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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca víta cieľ návrhu, ktorým je boj proti praniu špinavých peňazí a alternatívnym 
zdrojom financovania terorizmu vrátane rabovania a pašovania starožitností, pričom treba mať 
neustále na pamäti, že ochrana kultúrneho dedičstva musí byť konečným cieľom, a to najmä v 
tomto roku (2018), ktorý je Európskym rokom kultúrneho dedičstva.

V tejto súvislosti je nutné poznamenať, že musí existovať rovnováha medzi opatreniami, ktoré 
sa majú prijať na ochranu kultúrneho dedičstva, a opatreniami v prospech trhu s umením, aby 
sa neprimerane nenarúšal zákonný obchod s tovarom kultúrneho charakteru cez vonkajšie 
hranice. 

Ako spravodajca sa zasadzujem za stanovenie hranice minimálneho veku na 250 rokov pre 
všetky kategórie tovaru kultúrneho charakteru, pretože táto veková hranica sa zdá byť 
primeraná v súlade s cieľom návrhu. Okrem toho súhlasím s tým, že určité kategórie tovaru 
kultúrneho charakteru, ktoré sú vystavené zvýšenému riziku plienenia, straty alebo zničenia, si 
vyžadujú posilnené ochranné opatrenia. 

Na jednej strane, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré sa majú prijať v prospech trhu s umením, 
predovšetkým by sa mala preskúmať zákonnosť vývozu na základe zákonov a iných právnych 
predpisov krajiny vývozu namiesto krajiny pôvodu, pretože sa domnievam, že povinnosť 
predložiť doklady, ktoré potvrdzujú zákonný vývoz z krajiny pôvodu, predstavuje dodatočnú 
záťaž pre trh s umením. Z toho vyplýva, že treba zrušiť rozlišovanie medzi signatárskymi a 
nesignatárskymi štátmi dohovoru UNESCO z roku 1970 týkajúceho sa povinnosti dokázať 
legálny vývoz z krajiny vývozu alebo krajiny pôvodu, a teda všetky členské štáty musia byť 
povinné preukázať, že vývoz z tretej krajiny bol zákonný podľa jej zákonov a iných právnych 
predpisov. 

Po druhé, aj keď je pojem „držiteľ tovaru“ vymedzený v návrhu odkazom na článok 5 ods. 34 
nariadenia (EÚ) č. 952/2013, zastávam názor, že je dôležité dbať na to, aby tento pojem 
nezahŕňal vlastníctvo, pretože osoba, ktorá chce získať dovoznú licenciu, ešte nemusí byť 
vlastníkom tovaru.

Po tretie, v návrhu sa uvádza, že tovar kultúrneho charakteru na vzdelávacie, vedecké alebo 
výskumné účely v colnom režime dočasné použitie by nemal podliehať predkladaniu licencie 
alebo vyhlásenia, a podľa môjho názoru by reštauračné účely tiež mali byť súčasťou tejto 
výnimky. 

Na druhej strane, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré sa majú prijať na ochranu kultúrneho dedičstva, 
v prvom rade navrhujem, aby sa obdobie považované za „dočasné“ predĺžilo pre kategórie 
tovaru uvedené v písmenách c), d) a h) prílohy z jedného mesiaca na desať rokov a pre ostatné 
kategórie uvedené v prílohe na jeden rok.  

Po druhé by som chcel zdôrazniť, že vzhľadom na osobitnú povahu tovaru je mimoriadne 
dôležitá úloha odborníkov na kultúru v rámci colných orgánov, pretože v prípade potreby si 
môžu od deklaranta vyžiadať dodatočné informácie a tovar kultúrneho charakteru fyzicky 
skontrolovať vykonaním znaleckého posudku.

Po tretie, pokiaľ ide o skladovanie tovaru kultúrneho charakteru na colnom území Únie v 
prípade dočasného zadržania, musia vzhľadom na osobitnú povahu tovaru existovať minimálne 
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ochranné záruky. 

V záujme uľahčenia adaptácie na tento nový režim plne podporujem organizovanie školení a 
činností na budovanie kapacít zo strany členských štátov pre príslušné orgány a odborníkov, 
ako aj kampaní na zvyšovanie informovanosti pre kupcov. Navyše sa domnievam, že v každom 
členskom štáte by sa mali zriadiť informačné kontaktné miesta s cieľom pomôcť účastníkom 
trhu pri vykonávaní tohto nariadenia. V neposlednom rade je nevyhnutné posilniť elektronickú 
správu využívaním vhodných elektronických štandardizovaných formulárov na vypracúvanie 
vyhlásení dovozcu alebo na podávanie žiadostí o dovozné licencie, ktoré sa elektronicky 
predložia a zaregistrujú priradením sériového čísla a dátumu prijatia. Zároveň treba vytvoriť 
plne funkčný elektronický systém na výmenu informácií medzi orgánmi členských štátov, ktorý 
nepochybne pomôže zabrániť taktizovaniu pri výbere súdu.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod  a Výbor pre 
vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorské výbory vzali do úvahy tieto 
pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) V nariadení by sa mali používať 
vymedzenia pojmov vychádzajúce z 
vymedzení stanovených v Dohovore 
UNESCO o opatreniach na zákaz a 
zamedzenie nedovolenému dovozu, 
vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych 
statkov, podpísaného v Paríži 14. 
novembra 1970, a Dohovoru UNIDROIT o 
ukradnutých alebo nezákonne vyvezených 
kultúrnych predmetoch, podpísaného v 
Ríme 24. júna 1995, ktorých zmluvnou 
stranou je značné množstvo členských 
štátov, keďže mnohým tretím krajinám a 
väčšine členských štátov sú ich 
ustanovenia známe.

(6) V nariadení by sa mali používať 
vymedzenia pojmov vychádzajúce z 
vymedzení stanovených v Haagskom 
dohovore na ochranu kultúrnych statkov 
za ozbrojeného konfliktu z roku 1958,
Dohovore UNESCO o opatreniach na 
zákaz a zamedzenie nedovolenému 
dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva 
kultúrnych statkov, podpísaného v Paríži 
14. novembra 1970, a dohovore
UNIDROIT o ukradnutých alebo 
nezákonne vyvezených kultúrnych 
predmetoch, podpísaného v Ríme 24. júna 
1995, ktorých zmluvnou stranou je značné 
množstvo členských štátov, keďže 
mnohým tretím krajinám a väčšine 
členských štátov sú ich ustanovenia známe.



AD\1153429SK.docx 5/37 PE616.832v02-00

SK

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Zákonnosť vývozu by sa mala 
preskúmať na základe právnych predpisov 
a nariadení krajiny, v ktorej bol tovar 
kultúrneho charakteru objavený alebo 
vytvorený („krajina pôvodu“). S cieľom 
zabrániť obchádzaniu pravidiel, keď tovar 
kultúrneho charakteru vstupuje do Únie z 
inej tretej krajiny, osoba, ktorá tovar chce 
priniesť na colné územie Únie, by mala 
preukázať, že tento tovar bol odtiaľ
vyvezený zákonne, ak je dotknutá tretia 
krajina signatárskym štátom dohovoru 
UNESCO z roku 1970, a teda krajinou, 
ktorá sa zaviazala bojovať proti 
nezákonnému nedovolenému 
obchodovaniu s kultúrnymi statkami. 
V ostatných prípadoch by mala táto osoba 
dokázať, že tovar bol zákonne vyvezený 
z krajiny pôvodu.

