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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro mezinárodní 
obchod a Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako příslušné výbory, aby zohlednily 
tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Na základě závěrů Rady ze dne 
12. února 2016 o boji proti financování 
terorismu, sdělení Komise Evropskému 
parlamentu a Radě o akčním plánu pro 
zesílení boje proti financování terorismu24

a směrnice o boji proti terorismu25 je nutno 
přijmout společná pravidla týkající se 
obchodu se třetími zeměmi, aby byla 
zajištěna účinná ochrana kulturních statků 
před ztrátou, zachování kulturního dědictví 
lidstva a zabránění financování terorismu 
prodejem uloupeného kulturního dědictví 
kupujícím v Unii.

(1) Na základě závěrů Rady ze dne 
12. února 2016 o boji proti financování 
terorismu, sdělení Komise Evropskému 
parlamentu a Radě o akčním plánu pro 
zesílení boje proti financování terorismu24

a směrnice o boji proti terorismu25 je nutno 
přijmout společná pravidla týkající se 
obchodu se třetími zeměmi, aby byla 
zajištěna účinná ochrana kulturních statků 
před nelegálním obchodem a ztrátou, 
zachování kulturního dědictví lidstva
a zabránění financování terorismu a praní 
peněz prodejem uloupeného kulturního 
dědictví kupujícím v Unii.

__________________ __________________

24 COM(2016) 50 final. 24 COM(2016) 50 final.

25 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 
2017 o boji proti terorismu, kterou se 
nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 
2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 
2005/671/SVV, Úř. věst. L 88, 31.3.2017, 
s. 6.

25 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 
2017 o boji proti terorismu, kterou se 
nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 
2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 
2005/671/SVV, Úř. věst. L 88, 31.3.2017, 
s. 6.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) S ohledem na závazek Evropské 
unie usilovat o spravedlivé procesy
a odškodnění obětí jakož i na ústavu
a úmluvy UNESCO o ochraně dědictví 
musí být zajištěno navrácení předmětů 
nelegálně obchodovaných nebo 
vykopaných či získaných. S ohledem na 
vykořisťování národů a území, jež obvykle 
vede k nezákonnému a nedovolenému 
obchodu s kulturními statky, zejména
v případě, pocházejí-li z oblastí 
postižených ozbrojeným konfliktem, mělo 
by toto nařízení zohlednit spíše regionální
a místní charakteristiky než tržní hodnotu 
kulturní produkce.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Kulturní dědictví představuje jednu 
ze základních součástí civilizace, 
obohacuje kulturní život všech lidí, a proto 
by mělo být chráněno před neoprávněným 
přisvojováním a drancováním. Unie by 
tudíž měla zakázat vstup kulturních statků, 
které byly vyvezeny ze třetích zemí 
nelegálně, na celní území Unie.

(2) Kulturní statky jsou často velmi 
významné z hlediska kulturního, 
uměleckého, historického a vědeckého.
Kulturní dědictví představuje jednu ze 
základních součástí civilizace, má mimo 
jiné symbolickou hodnotu a patří ke 
kulturní paměti lidstva. Obohacuje 
kulturní život všech lidí a sjednocuje lidi 
prostřednictvím znalosti společné paměti
a rozvoje civilizace. Mělo by být proto 
chráněno před neoprávněným 
přisvojováním a drancováním. K rabování 
archeologických nalezišť docházelo vždy, 
ale nyní se děje v obrovském rozsahu. 
Dokud je možné věnovat se lukrativnímu 
obchodu s kulturními statky
z nezákonných vykopávek a vydělávat na 
nich bez významných rizik, budou tyto 
vykopávky a rabování pokračovat i 
v budoucnosti. Ekonomická a umělecká 
hodnota kulturního dědictví vytváří silnou 
poptávku na mezinárodním trhu, ale 
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chybějící silné mezinárodní právní 
předpisy a absence jejich prosazování 
vedou k přenesení těchto statků do stínové 
ekonomiky. Cílení na kulturní dědictví je 
závažným zločinem, který způsobuje 
značné utrpení těm, kteří jsou přímo či 
nepřímo postiženi. Nedovolené 
obchodování s kulturními statky vede
v mnoha případech ke vnucené kulturní 
homogenizaci nebo vyloučení, zatímco 
rabování a drancování kulturních statků 
vede mimo jiné k rozkladu. Unie by tudíž 
měla zakázat vstup kulturních statků, které 
byly vyvezeny ze třetích zemí nelegálně, 
na celní území Unie, se zvláštním důrazem 
na kulturní statky ze třetích zemí 
postižených ozbrojenými konflikty, v nichž 
se na vývozu podílejí zejména teroristické 
nebo jiné zločinecké organizace.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Příslušné orgány třetích zemí 
nemají vždy dostatek kapacit k boji proti 
pašování a nezákonnému obchodu
s kulturními statky nebo jsou předmětem 
korupce či jiných forem nesprávného 
úředního postupu. Jsou-li kulturní statky 
vytrženy z kontextu, přichází obyvatelé
o své zvyky a památky nebo památná
a bohoslužebná místa. Pokud jsou spolu 
související předměty prodávány 
samostatně, ztrácí se historický kontext
a vědecká hodnota statků. S ohledem na 
nenahraditelnost kulturních statků
a zájem veřejnosti může být jejich držení 
pouze podmíněné. Postup při dovozu musí 
zahrnovat záruku následného vhodného 
skladování, dokumentace, přístupu 
poskytnutého akademickým institucím
a veřejným muzeím a spolupráci v případě 
oprávněných restitučních nároků.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Vzhledem k rozdílným pravidlům, 
která se v členských státech uplatňují
s ohledem na vstup kulturních statků na 
celní území Unie, je nutno přijmout 
opatření zejména k zajištění toho, aby 
dovoz kulturních statků podléhal při vstupu 
jednotným kontrolám.

(3) Ochrana kulturního dědictví může 
být účinná pouze v případě, že je 
organizována na vnitrostátní úrovni i na 
mezinárodní úrovni mezi členskými státy, 
které spolu úzce spolupracují. Vzhledem
k rozdílným pravidlům, která se
v členských státech uplatňují s ohledem na 
vstup ukradených či uloupených
kulturních statků na celní území Unie, je 
nutno přijmout společná opatření
k náležité harmonizaci pravidel, předpisů
a postupů mezi členskými státy, která 
zajistí, aby dovoz kulturních statků 
podléhal při vstupu jednotným kontrolám,
a zároveň byly odstraněny skuliny
v oblasti zdanění. Tato opatření by rovněž 
měla zajistit, aby byly právní předpisy EU 
řádně uplatňovány ve všech členských 
státech a aby bylo zpětné získávání 
nenahraditelných statků účinné.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Vzhledem k známému potenciálu 
svobodných pásem (a tzv. „svobodných 
přístavů“) pro účely uskladnění kulturních 
statků by kontrolní opatření, která budou 
zavedena, měla mít co nejširší oblast 
působnosti, pokud jde o dotčené celní 
režimy. Tato kontrolní opatření by se proto 
měla týkat nejen kulturních statků 
propuštěných do volného oběhu, nýbrž 
také kulturních statků propuštěných do 
zvláštního celního režimu. Tato široká 

