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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om 
International Handel og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er 
korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I lyset af Rådets konklusioner af 12. 
februar 2016 om bekæmpelse af 
terrorfinansiering, Kommissionens 
meddelelse til Europa-Parlamentet og 
Rådet om en handlingsplan med henblik på 
at styrke bekæmpelsen af finansiering af 
terrorisme24 og direktivet om bekæmpelse 
af terrorisme25 bør der anvendes fælles 
regler for handel med tredjelande for at 
sikre en effektiv beskyttelse mod tab eller 
ødelæggelse af kulturgoder, bevare 
menneskehedens kulturarv og forhindre 
finansiering af terrorisme gennem salg af 
plyndret kulturarv til købere i Unionen.

(1) I lyset af Rådets konklusioner af 12. 
februar 2016 om bekæmpelse af 
terrorfinansiering, Kommissionens 
meddelelse til Europa-Parlamentet og 
Rådet om en handlingsplan med henblik på 
at styrke bekæmpelsen af finansiering af 
terrorisme24 og direktivet om bekæmpelse 
af terrorisme25 bør der anvendes fælles 
regler for handel med tredjelande for at 
sikre en effektiv beskyttelse mod ulovlig 
handel med, tab eller ødelæggelse af 
kulturgoder, bevare menneskehedens 
kulturarv og forhindre finansiering af 
terrorisme og hvidvaskning af penge
gennem salg af plyndret kulturarv til 
købere i Unionen.

__________________ __________________

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

25 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2017/541 af 15. marts 2017 om 
bekæmpelse af terrorisme og om erstatning 
af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA 
og ændring af Rådets afgørelse 
2005/671/RIA (EUT L 88 af 31.3.2017, s. 
6.).

25 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2017/541 af 15. marts 2017 om 
bekæmpelse af terrorisme og om erstatning 
af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA 
og ændring af Rådets afgørelse 
2005/671/RIA (EUT L 88 af 31.3.2017, s. 
6.).

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Hvad angår Den Europæiske 
Unions forpligtelse til rimelig proces og 
erstatning til ofre samt UNESCO's 
forfatning og konventioner om beskyttelse 
af arv skal tilbageleveringen af ulovligt 
handlede og/eller udgravede eller 
fremskaffede genstande sikres. Hvad 
angår udnyttelse af folk og territorier, 
som sædvanligvis fører til ulovlig handel 
med kulturgenstande, navnlig når de 
kommer fra områder, hvor der er 
væbnede konflikter, bør denne forordning 
tage hensyn til de særlige regionale og 
lokale forhold i stedet for markedsværdien 
af kulturgenstanden.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Kulturarv udgør en af de 
grundlæggende bestanddele af 
civilisationen, og den beriger alle 
folkeslags kulturliv og bør derfor beskyttes 
mod uretmæssig tilegnelse og plyndring. 
Unionen bør derfor forbyde indførsel i 
Unionens toldområde af kulturgenstande, 
der er ulovligt eksporteret fra tredjelande.

