PE616.832v02-00

NL

ongeacht hun waarde

– 1 (Oudheidkundige voorwerpen)

– 2 (Niet in hun geheel bewaarde monumenten)

– 9 (Wiegendrukken en manuscripten)

15 000

– 5 (Mozaïeken en tekeningen)

– 6 (Gravures)

– 8 (Fotoafdrukken)

– 11 (Gedrukte geografische kaarten)

30 000

– 4 (Aquarellen, gouaches en pasteltekeningen)

50 000

– 3 (Schilderijen)

– 7 (Beelden)

– 10 (Boeken)

– 12 (Verzamelingen)

– 13 (Alle andere voorwerpen)

De naleving van de voorwaarden inzake de financiële waardedrempels moet worden 
beoordeeld bij de indiening van de aanvraag om een uitvoervergunning. De financiële 
waarde is die van het cultuurgoed in de lidstaat als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder a).

Voor de lidstaten die de euro niet als munt hebben, worden deze in bijlage I in euro's 
uitgedrukte waarden omgerekend en uitgedrukt in nationale valuta's tegen de wisselkoers 
die op 31 december 2001 in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen is 
gepubliceerd. Deze tegenwaarden in nationale valuta's worden met ingang van 
31 december 2001 iedere twee jaar herzien. De berekening van deze tegenwaarden is 
gebaseerd op het gemiddelde van de dagelijkse waarden van deze valuta's in euro's over de 
periode van 24 maanden die eindigt op de laatste dag van de maand augustus onmiddellijk 
voorafgaande aan de herziening die op 31 december in werking treedt. Deze 
berekeningsmethode wordt op voorstel van de Commissie, in beginsel twee jaar na de eerste 
toepassing, door het Raadgevend Comité cultuurgoederen opnieuw onderzocht. Bij iedere 
herziening worden de waarden in euro's en hun tegenwaarden in nationale valuta's 
periodiek bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie vanaf de eerste 
dagen van de maand november voorafgaande aan de datum waarop de herziening in 
werking treedt.

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

Motivering

De Europese Unie moet hetzelfde niveau van bescherming garanderen als haar 
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cultuurgoederen, ook als die uit derde landen op haar grondgebied worden ingevoerd. Mede 
om de toepassing van deze verordening door de bevoegde douaneautoriteiten en de voor de 
afgifte van invoervergunningen bevoegde autoriteiten te vergemakkelijken, wordt daartoe de 
oorspronkelijk voorgestelde bijlage vervangen door de bijlage bij Verordening (EG) nr. 
116/2009 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen, waarbij deze bijlage wordt aangepast 
aan één enkele drempel van 100 jaar en een aantal waardedrempels worden aangepast, 
rekening houdend met het toepassingsgebied van deze verordening.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel Invoer van cultuurgoederen

Document- en procedurenummers COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

Bevoegde commissies
       Datum bekendmaking

INTA
11.9.2017

IMCO
11.9.2017

Advies uitgebracht door
       Datum bekendmaking

CULT
11.9.2017

Medeverantwoordelijke commissies -
datum bekendmaking

18.1.2018

Rapporteur voor advies
       Datum benoeming

Santiago Fisas Ayxelà
24.10.2017

Artikel 55 – Gezamenlijke 
commissieprocedure
       Datum bekendmaking

       
       
18.1.2018

Datum goedkeuring 7.6.2018

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

21
3
1

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

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervangers

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

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

John Flack, Gabriel Mato, Fernando Ruas
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