(5) Vzhledem k známému potenciálu 
svobodných pásem (a tzv. „svobodných 
přístavů“) pro účely uskladnění kulturních 
statků by kontrolní opatření, která budou 
zavedena, měla mít co nejširší oblast 
působnosti, pokud jde o dotčené celní 
režimy, aby se zabránilo jejich obcházení 
pomocí využívání svobodných pásem, 
která mohou představovat podhoubí pro 
pokračující šíření obchodu se statky 
nabytými neprávem a jejich skladování
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oblast působnosti by však neměla být
v rozporu se zásadou volného tranzitu 
zboží, ani jít nad rámec cíle spočívajícího
v zabránění vstupu nelegálně vyvezených 
kulturních statků na celní území Unie. 
Kontrolní opatření by proto sice měla 
zahrnovat zvláštní celní režimy, do nichž 
lze propustit kulturní statky vstupující na 
celní území Unie, tranzit by však měl být 
vyloučen.

v EU. Tato kontrolní opatření by se proto 
měla týkat nejen kulturních statků 
propuštěných do volného oběhu, nýbrž 
také kulturních statků propuštěných do 
zvláštního celního režimu. Tato široká 
oblast působnosti by však neměla 
bezdůvodně odporovat zásadě volného 
tranzitu zboží, ani jít nad rámec cíle 
spočívajícího v zabránění vstupu nelegálně 
vyvezených kulturních statků na celní 
území Unie. Kontrolní opatření by proto 
sice měla zahrnovat zvláštní celní režimy, 
do nichž lze propustit kulturní statky 
vstupující na celní území Unie, tranzit by 
však měl být vyloučen, s výjimkou 
případů, kdy mají příslušné orgány pádné 
důvody se domnívat, že kulturní statky 
byly vyvezeny ze země původu v rozporu
s jejími zákony a předpisy nebo byly 
získány jinak nezákonným způsobem.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Zákonnost vývozu je nutno 
posoudit na základě právních předpisů 
země, ve které byly kulturní statky 
nalezeny nebo vytvořeny („země původu“). 
Aby se zamezilo obcházení, měla by
v případě vstupu kulturních statků do Unie
z jiné třetí země osoba, která je chce dovézt 
na celní území Unie, prokázat, že byly
z dané země vyvezeny legálně – pokud je 
dotyčná třetí země signatářským státem 
úmluvy UNESCO z roku 1970 a tedy 
státem, který se zavázal bojovat proti 
nedovolenému obchodu s kulturními 
statky. V ostatních případech by tato 
osoba měla prokázat zákonnost jejich 
vývozu ze země původu.

(7) Zákonnost vývozu je nutno 
posoudit na základě právních předpisů 
země, ve které byly kulturní statky 
nalezeny nebo vytvořeny („země původu“). 
Aby se zamezilo obcházení, v případě 
vstupu kulturních statků do Unie z jiné třetí
země by osoba, která je chce dovézt na 
celní území Unie, měla prokázat, že byly 
legálně vyvezeny ze země původu. Ve 
všech případech by osoba, která je chce 
dovézt na celní území Unie, měla 
prokázat, že byly legálně vyvezeny
z poslední země, ve které se nacházely 
před odesláním do Unie („země vývozu“)
v souladu se zákony a právními předpisy 
této země.
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Aby nebylo neúměrně bráněno 
obchodování s kulturními statky přes vnější 
hranice, mělo by se toto nařízení vztahovat 
pouze na kulturní statky, které splňují 
určitý požadavek na stáří. Za tímto účelem 
se zdá být vhodné stanovit pro všechny 
kategorie kulturních statků požadavek na 
minimální stáří 250 let. Tento požadavek 
na minimální stáří zajistí, aby se opatření 
stanovená tímto nařízením soustředila na 
kulturní statky, na něž se s největší 
pravděpodobnosti zaměřují plenitelé
v oblastech, v nichž probíhá konflikt, aniž 
by byly vyloučeny ostatní kulturní statky,
u nichž je nezbytná kontrola k zajištění 
ochrany kulturního dědictví.

(8) Aby nebylo neúměrně bráněno 
obchodování s kulturními statky přes vnější 
hranice, mělo by se toto nařízení vztahovat 
pouze na kulturní statky, které splňují 
určitý požadavek na stáří. Za tímto účelem 
se zdá být vhodné stanovit pro všechny 
kategorie kulturních statků požadavek na 
minimální stáří 100 let, v souladu
s ustanoveními Haagské úmluvy z roku 
1954, Úmluvy UNESCO z roku 1970
a Úmluvy UNIDROIT z roku 1995. 
Požadavek na minimální stáří zajistí, aby 
se opatření stanovená tímto nařízením 
soustředila na kulturní statky, na něž se
s největší pravděpodobnosti zaměřují 
plenitelé v oblastech, v nichž probíhá 
konflikt, aniž by byly vyloučeny ostatní 
kulturní statky, u nichž je nezbytná 
kontrola k zajištění ochrany kulturního 
dědictví. Kulturní statky, které byly 
vyrobeny v nedávné době, mohou být 
rovněž předmětem nedovoleného 
obchodování a mohou být využívány 
zločineckými organizacemi EU nebo 
zločineckými organizacemi z třetích zemí 
za účelem praní peněz, financování 
terorismu, obchodování s drogami nebo 
lidmi či jiných trestných činů. V důsledku 
toho by měla být přijata vhodná opatření
k zabránění jejich nedovolenému dovozu.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Jelikož u určitých kategorií 
kulturních statků, konkrétně
archeologických předmětů, částí památek, 

(10) Jelikož u určitých kategorií 
kulturních statků, například
archeologických předmětů, částí památek, 
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vzácných rukopisů a prvotisků, existuje 
obzvláštní riziko drancování a ničení, zdá 
se být nezbytné zavést přísnější systém 
kontrol před tím, než tyto kulturní statky 
mohou vstoupit na celní území Unie. 
Takovýto systém by měl vyžadovat 
předložení licence vydané příslušným 
orgánem členského státu vstupu před 
propuštěním těchto kulturních statků do 
volného oběhu či do jiného zvláštního 
režimu, než je tranzit. Osoby usilující
o získání této licence by měly být schopny 
prokázat legální vývoz ze země původu 
příslušnými doklady a důkazy, zejména 
vývozními osvědčeními nebo licencemi 
vydanými třetí zemí vývozu, vlastnickými 
tituly, fakturami, kupními smlouvami, 
doklady o pojištění, přepravními doklady
a znaleckými posudky. Na základě úplných
a správných žádostí by měly příslušné 
orgány členských států rozhodnout
o vydání licence bez zbytečných prodlev.