(2) Kulturgenstande er ofte af større 
kulturel, kunstnerisk, historisk eller 
videnskabelig betydning. Kulturarv udgør 
en af de grundlæggende bestanddele af 
civilisationen, og den kan bl.a. have 
symbolsk værdi for menneskeheden og 
udgøre en del af menneskets kulturelle 
hukommelse. Den beriger alle folkeslags 
kulturliv og forener folk i en fælles 
hukommelse og viden om udviklingen af 
civilisationen. Den bør derfor beskyttes 
mod uretmæssig tilegnelse og plyndring.
Plyndring af arkæologiske udgravninger 
har altid fundet sted, men nu har det nået 
en industriel størrelsesorden. Så længe 
det er muligt at tage del i lukrativ handel 
med ulovligt udgravede kulturgenstande 
og profitere af det uden nævneværdig 
risiko, vil disse udgravninger og 
plyndringer fortsætte fremover. Den 
økonomiske og kunstneriske værdi af 
kulturarven skaber stor efterspørgsel på 
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det internationale marked, og manglen på 
stærke internationale 
lovgivningsforanstaltninger og 
håndhævelsen af disse medfører, at disse 
genstande overføres til skyggeøkonomien. 
Plyndring af kulturarv er en alvorlig 
forbrydelse, som forårsager stor lidelse 
for dem, der påvirkes direkte og indirekte. 
Ulovlig handel med kulturgenstande 
bidrager i mange tilfælde til kraftig 
kulturel ensretning og/eller 
kulturudstødelse, og plyndring af 
kulturgenstande kan føre til opløsning.
Unionen bør derfor forbyde indførsel i 
Unionens toldområde af kulturgenstande, 
der er ulovligt eksporteret fra tredjelande, 
og især rette fokus mod kulturgenstande, 
som er eksporteret af tredjelande, som er 
berørt af væbnede konflikter, og som 
navnlig foretages af terrorister eller andre 
kriminelle organisationer.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) De kompetente myndigheder i 
tredjelandene har ikke altid tilstrækkelig 
kapacitet til at bekæmpe handel med 
kulturgenstande og ulovlig handel, og 
undertiden bliver de genstand for 
korruption eller begår andre former for 
fejl og forsømmelser. Når 
kulturgenstande tages ud af deres 
kontekst, fratages befolkningen sine 
skikke og genstande eller steder til 
gudsdyrkelse. Genstandenes historiske 
sammenhæng og videnskabelige værdi 
går tabt, hvis genstande, der har en vis 
tilknytning, sælges hver for sig. I lyset af 
det forhold, at kulturgenstande ikke kan 
erstattes, samt offentlighedens interesse, 
kan ejerskab over disse kun være betinget. 
Importproceduren skal omfatte sikkerhed 
for efterfølgende passende opbevaring, 
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dokumentation, adgang for akademiske 
institutioner og offentlige museer samt 
samarbejde i tilfælde af berettigede krav 
om tilbagelevering.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I betragtning af de forskellige regler 
i medlemsstaterne vedrørende indførsel af 
kulturgenstande i Unionens toldområde bør 
der træffes foranstaltninger med særligt 
henblik på at sikre, at import af 
kulturgenstande er underlagt ens 
kontrolforanstaltninger ved indførsel.

(3) Beskyttelsen af kulturarv er kun 
effektiv, hvis den tilrettelægges både 
nationalt og internationalt af 
medlemsstater, der arbejder tæt sammen. I 
betragtning af de forskellige regler i 
medlemsstaterne vedrørende indførsel af 
stjålne og/eller plyndrede kulturgenstande 
i Unionens toldområde bør der træffes 
samordnede foranstaltninger for at 
harmonisere regler, forskrifter og 
procedurer mellem medlemsstaterne, der 
sikrer, at import af kulturgenstande er 
underlagt ens kontrolforanstaltninger ved 
indførsel, og som tager fat på problemet 
med huller i beskatningsordningerne.
Disse foranstaltninger bør også sikre, at 
EU-lovgivningen anvendes korrekt i alle 
medlemsstater, og at generhvervelsen af 
uerstattelige genstande er effektiv.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I betragtning af det kendte 
potentiale for at anvende frizoner (og 
såkaldte "frihavne") til opbevaring af 
kulturgenstande bør de nye 
kontrolforanstaltninger dække så bredt et 
udsnit af toldprocedurer som muligt. 
Kontrolforanstaltningerne bør derfor ikke 
alene vedrøre kulturgenstande, der overgår 

(5) I betragtning af det kendte 
potentiale for at anvende frizoner (og 
såkaldte "frihavne") til opbevaring af 
kulturgenstande bør de nye 
kontrolforanstaltninger dække så bredt et 
udsnit af toldprocedurer som muligt for at 
forhindre omgåelse af reglerne gennem 
udnyttelse af frizoner, som udgør 
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til fri omsætning, men også 
kulturgenstande, der henføres under 
særlige toldprocedurer. Dette brede 
anvendelsesområde bør imidlertid ikke 
undergrave princippet om transitfrihed for 
varer eller gå videre end målet om at 
forhindre indførelsen af ulovligt 
eksporterede kulturgenstande i Unionens 
toldområde. Kontrolforanstaltningerne bør 
således finde anvendelse i forbindelse med 
særlige toldprocedurer, som genstandene 
kan henføres under i forbindelse med 
indførsel i Unionens toldområde, men de 
bør ikke gælde ved transit.