(7) Zákonnosť vývozu by sa mala 
preskúmať na základe právnych predpisov 
a nariadení krajiny, v ktorej bol tovar 
kultúrneho charakteru objavený alebo 
vytvorený („krajina pôvodu“). Keď tovar 
kultúrneho charakteru vstupuje do Únie z 
inej tretej krajiny, osoba, ktorá tovar chce 
priniesť na colné územie Únie, by mala 
preukázať, že tento tovar bol z krajiny 
pôvodu vyvezený zákonne. V prípadoch, 
keď krajinu pôvodu tovaru kultúrneho 
charakteru nie je možné spoľahlivo určiť, 
osoba, ktorá chce takýto tovar doviezť na 
colné územie Únie, by mala preukázať, že 
takýto tovar bol zákonne vyvezený 
z poslednej krajiny, v ktorej bol držaný 
pred odoslaním do Únie („krajina 
vývozu“) v súlade s jej zákonmi a 
právnymi predpismi.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Keďže článok 5 dohovoru 
UNESCO z roku 1970 obsahuje výzvu 
zriadiť jednu alebo viacero 
vnútroštátnych služieb, v dostatočnom 
počte a vybavených kvalifikovaným 
personálom, na zaistenie ochrany 
vlastného tovaru kultúrneho charakteru 
pred nezákonným dovozom, vývozom 
a presunom; so zreteľom aj na potrebu 
aktívnej spolupráce s príslušnými 
orgánmi tretích krajín v oblasti boja proti 
nezákonnému dovozu tovaru kultúrneho 
charakteru, najmä v krízových oblastiach, 
pričom štáty, ktoré sú zmluvnými 
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stranami dohovoru UNESCO z roku 
1970, majú dodržiavať záväzky 
vyplývajúce z tohto dohovoru a od tých, 
ktoré ho ešte neratifikovali, sa jeho 
ratifikácia naliehavo požaduje.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) S cieľom nebrániť obchodovaniu s 
tovarom cez vonkajšiu hranicu
neprimeraným spôsobom by sa toto 
nariadenie malo uplatňovať iba na tovar, 
ktorý dosahuje určitú hranicu minimálneho 
veku. Na tento účel sa zdá primeraným 
stanoviť hranicu minimálneho veku na 250
rokov pre všetky kategórie tovaru 
kultúrneho charakteru. Hranicou 
minimálneho veku sa zabezpečí, aby sa 
opatrenia stanovené v tomto nariadení 
zameriavali na tovar kultúrneho charakteru, 
ktorý by bol s najväčšou 
pravdepodobnosťou cieľom plienenia v 
oblastiach zasiahnutých konfliktom bez 
toho, aby bol vylúčený iný tovar, ktorého 
kontrola je nevyhnutná na zabezpečenie 
ochrany kultúrneho dedičstva.

(8) S cieľom nebrániť obchodovaniu s 
tovarom cez vonkajšie hranice Únie
neprimeraným spôsobom by sa toto 
nariadenie malo uplatňovať iba na tovar, 
ktorý dosahuje určitú hranicu minimálneho 
veku a hodnoty. Na tento účel sa zdá 
primeraným stanoviť hranicu minimálneho 
veku na 100 rokov pre najzraniteľnejšie
kategórie tovaru kultúrneho charakteru, 
v súlade s ustanoveniami Haagskeho 
dohovoru z roku 1958, dohovoru 
UNESCO z roku 1970 a dohovoru 
UNIDROIT z roku 1995. Hranicou 
minimálneho veku sa zabezpečí, aby sa 
opatrenia stanovené v tomto nariadení 
zameriavali na tovar kultúrneho charakteru, 
ktorý by bol s najväčšou 
pravdepodobnosťou cieľom plienenia v 
oblastiach zasiahnutých konfliktom bez 
toho, aby bol vylúčený iný tovar, ktorého 
kontrola je nevyhnutná na zabezpečenie 
ochrany kultúrneho dedičstva.

Odôvodnenie

Minimálna veková hranica 250 rokov zrejme nie je v súlade s niektorými medzinárodnými 
zmluvami (čl. 1 Haagskeho dohovoru na ochranu kultúrnych statkov za ozbrojeného konfliktu, 
čl. 1 Dohovoru o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovolenému dovozu, vývozu a 
prevodu vlastníctva kultúrnych statkov z roku 1970, a čl. 2 Dohovoru UNIDROIT o 
ukradnutých alebo nezákonne vyvezených kultúrnych predmetoch).
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Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Keďže určité kategórie tovaru 
kultúrneho charakteru, konkrétne 
archeologické predmety, prvky pamiatok, 
vzácne rukopisy a prvotlače, môžu 
obzvlášť podliehať plieneniu a zničeniu, 
zdá sa, že je nevyhnutné vytvoriť systém 
zvýšenej kontroly pred tým, než tento tovar 
môže vstúpiť na colné územie Únie. 
Takýto systém by mal vyžadovať 
predkladanie licencie vystavenej 
príslušným orgánom členského štátu 
vstupu pred prepustením takéhoto tovaru 
do voľného obehu alebo jeho umiestnením 
do osobitného colného režimu iného než 
colný režim tranzit. Osoby, ktoré sa 
pokúšajú získať túto licenciu, by mali 
vedieť dokázať, že tovar bol z krajiny 
pôvodu vyvezený zákonne za pomoci 
príslušných podporných dokladov a 
dôkazov, najmä vývozných osvedčení 
alebo licencií vydaných vyvážajúcou 
treťou krajinou, vlastníckych titulov, 
faktúrami, zmluvami o predaji, dokladmi o 
poistení, prepravnými dokladmi a 
odbornými hodnoteniami. Na základe 
úplnej a pravdivej žiadosti by mal 
príslušný orgán členského štátu 
bezodkladne rozhodnúť o vydaní licencie.

(10) Keďže určité kategórie tovaru 
kultúrneho charakteru, konkrétne 
archeologické predmety, prvky pamiatok, 
vzácne rukopisy a prvotlače, môžu 
obzvlášť podliehať plieneniu a zničeniu, 
zdá sa, že je nevyhnutné vytvoriť systém 
zvýšenej kontroly pred tým, než tento tovar 
môže vstúpiť na colné územie Únie. 
Takýto systém by mal vyžadovať 
predkladanie licencie vystavenej 
príslušným orgánom prvého členského 
štátu vstupu pred prepustením takéhoto 
tovaru do voľného obehu alebo jeho 
umiestnením do osobitného colného 
režimu iného než colný režim tranzit. 
Osoby, ktoré sa pokúšajú získať túto 
licenciu by mali vedieť dokázať, že tovar 
kultúrneho charakteru bol z krajiny 
pôvodu vyvezený v súlade s jej zákonmi a 
právnymi predpismi, alebo preukázať 
neexistenciu takýchto zákonov a 
nariadení. Skutočnosť, že tovar bol z 
krajiny pôvodu vyvezený zákonne, by sa 
mala dokázať za pomoci príslušných 
podporných dokladov a dôkazov, 
vývozných osvedčení alebo vývozných
licencií vydaných vyvážajúcou treťou 
krajinou, vlastníckych titulov, faktúrami, 
zmluvami o predaji, dokladmi o poistení, 
prepravnými dokladmi a odbornými 
hodnoteniami. Na základe úplnej a 
pravdivej žiadosti by mal príslušný orgán 
členského štátu bezodkladne rozhodnúť o 
vydaní licencie. V prípadoch, keď krajinu 
pôvodu tovaru kultúrneho charakteru nie 
je možné spoľahlivo určiť, by sa 
k žiadosti mali pripojiť podporné 
dokumenty a informácie, ktoré svedčia o 
tom, že tovar kultúrneho charakteru bol 
vyvezený z krajiny vývozu v súlade s jej 
zákonmi a predpismi. Pri dovoze tovaru 
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kultúrneho charakteru, ktorý pochádza z 
krajín zasiahnutých konfliktom alebo z 
krajín s vysokým rizikom, by sa malo vždy 
požadovať predloženie licencie vydanej 
príslušným orgánom prvého členského 
štátu vstupu. Osoby, ktoré sa pokúšajú 
získať túto licenciu by mali vedieť 
dokázať, že tovar kultúrneho charakteru 
bol z krajiny pôvodu vyvezený v súlade 
s jej zákonmi a právnymi predpismi, čím 
sa vylúči možnosť preukázať zákonný 
vývoz z krajiny vývozu. Komisia by mala 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
stanoviť pravidelne aktualizovaný zoznam 
oblastí zasiahnutých konfliktom a krajín s 
vysokým rizikom, prostredníctvom ktorého 
by sa mali ustanoviť reštriktívne 
opatrenia uplatňované na tovar 
kultúrneho charakteru v súlade s 
článkom 215 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Komisia by si mala 
vyžiadať externé odborné posudky, napr. 
od organizácie UNESCO a 
Medzinárodnej rady múzeí (ICOM), s 
cieľom stanoviť taký zoznam, ktorý by 
mal v súlade s usmerneniami rezolúcií 
Bezpečnostnej rady OSN vychádzať z 
červených zoznamov uverejnených radou 
ICOM, v ktorých sa klasifikujú ohrozené 
kategórie archeologických predmetov 
alebo umeleckých diel 
v najzraniteľnejších oblastiach sveta, aby 
sa zabránilo ich predaju alebo 
nezákonnému vývozu.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) So zreteľom na osobitnú povahu 
tovaru je úloha odborníkov v oblasti 
kultúry v colných orgánoch mimoriadne 
dôležitá, pretože by mali byť v prípade 
potreby schopní vyžadovať dodatočné 
informácie od deklaranta a fyzicky 
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pomocou vykonania expertízy preskúmať 
tovary kultúrneho charakteru.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Pri iných kategóriách tovaru 
kultúrneho charakteru by osoby, ktoré sa 
pokúšajú priniesť tovar na colné územie 
Únie, mali formou vyhlásenia osvedčiť 
zákonnosť vývozu tohto tovaru z tretej 
krajiny a prevziať zaň zodpovednosť, ako 
aj poskytnúť dostatočné údaje o tomto 
tovare tak, aby ho colné orgány mohli 
identifikovať. Na uľahčenie colného 
konania a z dôvodu právnej istoty by sa 
údaje o tovare kultúrneho charakteru mali 
poskytovať na štandardizovanom 
dokumente. Na opísanie tovaru kultúrneho 
charakteru by sa mal používať štandardný 
dokument na identifikáciu predmetu, ktorý 
odporúča UNESCO. Colné orgány by mali 
zaregistrovať vstup takéhoto tovaru 
kultúrneho charakteru, uchovať originály 
dokladov a dať deklarantovi kópiu 
príslušných dokladov s cieľom zabezpečiť 
vysledovateľnosť po tom, čo tovar vstúpi 
na vnútorný trh.