klenotů, numizmatických předmětů, 
artefaktů starodávných technických 
úspěchů, vzácných rukopisů a prvotisků, 
existuje obzvláštní riziko drancování
a ničení, zdá se být nezbytné zavést 
přísnější systém kontrol před tím, než tyto 
kulturní statky mohou vstoupit na celní 
území Unie. Takovýto systém by měl 
vyžadovat předložení licence vydané 
elektronicky příslušným orgánem 
členského státu vstupu před propuštěním 
těchto kulturních statků do volného oběhu 
či do jiného zvláštního režimu, než je 
tranzit. Osoby usilující o získání této 
licence by měly být schopny prokázat 
legální vývoz ze země původu v souladu
s jejími zákony a právními předpisy
příslušnými doklady a důkazy, zejména 
vývozními osvědčeními nebo licencemi 
vydanými třetí zemí vývozu, vlastnickými 
tituly, fakturami, kupními smlouvami, 
doklady o pojištění, přepravními doklady
a znaleckými posudky. Na základě úplných
a správných žádostí by měly příslušné 
orgány členských států rozhodnout
o vydání licence bez zbytečných prodlev, 
přičemž by měla být náležitě zohledněna 
dostupnost příslušných informací
a dodržena zásada proporcionality. 
Osobám podávajícím žádost by neměl být
v souvislosti se žádostí účtován žádný 
poplatek. Rozhodnutí příslušných orgánů 
by měla být neprodleně oznámena 
příslušným celním úřadům.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Případy loupení v souvislosti
s financováním terorismu či praním peněz 
jsou historicky spojovány s určitými 
zeměmi či regiony původu. Komise by 
měla zejména zohlednit červené seznamy 
zveřejňované Mezinárodní radou muzeí 
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(ICOM), které klasifikují ohrožené 
kategorie archeologických předmětů nebo 
uměleckých děl v nejzranitelnějších 
oblastech světa, aby se zabránilo jejich 
prodeji nebo nezákonnému vývozu. 
Vzhledem ke zvláštní povaze kulturních 
statků by měli být v rámci celních orgánů 
jmenováni odborníci na kulturu. Jejich 
úloha je nesmírně důležitá, neboť by měli 
mít v případě potřeby možnost vyžádat od 
deklaranta další informace a podrobit 
kulturní statky fyzické kontrole v podobě 
odborného posouzení.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) U ostatních kategorií kulturních 
statků by osoby, které je chtějí dovézt na 
celní území Unie, měly prostřednictvím 
prohlášení osvědčit jejich legální vývoz ze 
třetí země a převzít za něj odpovědnost
a měly by předložit dostatečné informace, 
aby mohly celní orgány tyto kulturní statky 
identifikovat. K usnadnění postupu a 
z důvodů právní jistoty by měly být 
informace o kulturním statku poskytnuty 
prostřednictvím jednotného dokladu.
K popisu kulturních statků by se měl 
používat standard identifikace předmětů 
Object ID, který doporučuje UNESCO. 
Celní orgány by měly vstup těchto 
kulturních statků zaregistrovat, originály 
uschovat a deklarantovi vydat kopii 
příslušných dokladů, aby byla po jejich
vstupu na vnitřní trh zajištěna jejich 
dohledatelnost.

(11) U ostatních kategorií kulturních 
statků by osoby, které je chtějí dovézt na 
celní území Unie, měly prostřednictvím 
elektronického prohlášení osvědčit jejich 
legální vývoz ze třetí země a převzít za něj 
odpovědnost a měly by předložit 
dostatečné informace, aby mohly celní 
orgány tyto kulturní statky identifikovat.
K usnadnění postupu a z důvodů právní 
jistoty by měly být informace o kulturním 
statku poskytnuty prostřednictvím 
jednotného elektronického dokladu.
K popisu kulturních statků by se měl 
používat standard identifikace předmětů 
Object ID, který doporučuje UNESCO. 
Tyto kulturní statky by měly být 
elektronicky zaregistrovány a deklarant by 
měl obdržet kopii příslušných 
předložených dokladů, aby byla po vstupu 
těchto kulturních statků na vnitřní trh 
zajištěna jejich dohledatelnost.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) V případě dočasného použití 
kulturních statků pro účely vzdělávání
a vědeckého nebo akademického výzkumu 
by se předložení licence nebo prohlášení 
nemělo vyžadovat.

(12) V případě dočasného použití 
kulturních statků pro účely vzdělávání
a vědeckého nebo akademického výzkumu 
nebo pro neziskovou spolupráci muzeí či 
podobných veřejných neziskových 
institucí by se předložení licence nebo 
prohlášení nemělo vyžadovat za 
předpokladu, že neexistuje důkaz o tom, 
že tyto statky jsou získány nedovoleně.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Rovněž uskladnění kulturních 
statků pocházejících ze zemí postižených
ozbrojeným konfliktem nebo přírodní 
pohromou by mělo být povoleno, aniž by 
bylo nutné předložit licenci či prohlášení, 
aby byla zajištěna jejich bezpečnost
a ochrana.

(13) Země postižené ozbrojeným 
konfliktem nebo významnou krizí nejsou 
obvykle schopny dostatečně chránit své 
kulturní dědictví. Uskladnění kulturních 
statků pocházejících z těchto zemí by 
proto rovněž mělo být povoleno, aniž by 
bylo nutné předložit licenci či prohlášení, 
pod podmínkou, že příslušné orgány 
doprovázejí a spravují proces až do jejich 
navrácení. Mělo by se provést pečlivé 
posouzení rizik u osob, které je chtějí 
dovézt na celní území Unie, se zvláštním 
zřetelem na možnost, že uskladnění 
kulturních statků ze zemí vývozu 
postižených ozbrojeným konfliktem nebo 
jinou významnou krizí může být použito 
jako zdroj praní peněz nebo financování 
terorismu.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Celní orgány by měly mít možnost 
zajistit a dočasně zadržovat kulturní statky 
dovážené na celní území Unie, pokud 
nebyly splněny podmínky stanovené
v tomto nařízení. Měly by být zavedeny 
přiměřené záruky, zejména řádné 
informování deklaranta, účinné opravné 
prostředky a maximální doba zadržení 6 
měsíců. Možnost dočasného zabavení
a zadržení kulturních statků by měla být 
omezena v případech, kdy by pro fyzické 
osoby představovala nepřiměřené 
strádání, a to na základě řádného 
posouzení každého jednotlivého případu.