potentielle områder for fortsat udbredelse 
af handel med og lagring af uretmæssigt 
erhvervede produkter i EU. 
Kontrolforanstaltningerne bør derfor ikke 
alene vedrøre kulturgenstande, der overgår 
til fri omsætning, men også 
kulturgenstande, der henføres under 
særlige toldprocedurer. Dette brede 
anvendelsesområde bør imidlertid ikke på 
urimelig vis modarbejde princippet om 
transitfrihed for varer eller gå videre end 
målet om at forhindre indførelsen af 
ulovligt eksporterede kulturgenstande i 
Unionens toldområde. 
Kontrolforanstaltningerne bør således finde 
anvendelse i forbindelse med særlige 
toldprocedurer, som genstandene kan 
henføres under i forbindelse med indførsel 
i Unionens toldområde, men de bør ikke 
gælde ved transit, bortset fra når de 
kompetente myndigheder har rimelig 
grund til at tro, at kulturgenstande er 
blevet eksporteret fra kildelandet i strid 
med dets love og forskrifter eller er 
erhvervet på anden ulovlig vis.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Lovligheden af eksporten bør 
undersøges med udgangspunkt i de love og 
bestemmelser, der anvendes i det land, 
hvor kulturgenstandene blev fundet eller 
skabt ("oprindelseslandet"). For at undgå 
omgåelse af reglerne, når kulturgenstande 
føres ind i Unionen fra et andet tredjeland, 
bør den person, der søger at indføre dem i 
Unionens toldområde, påvise, at de er 
blevet lovligt eksporteret fra det 
pågældende tredjeland, hvis dette 
tredjeland har undertegnet UNESCO-
konventionen fra 1970 og således er et 
land, der har forpligtet sig til at bekæmpe 
ulovlig handel med kulturgenstande. I 

(7) Lovligheden af eksporten bør 
undersøges med udgangspunkt i de love og 
bestemmelser, der anvendes i det land, 
hvor kulturgenstandene blev fundet eller 
skabt ("oprindelseslandet"). For at undgå 
omgåelse af reglerne når kulturgenstande 
føres ind i Unionen fra et andet tredjeland, 
bør den person, der søger at indføre dem i 
Unionens toldområde, påvise, at de er 
blevet lovligt eksporteret fra 
oprindelseslandet. Hvis 
kulturgenstandenes oprindelsesland ikke 
kan fastslås med sikkerhed, bør den 
person, der søger at indføre dem i 
Unionens toldområde, i alle tilfælde 
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andre tilfælde bør den pågældende person 
bevise, at eksporten fra oprindelseslandet 
er foregået på lovlig vis.

påvise, at de er blevet lovligt eksporteret 
fra det sidste land, hvor de blev opbevaret, 
før de blev sendt til Unionen 
("eksportlandet"), i overensstemmelse 
med dette lands love og regler.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Med henblik på ikke at skabe 
urimelige hindringer for handelen med 
varer på tværs af de ydre grænser bør 
denne forordning alene finde anvendelse 
for kulturgenstande over en bestemt alder. 
Der bør derfor fastsættes en aldersgrænse 
på 250 år for alle kategorier af 
kulturgenstande. Denne minimumsalder
vil sikre, at foranstaltningerne i denne 
forordning er rettet mod de 
kulturgenstande, der er i størst risiko for 
plyndring af personer i konfliktområder, 
uden at det udelukker andre genstande fra 
de kontroller, som er nødvendige for at 
garantere beskyttelsen af kulturarv.

(8) Med henblik på ikke at skabe 
urimelige hindringer for handelen med 
varer på tværs af de ydre grænser bør 
denne forordning alene finde anvendelse 
for kulturgenstande over en bestemt alder. 
Der bør derfor fastsættes en aldersgrænse 
på 100 år for alle kategorier af 
kulturgenstande i overensstemmelse med 
bestemmelserne i Haagerkonventionen 
fra 1954, UNESCO-konventionen fra 
1970 og UNIDROIT-konventionen fra 
1995. Minimumsalderen vil sikre, at 
foranstaltningerne i denne forordning er 
rettet mod de kulturgenstande, der er i 
størst risiko for plyndring af personer i 
konfliktområder, uden at det udelukker 
andre genstande fra de kontroller, som er 
nødvendige for at garantere beskyttelsen af 
kulturarv. Kulturgenstande, der er blevet 
fremstillet for nylig, kan også være 
genstand for ulovlig handel og anvendes 
af EU's eller tredjelandes kriminelle 
organisationer til hvidvaskning af penge, 
finansiering af terrorisme, 
menneskehandel, eller andre forbrydelser. 
Som følge heraf bør der træffes passende 
foranstaltninger for at forhindre ulovlig 
indførsel af disse genstande.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 10
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Eftersom nogle kategorier af 
kulturgenstande, nærmere bestemt
arkæologiske genstande, dele af 
monumenter samt sjældne manuskripter og 
inkunabler, er særligt udsatte for plyndring 
og ødelæggelse, forekommer det 
nødvendigt at indføre en ordning for 
skærpet kontrol hermed, før de kan 
indføres i Unionens toldområde. En sådan 
ordning bør bestå i en forpligtelse til at 
fremlægge en tilladelse udstedt af den 
kompetente myndighed i 
indførselsmedlemsstaten, før de 
pågældende kulturgenstande kan overgå til 
fri omsætning eller henføres under en 
særlig toldprocedure undtagen transit. 
Personer, som ansøger om en sådan 
tilladelse, bør kunne bevise, at 
kulturgenstandene er blevet eksporteret fra 
oprindelseslandet på lovlig vis ved at 
fremlægge passende dokumentation og 
andet støttemateriale, såsom et 
eksportcertifikat eller en eksporttilladelse 
udstedt af eksporttredjelandet, 
dokumentation for ejerskab, en faktura, en 
salgsaftale, forsikringsdokumenter, 
transportdokumenter eller 
ekspertvurderinger. Medlemsstaternes 
kompetente myndigheder bør på grundlag 
af fuldstændige og nøjagtige ansøgninger 
uden unødig forsinkelse beslutte, om der 
kan udstedes en tilladelse.