(11) Pri iných kategóriách tovaru 
kultúrneho charakteru by osoby, ktoré sa 
pokúšajú priniesť tovar na colné územie 
Únie, mali vedieť dokázať, že tovar bol z 
krajiny pôvodu vyvezený zákonne za 
pomoci príslušných podporných dokladov
a dôkazov, najmä vývozných osvedčení 
alebo licencií vydaných vyvážajúcou 
treťou krajinou, vlastníckych titulov, 
faktúrami, zmluvami o predaji, dokladmi 
o poistení, prepravnými dokladmi a 
odbornými hodnoteniami.  Osoby, ktoré sa 
snažia o zavedenie kultúrnych tovarov na 
colné územie Únie, by spolu s 
elektronickým vyhlásením, ktorým 
potvrdzujú a preberajú zodpovednosť za 
ich vývoz z krajiny pôvodu, mali tiež
poskytnúť dostatočné informácie o tomto 
tovare tak, aby ho colné orgány mohli 
identifikovať. Na uľahčenie colného 
konania a z dôvodu právnej istoty by sa 
údaje o tovare kultúrneho charakteru mali 
poskytovať na elektronickom
štandardizovanom dokumente. Na opísanie 
tovaru kultúrneho charakteru by sa mal 
používať štandardný dokument na 
identifikáciu predmetu, ktorý odporúča 
UNESCO. Takýto tovar kultúrneho 
charakteru by sa mal registrovať 
elektronicky a deklarant by mal 
poskytnúť kópiu príslušných predložených
dokladov s cieľom zabezpečiť 
vysledovateľnosť po tom, čo tovar vstúpi 
na vnútorný trh.
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Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Tovar kultúrneho charakteru na 
vzdelávacie, vedecké alebo výskumné 
účely v colnom režime dočasné použitie by 
nemal podliehať predkladaniu licencie 
alebo vyhlásenia.

(12) Tovar kultúrneho charakteru na 
vzdelávacie (napr. kultúrne a hudobné), 
vedecké, reštaurátorské, konzervačné, 
výstavné alebo výskumné účely a na účely 
spolupráce medzi múzeami alebo 
podobnými verejným neziskovými 
inštitúciami pri organizovaní výstav
v colnom režime dočasné použitie by 
nemal podliehať predkladaniu licencie 
alebo vyhlásenia.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Tovar kultúrneho charakteru, 
ktorý má byť vystavený na obchodných 
veľtrhoch a medzinárodných veľtrhoch 
umenia, nesmie podliehať dovoznej 
licencii.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) S cieľom zohľadniť skúsenosti s 
vykonávaním tohto nariadenia a meniace 
sa geopolitické a iné okolnosti, ktoré 
ohrozujú tovar kultúrneho charakteru, a 
zároveň nebrániť obchodu s tretími 
krajinami neprimeraným spôsobom, by sa 
na Komisiu mala delegovať právomoc 
prijímať akty v súlade s článkom 290 

(14) S cieľom zohľadniť skúsenosti s 
vykonávaním tohto nariadenia a meniace 
sa geopolitické a iné okolnosti, ktoré 
ohrozujú tovar kultúrneho charakteru, a 
zároveň nebrániť obchodu s tretími 
krajinami neprimeraným spôsobom, by sa 
na Komisiu mala delegovať právomoc 
prijímať akty v súlade s článkom 290 
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Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a to 
pokiaľ ide o zmeny hranice minimálneho 
veku pre rôzne kategórie tovaru kultúrneho 
charakteru. Touto delegáciou právomoci by 
sa Komisii malo takisto umožniť 
aktualizovať prílohu v nadväznosti na 
zmeny kombinovanej nomenklatúry. Je 
osobitne dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila príslušné 
konzultácie, a to aj na úrovni expertov a 
aby tieto konzultácie vykonávala v súlade 
so zásadami stanovenými v 
medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 201627. 
Predovšetkým v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných aktov 
sa všetky dokumenty doručujú 
Európskemu parlamentu a Rade v 
rovnakom čase ako odborníkom z 
členských štátov a odborníci Európskeho 
parlamentu a Rady majú systematicky 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.

Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a to 
pokiaľ ide o zmeny hranice minimálneho 
veku a minimálnej finančnej hranice pre 
rôzne kategórie tovaru kultúrneho 
charakteru. Touto delegáciou právomoci by 
sa Komisii malo takisto umožniť 
aktualizovať prílohu v nadväznosti na 
zmeny kombinovanej nomenklatúry. Je 
osobitne dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila príslušné 
konzultácie, a to aj na úrovni expertov a 
aby tieto konzultácie vykonávala v súlade 
so zásadami stanovenými v 
medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 201627. 
Predovšetkým v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných aktov 
sa všetky dokumenty doručujú 
Európskemu parlamentu a Rade v 
rovnakom čase ako odborníkom z 
členských štátov a odborníci Európskeho 
parlamentu a Rady majú systematicky 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.