Odůvodnění

Je důležité začlenit do tohoto nařízení zásadu „nepřiměřeného strádání“, pokud jde
o dočasné zadržení kulturních statků, aby se zabránilo případným situacím, v nichž by takové 
zadržení mělo na fyzickou osobu nepřiměřený dopad. Tato zásada je již stanovena v jiných 
nástrojích práva EU, a sice v oblasti kontroly peněžní hotovosti a zajištění a konfiskace.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Aby se zohlednily zkušenosti
s prováděním tohoto nařízení a měnící se
geopolitická situace a jiné okolnosti, jež 
ohrožují kulturní statky, přičemž není 
současně neúměrně bráněno obchodu se 
třetími zeměmi, by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty
v souladu s článkem 290 Smlouvy
o fungování Evropské unie, pokud jde
o úpravy kritéria minimálního stáří
u jednotlivých kategorií kulturních statků. 
Toto přenesení pravomoci by mělo Komisi 
umožnit rovněž aktualizovat přílohu na 
základě změn kombinované 
nomenklatury. Je obzvláště důležité, aby 

(14) Aby se zohlednily zkušenosti
s prováděním tohoto nařízení a měnící se 
geopolitická situace a jiné okolnosti, jež 
ohrožují kulturní statky, přičemž není 
současně neúměrně bráněno obchodu se 
třetími zeměmi, by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty
v souladu s článkem 290 Smlouvy
o fungování Evropské unie, s cílem 
stanovit opatření pro zavedení, provoz
a údržbu nového elektronického systému. 
Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci 
přípravné činnosti vedla odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby 
tyto konzultace probíhaly v souladu se 
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Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly
v souladu se zásadami stanovenými
v interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů27. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament
a Rada veškeré dokumenty současně
s odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
setkání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

zásadami stanovenými
v interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů27. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament
a Rada veškeré dokumenty současně
s odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
setkání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

__________________ __________________

27 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1. 27 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Za účelem zajištění jednotných 
podmínek provádění tohoto nařízení by 
měly být Komisi svěřeny prováděcí 
pravomoci, pokud jde o stanovení 
konkrétních způsobů dočasného použití
a uskladnění kulturních statků na celním 
území Unie, šablon žádostí o dovozní 
licence a formulářů, jakož i prohlášení 
dovozce a průvodních dokladů a dalších 
procesních pravidel týkajících se jejich 
předkládání a zpracování. Komisi by měly 
být svěřeny rovněž prováděcí pravomoci, 
pokud jde o přijetí opatření k vytvoření 
elektronické databáze pro uchovávání
a výměnu informací mezi členskými státy.
Tyto pravomoci by měly být vykonávány
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/201128.

(15) Za účelem zajištění jednotných 
podmínek provádění tohoto nařízení by 
měly být Komisi svěřeny prováděcí 
pravomoci, pokud jde o stanovení – po 
konzultaci s Evropským parlamentem
a Radou, včetně na úrovni odborníků –
konkrétních způsobů dočasného použití
a uskladnění kulturních statků na celním 
území Unie v přiměřených podmínkách 
uchovávání, šablon žádostí o dovozní 
licence a formulářů, jakož i prohlášení 
dovozce a průvodních dokladů a dalších 
procesních pravidel týkajících se jejich 
předkládání a zpracování. Tyto pravomoci 
by měly být vykonávány v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/201128.

__________________ __________________

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
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kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Na podporu účinného provádění 
nařízení by měly být shromažďovány 
příslušné informace o obchodních tocích 
kulturních statků, které by měly poskytnout 
základ pro jeho budoucí hodnocení. 
Obchodní toky kulturních statků nelze 
účinně sledovat pouze na základě jejich 
hodnoty nebo hmotnosti, jelikož tyto dvě 
míry mohou kolísat. Je nezbytné 
shromažďovat informace o počtu položek 
uvedených v celním prohlášení. Jelikož
v kombinované nomenklatuře není pro 
kulturní statky stanovena doplňková 
jednotka měření, je nezbytné vyžadovat, 
aby byl v celním prohlášení uveden počet 
položek.

(16) Na podporu účinného provádění 
nařízení by měly být shromažďovány 
příslušné informace o obchodních tocích 
kulturních statků, které by měly poskytnout 
základ pro jeho budoucí hodnocení. 
Obchodní toky kulturních statků nelze 
účinně sledovat pouze na základě jejich 
hodnoty nebo hmotnosti, jelikož tyto dvě 
míry mohou kolísat. Je nezbytné 
elektronicky shromažďovat informace
o počtu položek uvedených v celním 
prohlášení. Jelikož v kombinované 
nomenklatuře není pro kulturní statky 
stanovena doplňková jednotka měření, je 
nezbytné vyžadovat, aby byl v celním 
prohlášení uveden počet položek.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Členské státy by měly vypracovat 
informační kampaně, které by odrazovaly 
od nákupu a prodeje kulturních statků 
pocházejících z nezákonného obchodu.
V členských státech je třeba zavést
a zpřístupnit snadno dostupná kontaktní
místa, horké linky a internetové stránky
s cílem upozornit na tuto problematiku
a informovat o ní zejména kupce 
kulturních statků a další zúčastněné 
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strany.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Komisi je třeba poskytnout 
dostatek času na přijetí prováděcích 
pravidel k tomuto nařízení, zejména 
pravidel týkajících se vhodných formulářů, 
které se budou používat k podání žádosti
o dovozní licenci nebo vypracování 
prohlášení dovozce. Použití tohoto 
nařízení by proto mělo být odloženo.

(19) Komise by měla neprodleně 
přijmout prováděcí pravidla k tomuto 
nařízení, zejména pravidla týkající se 
vhodných jednotných elektronických
formulářů, které se budou používat
k podání žádosti o dovozní licenci nebo 
vypracování prohlášení dovozce.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „kulturními statky“ se rozumějí 
předměty, které jsou významné pro 
archeologii, prehistorii, historii, literaturu, 
umění nebo vědu a které patří do kategorií 
uvedených v tabulce v příloze a splňují 
stanovený požadavek na minimální stáří;

a) „kulturními statky“ se rozumějí 
předměty, které jsou z náboženských nebo 
sekulárních důvodů velmi významné pro 
archeologii, prehistorii, historii, literaturu, 
umění nebo vědu a které patří do kategorií 
uvedených v tabulce v příloze a splňují 
stanovený požadavek na minimální stáří;

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „zemí vývozu“ se rozumí poslední 
země, ve které se kulturní statky nacházely 
trvale v souladu s právními předpisy této 
země před odesláním do Unie;

c) „zemí vývozu“ se rozumí poslední 
země, ve které se kulturní statky nacházely
v souladu s právními předpisy této země 
před odesláním do Unie;
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Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pojmem „trvale“ se rozumí časové 
období v délce nejméně jednoho měsíce
a pro jiné účely než dočasné použití, 
tranzit, vývoz nebo odeslání;

vypouští se

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) „příslušnými orgány“ se rozumějí 
orgány určené členskými státy k vydávání 
dovozních licencí a registraci prohlášení 
dovozců;

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci
v souladu s článkem 12, pokud jde
o změny druhého sloupce tabulky
v příloze na základě změn kombinované 
nomenklatury a o změny požadavku na 
minimální věk ve třetím sloupci tabulky
v příloze na základě zkušeností získaných 
při provádění tohoto nařízení.

2. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat – po konzultaci s Evropským 
parlamentem a Radou, včetně na úrovni 
odborníků – akty v přenesené pravomoci
v souladu s článkem 12, s cílem stanovit 
opatření pro zavedení, provoz a údržbu 
elektronického systému uvedeného v čl. 9.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Propuštění kulturních statků do 
volného oběhu a propuštění kulturních 
statků do jiného zvláštního režimu, než je 
tranzit, je přípustné pouze po předložení 
dovozní licence vydané podle článku 4 
nebo prohlášení dovozce podle článku 5.

1. Zakazuje se vstup kulturních 
statků, které byly nelegálně vyvezeny ze 
třetí země, na celní území Unie.

Propuštění kulturních statků do volného 
oběhu a propuštění kulturních statků do
jiného zvláštního režimu, než je tranzit, je 
přípustné pouze po předložení dovozní 
licence vydané podle článku 4 nebo 
prohlášení dovozce podle článku 5.

Vydání dovozní licence nebo náležité 
předložení prohlášení dovozce celním 
orgánům nelze vykládat jako doložení 
legálního původu či vlastnictví kulturních 
statků.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dočasné použití kulturních statků ve 
smyslu článku 250 nařízení (EU) 
č. 952/2013 na celním území Unie pro 
účely vzdělávání a vědeckého
a akademického výzkumu;

a) dočasné použití kulturních statků ve 
smyslu článku 250 nařízení (EU) 
č. 952/2013 na celním území Unie pro 
účely vzdělávání a vědeckého, 
restaurátorského, konzervačního
a akademického výzkumu a pro účely 
spolupráce mezi veřejnými muzei nebo 
podobnými veřejnými neziskovými 
institucemi při pořádání kulturních 
výstav, neexistují-li známky toho, že byly 
tyto statky získány nedovoleným 
způsobem;

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) uskladnění kulturních statků ve 
smyslu článku 237 nařízení (EU) 
č. 952/2013 výslovně za účelem zajištění 
jejich ochrany ze strany orgánu veřejné 
moci nebo pod jeho dohledem.

b) uskladnění kulturních statků ve 
smyslu článku 237 nařízení (EU) 
č. 952/2013 výslovně za účelem zajištění 
jejich bezpečnosti a ochrany ze strany 
orgánu veřejné moci nebo pod jeho 
dohledem poté, co se provede posouzení 
rizika ohledně osob, které si je přejí dovézt 
do celní zóny Unie.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů přijímat zvláštní postupy 
pro dočasné použití nebo uskladnění 
kulturních statků uvedených v odstavci 2. 
Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle článku 13.

3. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů přijímat zvláštní postupy 
pro dočasné použití nebo uskladnění 
kulturních statků uvedených v odstavci 2
za účelem jejich ochrany. Tyto prováděcí 
akty se přijímají přezkumným postupem 
podle článku 13.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Držitel kulturního statku požádá
o dovozní licenci příslušný orgán 
členského státu vstupu. K žádosti se přiloží 
podklady a informace dokládající, že 
dotyčné kulturní statky byly země původu 
vyvezeny v souladu s jejími právními 
předpisy. Avšak je-li zemí vývozu smluvní 
strana Úmluvy UNESCO o opatřeních
k zákazu a zamezení nedovoleného 
dovozu, vývozu a převodu vlastnictví 
kulturních statků podepsané v Paříži dne 
14. listopadu 1970 (dále jen „úmluva 
UNESCO z roku 1970“), přiloží se

2. Držitel kulturního statku uvedený
v předchozím odstavci požádá o dovozní 
licenci příslušný orgán členského státu 
vstupu. K žádosti se přiloží podklady
a informace dokládající, že dotyčné 
kulturní statky byly země původu 
vyvezeny v souladu s jejími právními 
předpisy. K žádosti se vždy přiloží 
podklady a informace prokazující, že 
dotyčné kulturní statky byly ze země
vývozu vyvezeny v souladu s jejími 
právními předpisy. Aby byla žádost
o dovozní licenci způsobilá, musí k ní 
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k žádosti podklady a informace 
dokládající, že kulturní statky byly z této 
země vyvezeny v souladu s jejími právními 
předpisy.

přiložena příslušná dokumentace týkající 
se zajištění vhodného uskladnění, 
přístupu umožněného akademickým 
institucím, veřejným muzeím a obdobným 
veřejným neziskovým institucím
a spolupráce v případě oprávněných 
nároků na navrácení.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud země vývozu není smluvní 
stranou úmluvy UNESCO z roku 1970,
v případě, že není prokázáno, že kulturní 
statky byly ze země původu vyvezeny
v souladu s jejími právními předpisy;

a) v případě, že není prokázáno, že 
kulturní statky byly ze země původu 
vyvezeny v souladu s jejími právními 
předpisy;

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud země vývozu je smluvní 
stranou úmluvy UNESCO z roku 1970,
v případě, že není prokázáno, že kulturní 
statky byly ze země vývozu vyvezeny
v souladu s jejími právními předpisy;

b) příslušný orgán má oprávněný 
důvod se domnívat, že držitel statku jej 
nezískal legálně;

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4 a. Pokud je žádost přijata, příslušný 
orgán zašle neprodleně elektronickou 
kopii dovozní licence příslušným celním 
orgánům.
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Pokud je žádost zamítnuta, příslušný 
orgán o tom neprodleně uvědomí 
příslušné celní orgány a Komisi.
K rozhodnutí o zamítnutí se přiloží 
odůvodnění tohoto zamítnutí zahrnující 
informace o odvolacím řízení, přičemž 
toto odůvodnění se dotčenému žadateli 
oznámí v okamžiku svého vydání.

Pokud se žádost o licenci týká kulturního 
statku, pro který byla taková žádost již 
dříve zamítnuta, musí žadatel informovat 
příslušný orgán, jemuž byla žádost 
podána, o předchozím zamítnutí.

Členské státy uznávají platnost zamítnutí 
žádosti příslušnými orgány ostatních 
členských států, pokud se příslušné 
zamítnutí zakládalo na ustanoveních 
tohoto nařízení.

Objeví-li se nové důkazy na podporu 
takovéto žádosti, je možné předložit novou 
žádost podle čl. 4 odst. 2. Pokud
v takových případech příslušný orgán 
vydá osvědčení, uvědomí o tom Komisi
s uvedením důvodů svého rozhodnutí.

Komise předá ostatním členským státům 
informace, které obdržela, aby zajistila 
jednotné uplatňování tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy určí orgány veřejné moci, 
které jsou příslušné k vydávání dovozních 
licencí v souladu s tímto článkem. Údaje
o těchto orgánech a případné změny
v tomto ohledu oznámí Komisi.

Členské státy neprodleně určí orgány 
veřejné moci, které jsou příslušné
k vydávání dovozních licencí v souladu
s tímto článkem. Údaje o těchto orgánech
a případné změny v tomto ohledu oznámí 
Komisi.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
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Čl. 4 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zveřejní údaje o těchto příslušných 
orgánech a jejich případné změny v řadě 
„C“ Úředního věstníku Evropské unie.