(10) Eftersom nogle kategorier af 
kulturgenstande, såsom arkæologiske 
genstande, dele af monumenter, dele af 
smykkekunst, numismatiske genstande, 
artefakter fra gamle teknologiske 
bedrifter, kampsportsgenstande samt 
sjældne manuskripter og inkunabler, er 
særligt udsatte for plyndring og 
ødelæggelse, forekommer det nødvendigt 
at indføre en ordning for skærpet kontrol 
hermed, før de kan indføres i Unionens 
toldområde. En sådan ordning bør bestå i 
en forpligtelse til at fremskaffe en 
tilladelse udstedt elektronisk af den 
kompetente myndighed i 
indførselsmedlemsstaten, før de 
pågældende kulturgenstande kan overgå til 
fri omsætning eller henføres under en 
særlig toldprocedure undtagen transit. 
Personer, som ansøger om en sådan 
tilladelse, bør kunne bevise, at 
kulturgenstandene er blevet eksporteret fra 
oprindelseslandet i overensstemmelse med 
dette lands love og regler ved at fremlægge 
passende dokumentation og andet 
støttemateriale, såsom et eksportcertifikat 
eller en eksporttilladelse udstedt af 
eksporttredjelandet, dokumentation for 
ejerskab, en faktura, en salgsaftale, 
forsikringsdokumenter, 
transportdokumenter eller 
ekspertvurderinger. Medlemsstaternes 
kompetente myndigheder bør på grundlag 
af fuldstændige og nøjagtige ansøgninger 
uden unødig forsinkelse og inden for den 
angivne tidsfrist beslutte, om der kan 
udstedes en tilladelse, idet de tager 
behørigt hensyn til tilgængeligheden af 
relevante oplysninger og følger 
proportionalitetsprincippet. Personer, der 
ansøger om tilladelse, bør ikke pålægges 
nogen afgift i forbindelse med deres 
ansøgning. De kompetente myndigheders 
afgørelser bør hurtigst muligt meddeles de 
kompetente toldsteder.
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Tilfælde af plyndring i forbindelse 
med finansiering af terrorisme eller 
hvidvaskning af penge er historisk set 
forbundet med specifikke 
oprindelseslande eller -regioner. 
Kommissionen bør navnlig tage hensyn til 
den rødliste, der udgives af Det 
Internationale Museumsråd, som 
klassificerer de truede kategorier af 
arkæologiske genstande eller 
kunstgenstande i verdens mest sårbare 
områder for at forhindre, at de sælges 
eller eksporteres ulovligt. Under 
henvisning til den særlige karakter af 
kulturgenstande bør der udpeges
kulturelle eksperter inden for 
toldmyndighederne. Deres rolle er yderst 
relevant, da, hvis det skønnes nødvendigt, 
bør kunne kræve yderligere oplysninger 
fra klarereren og fysisk undersøge 
kulturgenstandene ved at foretage en 
ekspertundersøgelse.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For andre kategorier af 
kulturgenstande bør den person, der søger 
at indføre dem i Unionens toldområde, ved 
hjælp af en erklæring bekræfte og påtage 
sig ansvaret for den lovlige eksport af 
kulturgenstandene fra tredjelandet og 
fremlægge tilstrækkelige oplysninger til, at 
toldmyndighederne kan identificere de 
pågældende genstande. For at lette 
proceduren og af hensyn til retssikkerheden 
bør oplysningerne om kulturgenstandene 