__________________ __________________

27 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1. 27 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa Komisii mali udeliť vykonávacie 
právomoci, aby prijala osobitné modality 
na dočasné použitie a skladovanie tovaru 
kultúrneho charakteru na colnom území 
Únie, vzory a formuláre žiadosti o dovoznú 
licenciu, ako aj vyhlásenia dovozcu a ich 
sprievodné dokumenty, ako aj ďalšie 
procesné pravidlá na ich predkladanie a 
spracovanie. Vykonávacie právomoci by sa 

(15) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa Komisii mali udeliť vykonávacie 
právomoci, aby prijala osobitné modality 
na dočasné použitie a skladovanie tovaru 
kultúrneho charakteru na colnom území 
Únie, čo by sa malo uskutočniť pri 
zaručení primeraných podmienok ochrany, 
pričom by sa mala náležite zohľadniť 
osobitná povaha tovaru kultúrneho 
charakteru. Tieto zmeny by sa mali takisto 
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mali Komisii udeliť takisto s cieľom prijať 
opatrenia na vytvorenie elektronickej 
databázy na uchovávanie a výmenu 
informácií medzi členskými štátmi. 
Uvedené právomoci by sa mali vykonávať
v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201128.

vzťahovať na elektronické štandardizované 
vzory a formuláre žiadosti o dovoznú 
licenciu, ako aj elektronické vyhlásenia 
dovozcu a ich sprievodné dokumenty, ako 
aj ďalšie procesné pravidlá na ich 
elektronické predkladanie a spracovanie. 
Vykonávacie právomoci by sa mali 
Komisii udeliť takisto s cieľom prijať 
opatrenia na vytvorenie elektronickej 
databázy na uchovávanie a výmenu 
informácií medzi členskými štátmi. 
Uvedené právomoci by sa mali vykonávať 
v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201128. 
Komisii by mali byť zverené aj 
vykonávacie právomoci, aby stanovila 
pravidelne aktualizovaný zoznam oblastí 
zasiahnutých konfliktom a krajín s 
vysokým rizikom, prostredníctvom ktorého 
by sa mali ustanoviť reštriktívne 
opatrenia uplatňované na tovar 
kultúrneho charakteru v súlade s 
článkom 215 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie.

__________________ __________________

28 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

28 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) S cieľom podporiť účinné 
vykonávanie tohto nariadenia a poskytnúť 
základ pre jeho budúce hodnotenie by sa 
mali zhromažďovať relevantné informácie 
o obchodných tokoch tovaru kultúrneho 
charakteru. Obchodné toky tovaru 
kultúrneho charakteru nemôžu byť účinne 

(16) S cieľom podporiť účinné 
vykonávanie tohto nariadenia a poskytnúť 
základ pre jeho budúce hodnotenie by sa 
mali zhromažďovať relevantné informácie 
o obchodných tokoch tovaru kultúrneho 
charakteru. Obchodné toky tovaru 
kultúrneho charakteru nemôžu byť účinne 
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monitorované len na základe ich hodnoty 
alebo váhy, keďže tieto dva parametre 
môžu kolísať. Je nevyhnutné 
zhromažďovať údaje o počte 
deklarovaných položiek. Keďže v 
kombinovanej nomenklatúre nie je pre 
tovar kultúrneho charakteru uvedená 
žiadna doplnková merná jednotka, treba 
vyžadovať, aby sa uvádzal počet položiek.

monitorované len na základe ich hodnoty 
alebo váhy, keďže tieto dva parametre 
môžu kolísať. Je nevyhnutné elektronicky 
zhromažďovať údaje o počte 
deklarovaných položiek. Keďže v 
kombinovanej nomenklatúre nie je pre 
tovar kultúrneho charakteru uvedená 
žiadna doplnková merná jednotka, treba 
vyžadovať, aby sa uvádzal počet položiek.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Stratégia EÚ pre riadenie colných 
rizík29 je okrem iného zameraná na 
posilnenie kapacít colných orgánov s 
cieľom zvýšiť schopnosť reagovať na 
riziká v oblasti tovaru kultúrneho 
charakteru. Mal by sa využiť spoločný 
rámec riadenia rizík ustanovený v 
nariadení (EÚ) č. 952/2013 a colné orgány 
by si mali vymieňať príslušné informácie 
o rizikách.

(17) Stratégia EÚ pre riadenie colných 
rizík29 je okrem iného zameraná na 
posilnenie kapacít a školenie colných 
orgánov s cieľom zvýšiť schopnosť 
reagovať na riziká v oblasti tovaru 
kultúrneho charakteru. Mal by sa využiť 
spoločný rámec riadenia rizík ustanovený v 
nariadení (EÚ) č. 952/2013 a colné orgány 
by si mali vymieňať príslušné informácie 
o rizikách.

__________________ __________________

29 KOM/2014/0527 v konečnom znení. 
Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade a Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru o 
stratégii EÚ a akčnom pláne pre riadenie 
colných rizík.

29 COM/2014/0527 final. Oznámenie 
Komisie Európskemu parlamentu, Rade a 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru o stratégii EÚ a akčnom pláne pre 
riadenie colných rizík.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) Keďže obchodovanie s predmetmi 
kultúrnej hodnoty môže byť zdrojom 
financovania terorizmu a prania 
špinavých peňazí, existuje naliehavá 
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potreba zriadiť kampane na zvyšovanie 
informovanosti s cieľom zvýšiť 
povedomie najmä kupujúcich tovaru 
kultúrneho charakteru. S cieľom pomôcť 
účastníkom trhu pri vykonávaní tohto 
nariadenia by okrem toho mali byť 
informačné kontaktné miesta k dispozícii 
v každom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Komisii by sa mal poskytnúť 
dostatočný čas na to, aby prijala predpisy 
na vykonávanie tohto nariadenia, 
predovšetkým predpisy o príslušných
formulároch na použitie pri žiadosti o 
dovoznú licenciu alebo pri vypracovaní 
vyhlásenia dovozcu. Uplatňovanie tohto 
nariadenia by sa teda malo odložiť.

(19) Komisii by sa mal poskytnúť 
dostatočný čas na to, aby prijala predpisy 
na vykonávanie tohto nariadenia, 
predovšetkým predpisy o príslušných 
elektronických štandardizovaných
formulároch na použitie pri žiadosti o 
dovoznú licenciu alebo pri vypracovaní 
vyhlásenia dovozcu. Uplatňovanie tohto 
nariadenia by sa teda malo odložiť.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa stanovujú podmienky 
a postup pre vstup tovaru kultúrneho 
charakteru na colné územie Únie.

Týmto nariadením sa stanovujú podmienky 
a postup pre dovoz tovaru kultúrneho 
charakteru na colné územie Únie.

Odôvodnenie

V rámci článku 1, kde ide o predmet úpravy a rozsah pôsobnosti tohto nariadenia, by sa 
vágny pojem „vstup“ mal nahradiť presnejším pojmom „dovoz“.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
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Článok 1 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vstup tovaru kultúrneho charakteru, 
ktorý bol nezákonne vyvezený z tretej 
krajiny, je zakázaný, keď existujú 
primerané dôvody na podozrenie, že 
predmetný tovar kultúrneho charakteru 
bol z územia krajiny pôvodu alebo krajiny 
vývozu vyvezený bez súhlasu jeho 
legitímneho vlastníka alebo v rozpore so 
zákonmi a právnymi predpismi týchto 
krajín.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie nemá vplyv na prísnejšie 
režimy zavedené účinnými nástrojmi 
v členských štátoch v oblasti dovozu 
tovaru kultúrneho charakteru na ich 
colné územie.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) „tovar kultúrneho charakteru“ je 
každý predmet archeologického, 
prehistorického, historického, literárneho, 
umeleckého alebo vedeckého významu, 
ktorý patrí do kategórií uvedených v 
tabuľke prílohy a spĺňa hranicu 
minimálneho veku tam špecifikovanú;

a) „tovar kultúrneho charakteru“ je 
každý predmet archeologického, 
prehistorického, historického, literárneho, 
umeleckého alebo vedeckého významu, 
ktorý patrí do kategórií uvedených v 
tabuľke v prílohe a spĺňa tam 
špecifikovanú hranicu minimálneho veku a 
minimálnu finančnú hranicu;