Komise zveřejní údaje o těchto příslušných 
orgánech a jejich případné změny v řadě 
„C“ Úředního věstníku Evropské unie, 
jakož i na vyhrazené internetové stránce 
uvedené v článku 11.

Odůvodnění

V zájmu transparentnosti by měl být seznam příslušných orgánů zveřejněn na internetové 
stránce, kterou spravuje Komise.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů stanovit šablonu žádosti
o dovozní licenci a procesní pravidla 
týkající se podávání a vyřizování těchto 
žádostí. Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle článku 13.

6. Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů stanoví elektronickou 
standardizovanou šablonu prohlášení 
dovozce a žádosti o dovozní licenci
a procesní pravidla týkající se podávání
a vyřizování těchto žádostí společně
s příslušnými podklady. Tyto prováděcí 
akty se přijímají přezkumným postupem 
podle článku 13.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 5 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prohlášení dovozce Prohlášení dovozce a záruka ochrany

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Propuštění kulturních statků 
uvedených v písmenech a), b), e), f), g), i), 
j), k) a l) přílohy do volného oběhu a do 
jiného zvláštního režimu, než je tranzit,
v Unii je podmíněno předložením 
prohlášení dovozce celním orgánům 
členského státu vstupu.

1. Propuštění kulturních statků 
uvedených v písmenech a), b), e), f), g), i), 
j), k) a l) přílohy do volného oběhu a do 
jiného zvláštního režimu, než je tranzit,
v Unii je podmíněno předložením 
prohlášení dovozce a záruky ochrany 
celním orgánům členského státu vstupu.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prohlášení dovozce obsahuje potvrzení 
podepsané držitelem kulturního statku, že 
dotyčné kulturní statky byly ze země 
původu vyvezeny v souladu s jejími 
právními předpisy. Je-li však země vývozu 
smluvní stranou úmluvy UNESCO z roku 
1970, obsahuje prohlášení dovozce 
potvrzení podepsané držitelem kulturního 
statku, že dotyčné kulturní statky byly
z této země vyvezeny v souladu s jejími 
právními předpisy.

Prohlášení dovozce, které se elektronicky 
zaregistruje a ve vhodném případě se
v elektronické či papírové podobě předá 
příslušným orgánům, obsahuje potvrzení 
podepsané držitelem kulturního statku, že 
dotyčné kulturní statky byly ze země
původu vyvezeny v souladu s jejími 
právními předpisy.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prohlášení dovozce obsahuje jednotný 
doklad, který dotyčné kulturní statky 
popisuje dostatečně podrobně, aby je 
mohly celní orgány identifikovat.

Prohlášení dovozce a záruka ochrany 
obsahují jednotný doklad v elektronické či 
papírové podobě, který dotyčné kulturní 
statky popisuje dostatečně podrobně, aby je 
mohly celní orgány identifikovat. 
Prohlášení dovozce rovněž obsahuje 
informace o následcích předložení 
nepravdivého prohlášení.
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Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K prohlášení dovozce musí být připojeno 
povinné pojištění pokrývající dobu 
přepravy a užívání na území EU. Kromě 
toho mohou celní úředníci při vstupu do 
celního prostoru EU vyžadovat originály 
dalších dokumentů, jako jsou znalecké 
posudky, faktury či vlastnické tituly.

Záruka ochrany obsahuje prohlášení 
podepsané držitelem statků, že statky 
budou během přepravy a prodeje podle 
článku 4 řádně skladovány a prodány 
výhradně kupujícím, kteří jsou schopni 
splnit předpisy členského státu týkající se 
řádné manipulace s kulturními statky.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů stanovit šablonu 
prohlášení dovozce a procesní pravidla 
týkající se podávání a zpracování 
prohlášení dovozců. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle 
článku 13.

3. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů stanovit jednotnou 
elektronickou šablonu prohlášení dovozce
a procesní pravidla týkající se 
elektronického podávání a zpracování 
prohlášení dovozců. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle 
článku 13.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Dovozní licence podle článku 4 
nebo případně prohlášení dovozce podle 

1. Dovozní licence podle článku 4 
nebo případně prohlášení dovozce podle 
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článku 5 je předloženo celnímu úřadu 
příslušnému k propuštění kulturních statků 
do volného oběhu nebo do jiného 
zvláštního režimu, než je tranzit.

článku 5 je elektronicky předloženo 
celnímu úřadu příslušnému k propuštění 
kulturních statků do volného oběhu nebo 
do jiného zvláštního režimu, než je tranzit.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Co se týká kulturních statků,
u nichž se za účelem vstupu na celní území 
Unie vyžaduje vydání dovozní licence, 
celní orgány ověří, zda dovozní licence 
odpovídá předloženým kulturním statkům. 
Za tímto účelem mohou kulturní statky 
podrobit fyzické kontrole, včetně
odborného posouzení.

2. Co se týká kulturních statků,
u nichž se za účelem vstupu na celní území 
Unie vyžaduje vydání dovozní licence, 
celní orgány ověří, zda dovozní licence 
odpovídá předloženým kulturním statkům. 
Za tímto účelem mohou kulturní statky 
podrobit fyzické kontrole prostřednictvím
odborného posouzení. Elektronicky 
registrované dovozní licenci se přidělí 
pořadové číslo a připojí se datum 
registrace a při propuštění statků se 
deklarantovi vydá kopie zaregistrované 
dovozní licence.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Co se týká kulturních statků,
u nichž se za účelem vstupu na celní území 
Unie vyžaduje předložení prohlášení 
dovozce, celní orgány ověří, zda prohlášení 
dovozce splňuje požadavky stanovené
v článku 5 nebo na základě tohoto článku
a zda odpovídá předloženým kulturním 
statkům. Za tímto účelem si mohou od 
deklaranta vyžádat další informace
a podrobit kulturní statky fyzické kontrole, 
včetně odborného posouzení. Celní orgány
prohlášení dovozce zaregistrují, přidělí mu 
pořadové číslo a připojí datum registrace
a při propuštění kulturních statků vydají

3. Co se týká kulturních statků,
u nichž se za účelem vstupu na celní území 
Unie vyžaduje předložení prohlášení 
dovozce, celní orgány ověří, zda prohlášení 
dovozce splňuje požadavky stanovené
v článku 5 nebo na základě tohoto článku
a zda odpovídá předloženým kulturním 
statkům. Za tímto účelem si mohou od 
deklaranta vyžádat další informace
a podrobit kulturní statky fyzické kontrole
prostřednictvím odborného posouzení. 
Elektronicky zaregistrovanému prohlášení 
dovozce se přidělí pořadové číslo a připojí
se datum registrace a při propuštění statků 
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deklarantovi kopii zaregistrovaného 
prohlášení dovozce.

se deklarantovi vydá kopie
zaregistrovaného prohlášení dovozce, 
přičemž toto prohlášení se zašle 
příslušným orgánům.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zveřejní údaje o příslušných 
celních úřadech a jejich případné změny
v řadě „C“ Úředního věstníku Evropské 
unie.