(11) For andre kategorier af 
kulturgenstande bør den person, der søger 
at indføre dem i Unionens toldområde, ved 
hjælp af en elektronisk erklæring bekræfte 
og påtage sig ansvaret for den lovlige 
eksport af kulturgenstandene fra 
tredjelandet og fremlægge tilstrækkelige 
oplysninger til, at toldmyndighederne kan 
identificere de pågældende genstande. For 
at lette proceduren og af hensyn til 
retssikkerheden bør oplysningerne om 
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gives i et standarddokument. Det 
standardiserede ID-dokument, som 
anbefales af UNESCO, bør anvendes til at 
beskrive kulturgenstandene. 
Toldmyndighederne bør registrere 
indførslen af kulturgenstandene, 
opbevare originaldokumentet og udlevere
en kopi heraf til klarereren for at sikre 
sporbarheden af genstandene, efter deres 
indførsel i det indre marked.

kulturgenstandene gives i et elektronisk 
standarddokument. Det standardiserede ID-
dokument, som anbefales af UNESCO, bør 
anvendes til at beskrive kulturgenstandene. 
Kulturgenstandene bør registreres 
elektronisk, og klarereren bør få udleveret
en kopi heraf for at sikre sporbarheden af 
genstandene, efter deres indførsel i det 
indre marked.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Ved midlertidig indførsel af 
kulturgenstande til uddannelsesmæssige, 
videnskabelige eller forskningsmæssige 
formål bør der ikke være et krav om at 
fremlægge en tilladelse eller erklæring.

(12) Ved midlertidig indførsel af 
kulturgenstande til uddannelsesmæssige, 
videnskabelige, restaureringsmæssige
eller forskningsmæssige formål eller i 
forbindelse med nonprofitsamarbejde 
mellem museer eller lignende offentlige 
almennyttige institutioner bør der ikke 
være et krav om at fremlægge en tilladelse 
eller erklæring, forudsat, at der ikke 
foreligger dokumentation for, at disse 
genstande er erhvervet ulovligt.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Opbevaring af kulturgenstande fra
lande, der er ramt af væbnet konflikt eller 
naturkatastrofer, bør med henblik på at 
sikre sikkerheden og bevaringen heraf
også være mulig, uden at der er pligt til at 
fremlægge en tilladelse eller erklæring.

(13) Lande, der er berørt af væbnet 
konflikt eller relevante kriser er normalt 
ude af stand til i tilstrækkelig grad at 
beskytte deres kulturarv. Opbevaring af 
kulturgenstande fra disse lande bør derfor
også være mulig, uden at der er pligt til at 
fremlægge en tilladelse eller erklæring, på 
den betingelse, at kompetente offentlige 
myndigheder ledsager og administrerer 
processen indtil tilbageleveringen. Der 
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bør dog foretages en grundig 
risikovurdering af personer, som forsøger 
at komme ind på Unionens toldområde, 
og opmærksomheden bør særligt rettes 
mod muligheden for, at opbevaring af 
kulturgenstande fra lande, der er ramt af 
væbnet konflikt eller andre relevante 
kriser, kan anvendes som kilde til 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Toldmyndighederne bør kunne 
beslaglægge og midlertidigt tilbageholde 
kulturgenstande, der føres ind i Unionens 
toldområde, hvis betingelserne i denne 
forordning ikke er opfyldt. Der bør 
indføres passende 
sikkerhedsforanstaltninger, navnlig 
oplysninger til klarereren, effektive 
retsmidler og en maksimal 
tilbageholdelsesperiode på seks måneder. 
Midlertidig beslaglæggelse og 
tilbageholdelse af kulturgenstande bør 
begrænses i de tilfælde, hvor det vil 
medføre unødige urimeligheder for 
fysiske personer baseret på en reel 
vurdering fra gang til gang.

Begrundelse

Det er vigtigt at indsætte princippet om "unødige urimeligheder" i denne forordning, når det 
handler om midlertidig tilbageholdelse af kulturgenstande, for at undgå mulige situationer, 
hvor en sådan tilbageholdelse har uforholdsmæssigt store konsekvenser for en fysisk person.  
Dette princip er allerede indarbejdet i andre EU-retlige instrumenter, navnlig med hensyn til 
kontrol med likvide midler og indefrysning og konfiskering.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
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Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at tage højde for de erfaringer, 
der gøres med anvendelsen af denne 
forordning, og ændringer i geopolitiske og 
andre forhold, som kan udgøre en trussel 
mod kulturgenstande, bør Kommissionen 
tillægges beføjelse til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår 
ændringer af aldersgrænsen for de 
forskellige kategorier af kulturgenstande, 
uden at dette skaber urimelige hindringer 
for handelen med tredjelande. Denne 
delegation bør også sætte Kommissionen i 
stand til at ajourføre bilaget som følge af 
ændringer af den kombinerede 
nomenklatur. Det er særlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører de relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau, og at disse
høringer gennemføres i overensstemmelse 
med principperne i den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning af 13. april 
201627. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter bør
Europa-Parlamentet og Rådet navnlig
modtage alle dokumenter på samme tid 
som medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