PE616.832v02-00 16/37 AD\1153429SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) „krajina pôvodu“ je krajina, na 
území ktorej bol tovar kultúrneho 
charakteru vytvorený alebo objavený;

b) „krajina pôvodu“ je krajina, na 
území ktorej bol tovar kultúrneho 
charakteru vytvorený, objavený alebo 
vyňatý, vykopaný alebo odcudzený na 
pevnine alebo pod vodou na súčasnom 
území tejto krajiny, alebo krajina, ktorá 
má taký úzky vzťah k tovaru kultúrneho 
charakteru, že považuje príslušný tovar 
kultúrneho charakteru za svoje národné 
kultúrne dedičstvo a ako taký ho chráni a 
zákonne reguluje jeho vývoz zo svojho 
územia;

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) „krajina vývozu“ je posledná 
krajina, v ktorej bol tovar kultúrneho 
charakteru nepretržite uchovávaný v 
súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi 
pred tým, než bol odoslaný do Únie;

c) „krajina vývozu“ je posledná 
krajina, v ktorej bol tovar kultúrneho 
charakteru uchovávaný v súlade s jej 
zákonmi a právnymi predpismi pred tým, 
než bol odoslaný do Únie;

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) „krajiny zasiahnuté konfliktom 
a krajiny s vysokým rizikom“ sú krajiny 
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uvedené na zozname Komisie, v ktorých 
sa zistila prítomnosť ozbrojených 
konfliktov, rozsiahle násilie alebo iné 
riziká poškodenia ľudí alebo tovaru 
kultúrneho charakteru;

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) „nepretržite“ je najmenej na
obdobie jedného mesiaca a na účely iné 
než je dočasné použitie, tranzit, vývoz 
alebo odoslanie;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 12 s 
cieľom zmeniť druhý stĺpec tabuľky v 
prílohe podľa zmien v kombinovanej 
nomenklatúre a zmeniť hranicu 
minimálneho veku v treťom stĺpci tabuľky
v prílohe na základe skúseností získaných 
počas vykonávania tohto nariadenia.

2. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 12 s 
cieľom zmeniť kategórie tovaru 
kultúrneho charakteru a hranicu 
minimálneho veku a minimálnu finančnú 
hranicu v prílohe, a to vo svetle výsledkov
vykonávania tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 12 s 
cieľom zmeniť kategórie tovarov, ktoré 
podliehajú predloženiu dovoznej licencie 
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alebo predloženiu vyhlásenia dovozcu 
colným orgánom prvého členského štátu 
vstupu, a to na základe skúseností 
získaných počas vykonávania tohto 
nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Vydanie dovoznej licencie 
príslušnými orgánmi prvého členského 
štátu vstupu alebo správne predloženie 
vyhlásenia dovozcu sa nepovažuje za 
dôkaz zákonného pôvodu alebo 
vlastníctva tovaru kultúrneho charakteru.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) na dočasné použitie, v zmysle 
článku 250 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, 
na colnom území Únie tovaru kultúrneho 
charakteru na vzdelávacie, vedecké a 
akademické a výskumné účely;

a) na dočasné použitie, v zmysle 
článku 250 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, 
na colnom území Únie tovaru kultúrneho 
charakteru na vzdelávacie (napr. kultúrne 
a hudobné), vedecké, reštaurátorské, 
konzervačné a akademické a výskumné 
účely a na účely spolupráce medzi 
múzeami a podobnými neziskovými 
verejnými inštitúciami pri organizácii 
výstav;

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Dočasné použitie, v zmysle článku 
250 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, na 
colnom území Únie tovaru kultúrneho 
charakteru vystaveného na 
medzinárodných komerčných veľtrhoch 
a výstavách by malo byť možné pod 
podmienkou predloženia vyhlásenia 
dovozcu v zmysle článku 5.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. na spätne dovezený tovar 
kultúrneho charakteru v súlade s článkom 
203 nariadenia č. 952/2013;

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Držiteľ tovaru podá žiadosť o 
dovoznú licenciu na príslušnom orgáne 
členského štátu vstupu. K žiadosti musia 
byť priložené všetky podporné doklady a 
informácie, ktorými sa preukazuje, že 
príslušný tovar kultúrneho charakteru bol 
vyvezený z krajiny pôvodu v súlade s jej 
zákonmi a právnymi predpismi. Ak je však 
vývozná krajina zmluvnou stranou 
Dohovoru UNESCO o opatreniach na 
zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, 
vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych 
statkov podpísaného v Paríži 
14. novembra 1970 (ďalej len „Dohovor 
UNESCO z roku 1970“), k žiadosti musia 
byť priložené všetky podporné doklady 
a informácie, ktorými sa preukazuje, že 

2. Držiteľ tovaru kultúrneho 
charakteru uvedeného v predchádzajúcom 
odseku podá žiadosť o dovoznú licenciu na 
príslušnom orgáne prvého členského štátu 
vstupu. K žiadosti musia byť priložené 
všetky podporné doklady a informácie, 
ktorými sa preukazuje, že príslušný tovar 
kultúrneho charakteru bol vyvezený z 
krajiny pôvodu v súlade s jej zákonmi a 
právnymi predpismi, alebo že takéto 
zákony a právne predpisy neexistujú. V 
prípadoch, keď krajinu pôvodu tovaru 
kultúrneho charakteru nie je možné 
spoľahlivo určiť, k žiadosti o dovoznú 
licenciu musia byť priložené všetky 
podporné doklady a informácie, ktorými sa 
preukazuje, že tovar kultúrneho charakteru 



PE616.832v02-00 20/37 AD\1153429SK.docx

SK

tovar kultúrneho charakteru bol vyvezený 
z tejto krajiny v súlade s jej zákonmi 
a právnymi predpismi.

bol vyvezený z krajiny vývozu v súlade s
jej zákonmi a právnymi predpismi.

Držiteľ tovaru kultúrneho charakteru, 
ktorý pochádza z krajín zasiahnutých 
konfliktom alebo z krajín s vysokým 
rizikom, by mal vždy podať žiadosť o 
vývoznú licenciu na príslušnom orgáne 
prvého členského štátu vstupu. K žiadosti 
musia byť priložené všetky podporné 
doklady a informácie, ktorými sa 
preukazuje, že príslušný tovar kultúrneho 
charakteru bol vyvezený z krajiny pôvodu 
v súlade s jej zákonmi a právnymi 
predpismi.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Príslušný orgán členského štátu 
vstupu, overí, či je žiadosť úplná. 
Akékoľvek chýbajúce informácie či 
dokumenty si vyžiada od žiadateľa do 30 
dní od prijatia žiadosti.

3. Príslušný orgán prvého členského 
štátu vstupu, overí, či je žiadosť úplná. 
Akékoľvek chýbajúce informácie či 
dokumenty si vyžiada od žiadateľa do 30 
dní od prijatia žiadosti.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Príslušný orgán do 90 dní od 
predloženia úplnej žiadosti túto žiadosť 
preskúma a rozhodne o vydaní dovoznej 
licencie alebo o zamietnutí žiadosti. 
Žiadosť môže zamietnuť z týchto dôvodov:

4. Príslušný orgán do 90 dní od 
predloženia úplnej žiadosti túto žiadosť 
preskúma a rozhodne o vydaní dovoznej 
licencie alebo o zamietnutí žiadosti. 
Žiadosť musí zamietnuť z týchto dôvodov:

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
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Článok 4 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) ak vývozná krajina nie je zmluvnou 
stranou Dohovoru UNESCO z roku 1970
a nie je preukázané, že tovar kultúrneho 
charakteru bol vyvezený z krajiny pôvodu 
v súlade s jej zákonmi a právnymi 
predpismi;

a) ak nie je preukázané, že tovar 
kultúrneho charakteru bol vyvezený z 
krajiny pôvodu v súlade s jeho zákonmi a 
inými právnymi predpismi, alebo ak nie je 
preukázané, že tovar bol vyvezený z 
krajiny pôvodu v prípade, že takéto zákony
a právne predpisy neexistujú;

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) ak vývozná krajina je zmluvnou 
stranou Dohovoru UNESCO z roku 1970 
a nie je preukázané, že tovar kultúrneho 
charakteru bol vyvezený z krajiny vývozu v 
súlade s jej zákonmi a právnymi 
predpismi;

b) ak existujú nedoriešené reštitučné 
nároky orgánov krajiny pôvodu.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) ak existujú nedoriešené žiadosti 
o vyplatenie zo strany príslušných 
orgánov krajiny pôvodu;