Komise zveřejní údaje o příslušných 
celních úřadech a jejich případné změny
v řadě „C“ Úředního věstníku Evropské 
unie, jakož i na vyhrazené internetové 
stránce uvedené v článku 11.

Odůvodnění

V zájmu transparentnosti by měl být seznam příslušných orgánů zveřejněn na internetové 
stránce, kterou spravuje Komise.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a

Pokud by kontrola na hranicích EU 
prokázala, že kulturní statky jsou 
dováženy nedovoleně, měl by příslušný 
celní úřad EU informovat vnitrostátní 
policejní orgány a celní úřady země 
původu zadržených kulturních statků
o pokusu o nedovolenou přepravu
a užívání uměleckého díla. Liší-li se země,
z níž se kulturní statky nedovoleně 
přepravují, od země původu, je třeba 
informovat vnitrostátní orgány obou zemí.
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Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Celní orgány zajistí a dočasně 
zadrží kulturní statky dovážené na celní 
území Unie, pokud dotyčné kulturní statky 
vstoupily na celní území Unie, aniž by byly 
splněny podmínky stanovené v čl. 3 odst. 1
a 2.

1. Celní orgány zajistí a dočasně 
zadrží kulturní statky dovážené na celní 
území Unie, pokud dotyčné kulturní statky 
vstoupily na celní území Unie, aniž by byly 
splněny podmínky stanovené v čl. 3 odst. 1
a 2. V případě zabavení nebo dočasného 
zadržení kulturních statků musí existovat 
odpovídající záruky pro jejich optimální 
uchovávání, jak stanoví unijní
i mezinárodní právní předpisy.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Celní orgány, případně ve 
spolupráci s dalšími relevantními 
evropskými či vnitrostátními agenturami, 
rozhodnou, že podrobí celní kontrolu
a ověřování podrobnějšímu přezkumu na 
základě přístupu založeného na riziku. 
Pokud mají příslušné orgány oprávněné 
důvody se domnívat, že kulturní statky
v tranzitu přes území Unie mohly být 
vyvezeny v rozporu s pravidly a předpisy 
země původu nebo byly získány jiným 
nedovoleným způsobem, vydají pokyn 
celním orgánům, aby tyto statky dočasně 
zabavily.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ke správnímu rozhodnutí 
uvedenému v odstavci 1 je připojeno 
odůvodnění, rozhodnutí je sděleno 
deklarantovi a podléhá účinnému 
opravnému prostředku v souladu s postupy 
stanovenými ve vnitrostátním právu.

2. Ke správnímu rozhodnutí
uvedenému v odstavcích 1 a 1a je 
připojeno odůvodnění, rozhodnutí je 
sděleno deklarantovi a podléhá účinnému 
opravnému prostředku v souladu s postupy 
stanovenými ve vnitrostátním právu.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Doba dočasného zadržení je 
důsledně omezena na čas potřebný k tomu, 
aby celní orgány nebo jiné donucovací 
orgány zjistily, zda okolnosti případu 
odůvodňují zadržení podle jiných 
ustanovení právních předpisů Unie nebo 
vnitrostátních právních předpisů. 
Maximální doba dočasného zadržení podle 
tohoto článku činí šest měsíců. Není-li
v této lhůtě přijato rozhodnutí o dalším 
zadržování kulturních statků nebo je-li 
rozhodnuto, že okolnosti případu 
neodůvodňují další zadržování, jsou 
kulturní statky dány k dispozici 
deklarantovi.

3. Doba dočasného zadržení je 
důsledně omezena na čas potřebný k tomu, 
aby celní orgány nebo jiné donucovací 
orgány zjistily, zda okolnosti případu 
odůvodňují zadržení podle jiných 
ustanovení právních předpisů Unie nebo 
vnitrostátních právních předpisů. 
Maximální doba dočasného zadržení podle 
tohoto článku činí šest měsíců. Není-li
v této lhůtě přijato rozhodnutí o dalším 
zadržování kulturních statků nebo je-li 
rozhodnuto, že okolnosti případu 
neodůvodňují další zadržování, jsou 
kulturní statky dány k dispozici 
deklarantovi. Orgány členských států EU 
musí zajistit, aby v okamžiku navrácení 
uměleckých děl do země původu nebyla 
tato země dotčena ozbrojenou krizí, kdy 
nelze zaručit bezpečnost kulturního 
statku. V opačném případě musí statek 
zůstat v EU, dokud nebude situace v zemi 
původu stabilizována.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Článek 8 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a

Technická pomoc, poskytování 
poradenství a výměna informací

Členské státy s případnou pomocí Komise 
mohou dovozcům poskytnout technickou
a jinou pomoc a poradenství
s přihlédnutím k situaci malých
a středních podniků, aby jim pomohly 
splnit požadavky tohoto nařízení.

Členské státy s podporou Komise usnadní 
šíření užitečných informací
o nedovoleném obchodu s kulturními 
statky, zejména s cílem pomoci dovozcům 
při posuzování rizik, a o osvědčených 
postupech při provádění tohoto nařízení.

Pomoc se poskytuje způsobem, který 
zabraňuje střetu s úkoly příslušných 
orgánů ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. ha)
a který jim umožní zachovat si nezávislost 
při sledování dodržování tohoto nařízení.

Odůvodnění

Tento nový článek vychází z článku 13 nařízení č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti 
hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky („nařízení EUTR“),
a jeho cílem je usnadnit řádné provádění tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely provádění tohoto nařízení 
zajistí členské státy spolupráci mezi 
příslušnými orgány podle čl. 3 odst. 4.

1. Pro účely provádění tohoto nařízení 
zajistí členské státy spolupráci mezi 
příslušnými orgány.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
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Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Za účelem uchovávání a výměny 
informací mezi orgány členských států, 
zejména co se týká prohlášení dovozců
a dovozních licencí, lze vyvinout 
elektronický systém.