(14) For at tage højde for de erfaringer, 
der gøres med anvendelsen af denne 
forordning, og ændringer i geopolitiske og 
andre forhold, som kan udgøre en trussel 
mod kulturgenstande, bør Kommissionen 
tillægges beføjelse til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde samt fastlægge ordninger 
for anvendelse, drift og vedligeholdelse af 
et nyt elektronisk system, uden at dette 
skaber urimelige hindringer for handelen 
med tredjelande. Det er særlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører de relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau, og at disse 
høringer gennemføres i overensstemmelse 
med principperne i den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning af 13. april 
201627. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter 
modtager Europa-Parlamentet og Rådet 
navnlig alle dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til møder 
i Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

__________________ __________________

27 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1. 27 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at sikre ensartede betingelser (15) For at sikre ensartede betingelser 
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for gennemførelsen af denne forordning 
bør Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser til at vedtage 
særlige bestemmelser om midlertidig 
indførsel og opbevaring af kulturgenstande 
i Unionens toldområde, skabelonerne til 
ansøgninger om importtilladelse og 
formularer, herunder importørerklæringer 
og ledsagende dokumenter, samt de 
nærmere regler for indgivelse og 
behandling heraf. Kommissionen bør 
ligeledes tillægges 
gennemførelsesbeføjelser til at træffe 
foranstaltninger om etablering af en 
elektronisk database til lagring og 
udveksling af oplysninger mellem 
medlemsstaterne. Disse beføjelser bør 
udøves i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/201128.

for gennemførelsen af denne forordning 
bør Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser til efter høring 
af Europa-Parlamentet og Rådet, 
herunder på ekspertniveau, at vedtage 
særlige bestemmelser om midlertidig 
indførsel og opbevaring af kulturgenstande
under hensigtsmæssige 
opbevaringsforhold i Unionens 
toldområde, skabelonerne til ansøgninger 
om importtilladelse og formularer, 
herunder importørerklæringer og 
ledsagende dokumenter, samt de nærmere 
regler for indgivelse og behandling heraf. 
Disse beføjelser bør udøves i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/201128.

__________________ __________________

28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

28Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Der bør indsamles relevante 
oplysninger om handelsstrømme for 
kulturgenstande med henblik på at 
understøtte en effektiv anvendelse af 
forordningen og skabe grundlag for den 
kommende evaluering heraf. Der kan ikke 
holdes tilstrækkeligt opsyn med 
handelsstrømmene for kulturgenstande ved 
alene at måle værdien eller vægten heraf, 
da disse to kan variere en del. Det er 
afgørende, at der indsamles oplysninger 

(16) Der bør indsamles relevante 
oplysninger om handelsstrømme for 
kulturgenstande med henblik på at 
understøtte en effektiv anvendelse af 
forordningen og skabe grundlag for den 
kommende evaluering heraf. Der kan ikke 
holdes tilstrækkeligt opsyn med 
handelsstrømmene for kulturgenstande ved 
alene at måle værdien eller vægten heraf, 
da disse to kan variere en del. Det er 
afgørende, at der elektronisk indsamles 
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om antallet af angivne genstande. Da den 
kombinerede nomenklatur ikke indeholder 
supplerende måleenheder for 
kulturgenstande, er det nødvendigt at 
kræve, at antallet af genstande skal 
angives.

oplysninger om antallet af angivne 
genstande. Da den kombinerede 
nomenklatur ikke indeholder supplerende 
måleenheder for kulturgenstande, er det 
nødvendigt at kræve, at antallet af 
genstande skal angives.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Medlemsstaterne bør udarbejde 
oplysningskampagner for at afskrække 
folk fra at købe og sælge kulturgenstande, 
der stammer fra ulovlig handel. 
Lettilgængelige kontaktpunkter og 
hotlines og et websted bør oprettes og 
gøres tilgængelige i medlemsstaterne med 
henblik på at bevidstgøre og informere 
navnlig købere af kulturgenstande og 
andre interessenter.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Kommissionen bør gives 
tilstrækkelig tid til at vedtage 
gennemførelsesbestemmelser til denne 
forordning, navnlig bestemmelser 
vedrørende formatet for ansøgninger om 
importtilladelse eller forberedelse af en 
importørerklæring. Anvendelsen af denne 
forordning bør derfor udskydes.