Odôvodnenie

Medzi dôvodmi, kvôli ktorým môže príslušný orgán zamietnuť vydanie dovoznej licencie, musí 
byť aj nedoriešená žiadosť zo strany krajiny pôvodu.
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Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) príslušný orgán má opodstatnené 
dôvody sa domnievať, že držiteľ tovaru ho 
nezískal zákonným spôsobom.

c) príslušný orgán má opodstatnené 
dôvody tvrdiť, že držiteľ tovaru ho 
nezískal zákonným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) ak sa žiadosť o dovoz týka tovaru 
kultúrneho charakteru, v prípade ktorého 
rovnakú žiadosť v minulosti zamietol iný 
členský štát Únie, pričom toto zamietnutie 
je žiadateľ povinný oznámiť orgánu 
príslušnému vydať dovoznú licenciu;

Odôvodnenie

Medzi dôvodmi, kvôli ktorým môže príslušný orgán zamietnuť vydanie dovoznej licencie, musí 
byť aj to, keď rovnakú žiadosť už v minulosti zamietol iný členský štát, pričom toto 
zamietnutie je žiadať povinný oznámiť orgánu príslušnému vydať dovoznú licenciu.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade vydania dovoznej licencie 
príslušný orgán túto licenciu elektronicky 
zaregistruje.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
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Článok 4 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. V prípade zamietnutia žiadosti sa k 
správnemu rozhodnutiu uvedenému v 
odseku 4 pripojí odôvodnené stanovisko 
zahŕňajúce informácie o odvolacom 
konaní, ktoré sa oznámia dotknutému 
žiadateľovi v čase jeho vydania.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov stanoviť vzor žiadosti 
o dovoznú licenciu, ako aj procesné 
pravidlá vzťahujúce sa na podávanie a
spracovanie takejto žiadosti. Uvedené 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v článku 
13.

6. Komisia prostredníctvom 
vykonávacích aktov stanoví 
štandardizovaný elektronický vzor žiadosti 
o dovoznú licenciu, ako aj procesné 
pravidlá vzťahujúce sa na elektronické 
podávanie a spracovanie takejto žiadosti, 
a to spolu s príslušnými podpornými 
dokumentmi, ktoré sa uskutočnia 
elektronickými prostriedkami. Uvedené 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v článku 
13.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Prepustenie tovaru kultúrneho 
charakteru do voľného obehu a 
umiestnenie tovaru kultúrneho charakteru 
do osobitného colného režimu iného než 
colný režim tranzit v Únii uvedené v 
písmenách a), b), e), f), g), i), j), k) a l) 
prílohy podlieha predloženiu vyhlásenia 
dovozcu colným orgánom členského štátu 

1. Dovoz tovaru kultúrneho charakteru 
uvedeného v písmenách a), b), e), f), g), i), 
j), k) a l) prílohy podlieha predloženiu
elektronického vyhlásenia dovozcu 
colným orgánom členského štátu vstupu.
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vstupu.

Predchádzajúci odsek sa nevzťahuje na 
tovar kultúrneho charakteru, ktorý 
pochádza z krajín zasiahnutých 
konfliktom alebo z krajín s vysokým 
rizikom. Takýto tovar kultúrneho 
charakteru si vyžaduje predloženie 
dovoznej licencie vydanej príslušným 
orgánom prvého členského štátu vstupu 
v súlade s ustanoveniami uvedenými v 
článku 4.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Vyhlásenie dovozcu musí 
obsahovať vyhlásenie podpísané 
držiteľom tovaru, že tovar bol vyvezený z 
krajiny pôvodu v súlade s jej zákonmi 
a inými právnymi predpismi. Ak však 
krajina vývozu je zmluvnou stranou 
Dohovoru UNESCO o kultúrnych 
statkoch, vyhlásenie dovozcu musí 
obsahovať vyhlásenie podpísané 
držiteľom tovaru, že tovar bol vyvezený 
z tejto krajiny v súlade s jej zákonmi 
a právnymi predpismi.

2. V prípadoch, keď možno 
spoľahlivo stanoviť krajinu pôvodu 
tovaru kultúrneho charakteru, sa 
elektronické vyhlásenie dovozcu skladá z:

a) vyhlásenia podpísaného držiteľom 
tovaru;

Vyhlásenie dovozcu obsahuje 
štandardizovaný dokument opisujúci
príslušný tovar kultúrneho charakteru 
dostatočne podrobne na to, aby ho colné 
orgány mohli identifikovať.

b) štandardizovaného elektronického 
dokumentu opisujúceho príslušný tovar 
kultúrneho charakteru dostatočne podrobne 
na to, aby ho colné orgány identifikovali; a

c) vývoznej licencie alebo osvedčenia 
vydaného krajinou pôvodu. V prípade, že 
právne predpisy krajiny pôvodu 
neustanovujú vydanie vývozných licencií 
alebo osvedčení, musia byť k vyhláseniu 
dovozcu priložené všetky podporné 
doklady a informácie dokazujúce, že tovar 
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kultúrneho charakteru bol vyvezený z 
krajiny pôvodu v súlade s jej zákonmi a 
právnymi predpismi, alebo dokazujúce 
neexistenciu takýchto zákonov a právnych 
predpisov.

V prípadoch, keď nemožno spoľahlivo 
stanoviť krajinu pôvodu tovaru 
kultúrneho charakteru, sa elektronické 
vyhlásenie dovozcu skladá z:

a) vyhlásenia podpísaného držiteľom 
tovaru;

b) štandardizovaného elektronického 
dokumentu opisujúceho predmetný tovar 
kultúrneho charakteru dostatočne 
podrobne na to, aby ho colné orgány 
identifikovali; a

c) vývoznej licencie alebo osvedčenia 
vydaného krajinou vývozu. V prípade, že 
právne predpisy krajiny vývozu 
neustanovujú vydanie vývozných licencií 
alebo osvedčení, musia byť k vyhláseniu 
dovozcu priložené všetky podporné 
doklady a informácie dokazujúce, že tovar 
kultúrneho charakteru bol vyvezený z 
krajiny vývozu v súlade s jej zákonmi a 
právnymi predpismi.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijať vzor vyhlásenia 
dovozcu, ako aj procesné pravidlá 
vzťahujúce sa na podanie a spracovanie 
takéhoto vyhlásenia. Uvedené vykonávacie 
akty sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 13.

3. Komisia prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijme elektronický 
štandardizovaný vzor vyhlásenia dovozcu, 
ako aj procesné pravidlá vzťahujúce sa na
elektronické podanie a spracovanie 
takéhoto vyhlásenia. Uvedené vykonávacie 
akty sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 13.



PE616.832v02-00 26/37 AD\1153429SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Dovozná licencia podľa článku 4 
alebo vyhlásenie dovozcu podľa článku 5 
sa podáva na príslušný colný úrad 
rozhodujúci o prepustení tovaru kultúrneho 
charakteru do voľného obehu alebo jeho 
umiestnení do osobitného colného režimu 
iného než colný režim tranzit.

1. Dovozná licencia podľa článku 4 
alebo vyhlásenie dovozcu podľa článku 5 
sa podáva elektronicky na príslušný colný 
úrad rozhodujúci o prepustení tovaru 
kultúrneho charakteru do voľného obehu 
alebo jeho umiestnení do osobitného 
colného režimu iného než colný režim 
tranzit.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pokiaľ ide o tovar kultúrneho 
charakteru, pri ktorom sa na jeho vstup na 
colné územie Únie vyžaduje vydanie 
dovoznej licencie, colné orgány 
skontrolujú, či dovozná licencia zodpovedá 
predloženému tovaru. Na tento účel môžu 
tovar kultúrneho charakteru fyzicky 
skontrolovať vrátane vykonania
znaleckého posudku.