2. Na základě odpovídajícího 
legislativního návrhu se vytvoří 
elektronický systém za účelem uchovávání
a výměny informací mezi orgány 
členských států, včetně celních orgánů, 
zejména pokud jde o prohlášení dovozců
a dovozní licence. Veškeré osobní údaje 
uchovávané nebo zpracovávané v rámci 
tohoto elektronického systému musí být
v souladu s právními předpisy Unie na 
ochranu údajů, a zejména se zásadami 
nezbytnosti, proporcionality a omezení 
účelu, a musí být zajištěn řádný dohled ze 
strany orgánů pro ochranu údajů.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) opatření za účelem zavedení, 
provozu a údržby elektronického systému 
uvedeného v odstavci 2;

vypouští se

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla sankcí, které 
lze uložit za porušení článků 3, 4, a 5,
a zejména za předložení nepravdivých 
prohlášení a poskytnutí nepravdivých 
informací k dosažení vstupu kulturních 
statků na celní území Unie, a učiní veškerá 
opatření nezbytná k zajištění jejich 
uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy do 18 měsíců od data vstupu nařízení

Členské státy stanoví pravidla sankcí, které 
lze uložit za porušení článků 3, 4, a 5,
a zejména za dovoz kulturních statků bez 
příslušného osvědčení do EU, za použití 
osvědčení pro jiný kulturní statek, než pro 
který bylo vydáno, nebo za předložení 
nepravdivých prohlášení a poskytnutí 
nepravdivých informací k dosažení vstupu 
kulturních statků na celní území Unie a za 
zpřístupnění hospodářských zdrojů 
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v platnost uvědomí o takových pravidlech
a opatřeních Komisi a neprodleně ji 
informují o jakýchkoli pozdějších změnách 
těchto pravidel nebo opatření.

zločinecké skupině v důsledku 
nedovoleného dovozu kulturních statků. 
Členské státy přijmou veškerá nezbytná
opatření, včetně vyvlastnění příslušného 
majetku pachatelů nedovoleného dovozu 
kulturních statků, s cílem zajistit, aby byly 
tyto sankce v plné míře uplatňovány. 
Stanovené sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující. Členské státy do 18 
měsíců od data vstupu nařízení v platnost 
uvědomí o takových pravidlech
a opatřeních Komisi a neprodleně ji 
informují o jakýchkoli pozdějších změnách 
těchto pravidel nebo opatření.

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy organizují činnosti v oblasti 
vzdělávání a budování kapacit k zajištění 
účinného provádění tohoto nařízení ze 
strany dotčených orgánů. Mohou využít
rovněž informační kampaně, zejména za 
účelem upozornění subjektů pořizujících 
kulturní statky.

Členské státy pořádají školení pro celníky 
nebo jiné příslušné zaměstnance ohledně 
rozpoznávání kulturních statků, které jsou 
předmětem nedovoleného obchodu, byly 
ukradeny nebo se jedná o padělky,
a účinněji spolupracují při boji proti 
nezákonnému obchodu s kulturními 
statky a při budování kapacit k zajištění 
účinného provádění tohoto nařízení ze 
strany dotčených orgánů a odborníků. 
Komise zřídí specifickou internetovou 
stránku, která bude srozumitelně 
informovat všechny zúčastněné strany
o cílech tohoto nařízení, o příslušných 
povinnostech, o seznamu příslušných 
orgánů, o možnosti dočasného zadržení,
o zavedených sankcích, o právech na 
účinný opravný prostředek a o dalších 
relevantních otázkách. Členské státy
rovněž využijí informační kampaně
a zavedou a zpřístupní snadno dostupná 
informační místa a horké linky za účelem 
upozornění a informování zejména 
subjektů pořizujících kulturní statky
a dalších zúčastněných stran. Celním 
orgánům na vnějších hranicích EU by 
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měla být poskytnuta odborná pomoc, 
vyhrazené finanční prostředky a zvláštní 
vybavení umožňující dodržovat zásady
a ducha tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Během přípravných prací k provádění 
tohoto nařízení spolupracují Komise
a členské státy s mezinárodními 
organizacemi, jako jsou UNESCO, 
Interpol, EUROPOL, Světová celní 
organizace (WCO) a Mezinárodní rada 
muzeí na zajištění účinného odborného 
vzdělávání, budování kapacit a kampaní 
na zvyšování povědomí.

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) informace o porušení tohoto 
nařízení;

b) informace o porušení tohoto 
nařízení a uložených sankcích;

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) počet případů zadržení kulturních 
statků a

e) počet případů zadržení kulturních 
statků a dobu trvání tohoto zadržení a

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
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Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) počet případů, kdy byly kulturní 
statky přenechány státu podle článku 199 
nařízení (EU) č. 952/2013.

f) počet případů, kdy byly kulturní 
statky přenechány státu podle článku 199 
nařízení (EU) č. 952/2013 a

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za tímto účelem zašle Komise členským 
státům příslušné dotazníky. Členské státy 
mají šest měsíců na to, aby Komisi sdělily 
požadované informace.

Za tímto účelem zašle Komise členským 
státům příslušné dotazníky. Členské státy 
mají šest měsíců od obdržení dotazníku na 
to, aby Komisi sdělily požadované 
informace.

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na základě odpovědí členských států na 
dotazníky uvedené v odstavci 1 může 
Komise požádat členské státy, aby poskytly 
dodatečné informace týkající se 
zpracovávání žádostí o dovozní licence. 
Členské státy poskytnou požadované 
informace co nejdříve.

Odůvodnění

Komise by měla, pokud to považuje za nezbytné, získat více informací o zpracovávání žádostí
o licence příslušnými orgány členských států, aby mohla posoudit, zda je toto nařízení 
prováděno jednotným způsobem.

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
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Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o provádění 
tohoto nařízení tři roky ode dne 
použitelnosti tohoto nařízení a poté 
každých pět let.

2. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o provádění 
tohoto nařízení tři roky ode dne 
použitelnosti tohoto nařízení a poté 
každých pět let. V těchto zprávách 
vyhodnotí, zda je toto nařízení prováděno 
jednotným způsobem, jak dobře funguje
a jak je účinné, a v případě potřeby je 
doplní o vhodné legislativní návrhy.



PE620.997v03-00 34/35 AD\1158273CS.docx

CS

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název Dovoz kulturních statků

Referenční údaje COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

Příslušné výbory
       Datum oznámení na zasedání

INTA
11.9.2017

IMCO
11.9.2017

Výbor, který vypracoval stanovisko
       Datum oznámení na zasedání

LIBE
11.9.2017

Zpravodaj(ka)
       Datum jmenování

Kostas Chrysogonos
26.2.2018

Článek 55 – Postup společných schůzí 
výborů
       Datum oznámení na zasedání

       
18.1.2018

Projednání ve výboru 14.5.2018 28.6.2018

Datum přijetí 28.6.2018

Výsledek konečného hlasování +:
–:
0:

33
3
0

Členové přítomní při konečném 
hlasování

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ana 
Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz 
Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, 
Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav 
Škripek, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke 
Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném 
hlasování

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Andrejs 
Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian 
Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při 
konečném hlasování

Karoline Graswander-Hainz, Eduard Kukan, Fernando Ruas, Joachim 
Schuster, Ramón Luis Valcárcel Siso



AD\1158273CS.docx 35/35 PE620.997v03-00

CS

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

33 +

ALDE Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, 
Morten Helveg Petersen

EFDD Kristina Winberg

ENF Giancarlo Scottà

GUE/NGL Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli

PPE Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, 
Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, 
Csaba Sógor, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

S&D Caterina Chinnici, Ana Gomes, Karoline Graswander-Hainz, Andrejs Mamikins, Ivari 
Padar, Emilian Pavel, Joachim Schuster, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE Judith Sargentini

3 -

ECR Jussi Halla-aho, Branislav Škripek

ENF Auke Zijlstra

0 0

Význam zkratek:
+ : pro
- : proti
0 : zdrželi se


	1158273CS.docx