2. Pokiaľ ide o tovar kultúrneho 
charakteru, pri ktorom sa na jeho vstup na 
colné územie Únie vyžaduje vydanie 
dovoznej licencie, colné orgány 
skontrolujú, či dovozná licencia zodpovedá 
predloženému tovaru. Na tento účel môžu 
tovar kultúrneho charakteru fyzicky 
skontrolovať vykonaním znaleckého 
posudku, v úzkej spolupráci s príslušnými 
orgánmi pre tovar kultúrneho charakteru.
Elektronicky zaregistrovanej dovoznej 
licencii sa pridelí sériové číslo a dátum 
registrácie a po prepustení tovaru sa 
deklarantovi poskytne kópia registrovanej 
dovoznej licencie.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pokiaľ ide o tovar kultúrneho 
charakteru, pri ktorom sa na jeho vstup na 
colné územie Únie vyžaduje predloženie 
vyhlásenia dovozcu, colné orgány 
skontrolujú, či toto spĺňa požiadavky 
stanovené v článku 5 alebo vyplývajúce z 
tohto článku a či zodpovedá predloženému 
tovaru. Na tento účel môžu od deklaranta 
vyžiadať dodatočné informácie a tovar 
kultúrneho charakteru fyzicky skontrolovať 
vrátane vykonania znaleckého posudku. 
Vyhlásenie dovozcu sa zaregistruje 
priradením sériového čísla a dátumu
prijatia a po prepustení tovaru sa 
deklarantovi poskytne kópia 
zaregistrovaného vyhlásenia dovozcu.

3. Pokiaľ ide o tovar kultúrneho 
charakteru, pri ktorom sa na jeho vstup na 
colné územie Únie vyžaduje predloženie 
vyhlásenia dovozcu, colné orgány 
skontrolujú, či toto spĺňa požiadavky 
stanovené v článku 5 alebo vyplývajúce z 
tohto článku a či zodpovedá predloženému 
tovaru. Na tento účel môžu od deklaranta 
vyžiadať dodatočné informácie a tovar 
kultúrneho charakteru fyzicky skontrolovať 
vykonaním znaleckého posudku, ako sa 
uvádza v odseku 2. Elektronicky
zaregistrovanému vyhláseniu dovozcu sa 
priradí sériové číslo a dátum prijatia a po
prepustení tovaru sa deklarantovi poskytne 
kópia zaregistrovaného vyhlásenia 
dovozcu.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak členské štáty obmedzia počet colných 
úradov príslušných na prepustenie tovaru 
kultúrneho charakteru do voľného obehu 
alebo jeho umiestnenie do osobitného 
colného režimu iného než colný režim 
tranzit, oznámia údaje o týchto colných 
úradoch, ako aj všetky zmeny v tejto 
súvislosti Komisii.

Ak členské štáty obmedzia počet colných 
úradov príslušných na dovoz tovaru 
kultúrneho charakteru, oznámia údaje 
o týchto colných úradoch, ako aj všetky 
zmeny v tejto súvislosti Komisii. Členské 
štáty pritom zabezpečia, aby napriek 
obmedzeniu počtu colných úradov, boli 
tieto prijateľne dostupné pre držiteľov 
tovaru, príp. dovozcov.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. V prípade zadržania tovaru 
kultúrneho charakteru musia byť 
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zaručené primerané konzervačné 
podmienky v súlade s podmienkami 
a zodpovednosťami, ktoré sa týkajú 
dočasného uskladnenia tovaru, ako sú 
uvedené v článku 147 nariadenia (EÚ) č. 
952/2013, s náležitým zreteľom na 
osobitnú povahu tovaru.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Colné orgány ihneď informujú 
krajinu pôvodu alebo krajinu vývozu, 
podľa okolností, o tom, že po prijatí 
rozhodnutia uvedeného v odseku 1
existujú primerané dôvody na podozrenie 
z toho, že predmetný tovar kultúrneho 
charakteru bol z územia krajiny pôvodu 
alebo krajiny vývozu odvezený bez súhlasu 
jeho legitímneho vlastníka alebo v rozpore 
so zákonmi a právnymi predpismi týchto 
krajín.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Môže sa vytvoriť elektronický 
systém na uchovávanie a výmenu 
informácií medzi orgánmi členských 
štátov, najmä pokiaľ ide o vyhlásenia 
dovozcu a dovozné licencie.

2. Vytvorí sa elektronický systém na 
uchovávanie a výmenu informácií medzi 
orgánmi členských štátov, najmä pokiaľ 
ide o vyhlásenia dovozcu a dovozné 
licencie.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov stanoviť:

Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov stanoví:

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty stanovia pravidlá o ukladaní 
sankcií za porušovanie článkov 3, 4 a 5, 
a najmä za predkladanie nepravdivých 
vyhlásení a nepravdivých informácií 
s cieľom doviezť tovar kultúrneho 
charakteru na colné územie Únie, a prijmú 
všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie 
ich vykonávania. Stanovené sankcie musia 
byť účinné, primerané a odrádzajúce. 
Členské štáty oznámia Komisii tieto 
pravidlá a opatrenia do 18 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
a bezodkladne ju informujú o akejkoľvek 
ich následnej zmene.

Členské štáty stanovia pravidlá o ukladaní 
sankcií za porušovanie článkov 3, 4 a 5, 
a najmä za predkladanie nepravdivých 
vyhlásení a nepravdivých informácií 
s cieľom doviezť tovar kultúrneho 
charakteru na colné územie Únie, a prijmú 
všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie 
ich vykonávania. Stanovené sankcie musia 
byť účinné, primerané a odrádzajúce. 
Členské štáty sa okrem toho zaväzujú 
posúdiť možnosť vytvoriť, ak ešte v 
predpisoch nemajú, špecifické 
prevádzkové útvary zamerané na 
nezákonný dovoz kultúrneho majetku. 
Členské štáty oznámia Komisii tieto 
pravidlá a opatrenia do 18 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
a bezodkladne ju informujú o akejkoľvek 
ich následnej zmene.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11. Členské štáty zorganizujú odbornú 
prípravu a činnosti zamerané na budovanie 
kapacít s cieľom zabezpečiť účinné 
vykonávanie tohto nariadenia príslušnými 
orgánmi. Takisto môžu využiť kampane na 
zvyšovanie informovanosti zamerané 

11. Členské štáty zorganizujú odbornú 
prípravu a činnosti zamerané na budovanie 
kapacít s cieľom zabezpečiť účinné 
vykonávanie tohto nariadenia príslušnými 
orgánmi a odborníkmi. Takisto využijú
kampane na zvyšovanie informovanosti 
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najmä na kupujúcich tovaru kultúrneho 
charakteru.

zamerané najmä na kupujúcich tovaru 
kultúrneho charakteru. S cieľom pomôcť 
účastníkom trhu pri vykonávaní tohto 
nariadenia sa v každom členskom štáte 
okrem toho sprístupnia informačné 
kontaktné miesta. V rámci prípravných 
prác na vykonávanie tohto nariadenia 
Komisia a členské štáty spolupracujú 
s medzinárodnými organizáciami ako 
UNESCO, Interpol, EUROPOL a ICOM 
na zaistení účinnej odbornej prípravy, 
aktivít v oblasti budovania kapacít 
a informačných kampaní.

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov stanoví pravidelne aktualizovaný 
zoznam oblastí zasiahnutých konfliktom a 
krajín s vysokým rizikom, prostredníctvom 
ktorého sa ustanovia reštriktívne 
opatrenia uplatňované na tovar 
kultúrneho charakteru v súlade s 
článkom 215 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 12a

Komisia v spolupráci s Európskou 
službou pre vonkajšiu činnosť a OECD 
vypracuje nezáväzné usmernenia v 
podobe príručky s cieľom zaistiť 
jednoznačnosť a istotu, pričom v príručke 
vysvetlí osvedčené metódy uplatňovania 
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kritérií posúdenia oblastí zasiahnutých 
konfliktom a vysoko rizikových oblastí. V 
tejto príručke sa odkazuje na vymedzenie 
pojmu „oblasti zasiahnuté konfliktom a 
vysoko rizikové oblasti“ v článku X tohto 
nariadenia a zohľadňujú sa príslušné 
usmernenia OECD týkajúce sa plnenia 
povinnej starostlivosti v tejto oblasti 
vrátane iných rizík v dodávateľskom 
reťazci, z ktorých vyplývajú upozornenia 
a ktoré sú uvedené v príslušných 
prílohách k týmto usmerneniam.

Komisia využíva externé odborné 
poznatky s cieľom vytvoriť zoznam oblastí 
zasiahnutých konfliktom a vysoko 
rizikových oblastí, ktorý slúži na 
orientáciu, nemusí byť úplný a je 
pravidelne aktualizovaný. Tento zoznam 
vychádza z analýz príručky uvedenej v 
odseku 1 zo strany externých odborníkov, 
ako aj z dostupných informácií z vedy a zo 
systémov na plnenie povinnej 
starostlivosti v dodávateľskom reťazci. 
Tiež dovozcovia v Únii, ktorých nákupné 
zdroje sa nachádzajú v oblastiach, ktoré 
nie sú uvedené v tomto zozname, sú 
zodpovední za dodržiavanie plnenia 
povinnej starostlivosti podľa tohto 
nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) počet prípadov, v ktorých bol tovar 
kultúrneho charakteru zadržaný, a

e) počet prípadov, v ktorých bol tovar 
kultúrneho charakteru zadržaný;

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno f
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) počet prípadov, keď tovar 
kultúrneho charakteru bol prenechaný 
v prospech štátu v súlade s článkom 199 
nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

f) počet prípadov, keď bol tovar 
kultúrneho charakteru prenechaný 
v prospech štátu v súlade s článkom 199 
nariadenia (EÚ) č. 952/2013, a

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) trestné sankcie prijaté na účely 
vykonávania tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Príloha – tabuľka

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[…] vypúšťa sa

Odôvodnenie

Príloha ku Komisiou predloženému návrhu sa vypúšťa a nahrádza prílohou k nariadeniu 
č. 116/2009 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru, prispôsobenou jedinej hranici 100 rokov 
a s prekalibrovanými niektorými hodnotovými hranicami. Z procesných dôvodov boli 
predložené dva rôzne pozmeňujúce návrhy (jeden na vypustenie, druhý na zmenu 
predchádzajúcej prílohy), o ktorých sa má hlasovať spoločne.

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Príloha – tabuľka a (nová)

Text predložený Komisiou
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Pozmeňujúci návrh

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady,

o dovoze tovaru kultúrneho charakteru

Tovar kultúrneho charakteru, na ktorý sa vzťahuje článok 2 ods. 1

A.

1. Archeologické predmety staršie ako 100 rokov, ktoré 
pochádzajú z:

– vykopávok a nálezov na pevnine alebo pod vodou 9705 00 00

– archeologických lokalít 9706 00 00

– archeologických zbierok

2. Prvky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou umeleckých, 
historických alebo náboženských pamiatok, ktoré boli rozobrané 
a ktorých vek presahuje 100 rokov

9705 00 00

9706 00 00

3. Obrazy a maľby iné ako tie, ktoré sú zahrnuté v 
kategóriách 4 alebo 5, celé vytvorené ručne v akomkoľvek 
prostredí na akomkoľvek materiáli

9701

4. Akvarely, gvaše a pastely celé vytvorené ručne na 
akomkoľvek materiáli

9701

5. Mozaiky v akomkoľvek materiáli celé vytvorené ručne, 
iné ako tie, ktoré patria do kategórií 1 alebo 2, a kresby v 
akomkoľvek prostredí celé vytvorené ručne na akomkoľvek 
materiáli

6914

9701

6. Originály rytín, grafík, sieťotlačí a litografií s ich 
príslušnými doskami a pôvodnými výveskami

Kapitola 49

9702 00 00

8442 50 99

7. Originály sôch alebo plastík a kópií vytvorených 
rovnakým postupom ako originál, okrem tých, ktoré sú uvedené v 
kategórii 1

9703 00 00

8. Fotografie, filmy a ich negatívy 3704

3705

3706

4911 91 80

9. Prvotlače a rukopisy vrátane máp a hudobných partitúr, 
jednotlivo alebo v rámci zbierok

9702 00 00
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9706 00 00

4901 10 00

4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

10. Knihy staršie ako 100 rokov, jednotlivo alebo v rámci 
zbierok

9705 00 00

9706 00 00

11. Tlačené mapy staršie ako 100 rokov 9706 00 00

12.

a) Zbierky a vzorky zo zoologických, botanických, 
mineralogických alebo anatomických zbierok;

9705 00 00

b) Zbierky historického, paleontologického, etnografického 
alebo numizmatického významu

9705 00 00

13. Ľubovoľné iné starožitné predmety nezahrnuté do 
kategórií A.1 až A.12 staršie ako 100 rokov

97060000

Predmetov kultúrneho charakteru v kategóriách A.1 až A.13 sa toto nariadenie týka, len ak 
hodnota zodpovedá finančným prahom uvedeným v B alebo ich presahuje.

B.

Finančné prahy použiteľné na určité kategórie uvedené v časti A (v eurách)

Hodnota:

Nezávisle od hodnoty

– 1 (archeologické predmety)

– 2 (rozobrané pamiatky)

– 9 (prvotlače a rukopisy)

15 000

– 5 (mozaiky a kresby)

– 6 (rytiny)

– 8 (fotografie)

– 11 (tlačené mapy)

30 000

– 4 (akvarely, gvaše a pastely)

50 000
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– 3 (obrazy)

– 7 (plastiky)

– 10 (knihy)

– 12 (zbierky)

– 13 (ľubovoľné iné predmety)

Zhodnotenie toho, či sú, alebo nie sú splnené podmienky týkajúce sa finančnej hodnoty, sa 
musí uskutočniť pri predložení žiadosti o vývoznú licenciu. Finančná hodnota je hodnotou 
predmetu kultúrnej hodnoty v členskom štáte, ako sa uvádza v článku 2 bode 1 písm. a).

Členské štáty, ktoré nemajú euro ako svoju menu, prepočítajú a vyjadria hodnoty vyjadrené 
v euro v prílohe I v národných menách vo výmennom kurze z 31. decembra 2001 
uverejnenom v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev. Táto protihodnota v 
národných menách sa s účinnosťou od 31. decembra 2001 preskúmava každé dva roky. 
Výpočet tejto protihodnoty sa zakladá na priemernej dennej hodnote týchto mien vyjadrenej 
v eurách počas obdobia 24 mesiacov, ktoré sa končí v posledný augustový deň pred 
revíziou, ktorá nadobúda účinnosť 31. decembra. Túto metódu výpočtu preskúma na návrh 
Komisie Poradný výbor pre tovar kultúrneho charakteru v zásade dva roky po prvej 
žiadosti. Pri každej revízii sa hodnoty vyjadrené v eurách a ich protihodnotách budú 
pravidelne uverejňovať v Úradnom vestníku Európskej únie v prvých dňoch novembra pred 
termínom, keď sa uskutoční revízia.

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

Odôvodnenie

Európska únia musí garantovať rovnakú úroveň ochrany priznávanú jej tovaru kultúrneho 
charakteru vrátane tovaru dovezenému na jej územie z tretích krajín. Na tento účel a tiež s 
cieľom uľahčiť uplatňovanie tohto nariadenia zo strany príslušných colných orgánov a 
orgánov zodpovedných za vydávanie dovozných licencií sa pôvodne navrhovaná príloha 
nahrádza prílohou nariadenie 116/2009 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru, čím ju 
prispôsobuje jednotnej hranici 100 rokov a prekalibruje určité prahové hodnoty, a to s 
ohľadom na rozsah pôsobnosti tohto nariadenia.
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