(19) Kommissionen bør straks vedtage
effektive gennemførelsesbestemmelser til 
denne forordning, navnlig bestemmelser 
vedrørende en elektronisk 
standardskabelon for ansøgninger om 
importtilladelse eller forberedelse af en 
importørerklæring.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "kulturgenstande": enhver genstand 
af arkæologisk, forhistorisk, historisk, 
litterær, kunstnerisk eller videnskabelig 
betydning, som tilhører kategorierne i 
tabellen i bilaget og opfylder kravet om 
minimumsalder som anført deri

a) "kulturgenstande": enhver 
genstand, der af religiøse eller verdslige 
grunde er af arkæologisk, forhistorisk, 
historisk, litterær, kunstnerisk eller 
videnskabelig betydning, og som tilhører 
kategorierne i tabellen i bilaget og opfylder 
kravet om minimumsalder som anført deri

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "eksportland": det sidste land, hvori 
kulturgenstandene blev permanent 
opbevaret i overensstemmelse med dette 
lands love og regler, før de blev sendt til 
Unionen

c) "eksportland": det sidste land, hvori 
kulturgenstandene blev opbevaret i 
overensstemmelse med dette lands love og 
regler, før de blev sendt til Unionen

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "permanent": en periode på 
mindst en måned, hvor opbevaringen sker 
med henblik på andet end midlertidigt 
brug, transit, eksport eller forsendelse

udgår

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(h a) "kompetente myndigheder": de 
myndigheder, medlemsstaterne har 
udpeget til at udstede importtilladelser 
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eller registrere importørerklæringer

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelse
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 12 med 
henblik på at ændre den anden kolonne i 
tabellen i bilaget som følge af ændringer 
af den kombinerede nomenklatur samt for 
at ændre minimumsalderen i den tredje 
kolonne i tabellen i bilaget i lyset af de 
erfaringer, der gøres med anvendelsen af 
denne forordning.

2. Kommissionen tillægges beføjelser
til efter samråd med Europa-Parlamentet 
og Rådet, herunder på ekspertniveau, at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 12 med 
henblik på at fastsætte nærmere 
bestemmelser for udvikling, drift og 
vedligeholdelse af det elektroniske system,
der er omhandlet i artikel 9.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Frigivelsen af kulturgenstande til 
fri omsætning og placering af 
kulturgenstande under en særlig 
toldprocedure undtagen transit er alene 
tilladt efter fremlæggelse af en 
importtilladelse, som er udstedt i 
overensstemmelse med artikel 4, eller en 
importørerklæring, som er udarbejdet i 
overensstemmelse med artikel 5.

1. Indførsel på Unionens toldområde 
af kulturgenstande, som er blevet 
eksporteret ulovligt fra et tredjeland, er 
forbudt.

Frigivelsen af kulturgenstande til fri 
omsætning og placering af 
kulturgenstande under en særlig 
toldprocedure undtagen transit er alene 
tilladt efter fremlæggelse af en 
importtilladelse, som er udstedt i 
overensstemmelse med artikel 4, eller en 
importørerklæring, som er udarbejdet i 
overensstemmelse med artikel 5.
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Det, at toldmyndighederne har udstedt en 
importtilladelse, eller at der er fremlagt en 
importørerklæring til toldmyndighederne 
på behørig vis, må ikke betragtes som 
bevis på lovlig adkomst til eller ejerskab af 
kulturgenstandene.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) midlertidig import som omhandlet i 
artikel 250 i forordning (EU) nr. 952/2013 
til Unionens toldområde af kulturgenstande 
til uddannelsesmæssige, videnskabelige 
eller forskningsmæssige formål

a) midlertidig import som omhandlet i 
artikel 250 i forordning (EU) nr. 952/2013 
til Unionens toldområde af kulturgenstande 
til uddannelsesmæssige, videnskabelige, 
genoprettelsesmæssige, bevaringsmæssige
eller forskningsmæssige formål og med 
henblik på samarbejde mellem offentlige 
museer eller lignende 
nonprofitinstitutioner til tilrettelæggelse 
af kulturelle udstillinger, forudsat, at der 
ikke foreligger dokumentation for, at 
disse genstande er erhvervet ulovligt

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) oplagring som omhandlet i artikel 
237 i forordning (EU) nr. 952/2013 af 
kulturgenstande med det ene formål at 
sikre opbevaringen heraf eller tilsynet 
hermed hos en offentlig myndighed.

(b) oplagring som omhandlet i artikel 
237 i forordning (EU) nr. 952/2013 af 
kulturgenstande med det formål at sørge 
for sikringen eller opbevaringen heraf eller 
tilsynet hermed hos en offentlig myndighed
efter at have foretaget et baggrundstjek af 
personer, der forsøger at indføre dem i 
Unionens toldområde.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
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Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage de særlige 
bestemmelser for midlertidig import eller 
oplagring af de kulturgenstande, der er 
omhandlet i stk. 2. 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 13.

3. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage de særlige 
bestemmelser for midlertidig import eller 
oplagring med henblik på toldoplag af de 
kulturgenstande, der er omhandlet i stk. 2. 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 13.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ihændehaveren af genstandene
ansøger om en importtilladelse hos den 
kompetente myndighed i 
indførselsmedlemsstaten. Ansøgningen 
ledsages af alle støttedokumenter og 
oplysninger, der kan bevise, at de berørte 
kulturgenstande er blevet eksporteret fra 
oprindelseslandet i overensstemmelse med 
dets love og regler. Hvis eksportlandet er 
kontraherende part i UNESCO-
konventionen om midlerne til at forbyde
og forhindre ulovlig import, eksport og 
ejendomsoverdragelse af kulturgenstande, 
som blev undertegnet i Paris den 14. 
november 1970 ("UNESCO-konventionen 
fra 1970"), ledsages ansøgningen af de 
støttedokumenter og oplysninger, der kan 
bevise, at kulturgenstandene er blevet 
eksporteret fra det pågældende land i 
overensstemmelse med dets love og regler.

2. Ihændehaveren af de 
kulturgenstande, som fremgår af det 
foregående stykke, ansøger om en 
importtilladelse hos den kompetente 
myndighed i indførselsmedlemsstaten. 
Ansøgningen ledsages af alle 
støttedokumenter og oplysninger, der kan 
bevise, at de berørte kulturgenstande er 
blevet eksporteret fra oprindelseslandet i 
overensstemmelse med dets love og regler. 
Ansøgningen ledsages i alle tilfælde af 
alle støttedokumenter og oplysninger, der 
kan bevise, at de berørte kulturgenstande
er blevet eksporteret fra eksportlandet i 
overensstemmelse med dets love og regler. 
Derudover skal en sikkerhed for 
efterfølgende passende opbevaring med 
dokumentation, adgang til offentlige 
akademiske institutioner, offentlige 
museer og lignende offentlige 
nonprofitinstitutioner samt samarbejde i 
tilfælde af berettigede krav om 
tilbagelevering ledsage ansøgningen for 
at den kan blive imødekommet med 
udstedelse af importtilladelser.
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Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvor eksportlandet ikke er 
kontraherende part i UNESCO-
konventionen fra 1970, hvis det ikke er 
påvist, at kulturgenstandene er blevet 
eksporteret fra oprindelseslandet i 
overensstemmelse med dets love og regler

a) hvor det ikke er påvist, at 
kulturgenstandene er blevet eksporteret fra 
oprindelseslandet i overensstemmelse med 
dets love og regler

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvor eksportlandet er 
kontraherende part i UNESCO-
konventionen fra 1970, hvis det ikke er 
påvist, at kulturgenstandene er blevet 
eksporteret fra eksportlandet i 
overensstemmelse med dets love og regler

b) hvis den kompetente myndighed 
har en begrundet formodning om, at 
ihændehaveren af genstandene ikke har 
tilegnet sig dem på lovlig vis

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 a. Hvis ansøgningen godkendes, 
sender den kompetente myndighed 
hurtigst muligt en kopi af 
importtilladelsen i elektronisk form til de 
kompetente toldmyndigheder.

Hvis ansøgningen afvises, giver den 
kompetente myndighed straks de 
kompetente toldmyndigheder og 
Kommissionen meddelelse herom. 
Beslutningen om afvisning skal ledsages 
af en begrundelse for afslaget på 
ansøgningen, herunder oplysninger om 



AD\1158273DA.docx 21/37 PE620.997v03-00

DA

den klageprocedure, som er meddelt den 
berørte ansøger på det tidspunkt, hvor den 
er udstedt.

Hvis der indgives ansøgning om tilladelse 
for en kulturgenstand, for hvilken en 
sådan ansøgning tidligere er blevet afvist, 
skal ansøgeren underrette den kompetente 
myndighed, som ansøgningen forelægges, 
om den tidligere afvisning.

Medlemsstaterne anerkender afvisning af 
ansøgninger foretaget af de kompetente 
myndigheder i de andre medlemsstater, 
hvis afvisningen er begrundet i 
bestemmelserne i denne forordning.

Hvis ny dokumentation til støtte for en 
sådan ansøgning er fremkommet, kan en 
ny ansøgning indsendes i henhold til 
artikel 4 stk. 2. Hvis en kompetent 
myndighed udsteder en tilladelse i 
sådanne tilfælde, skal den underrette 
Kommissionen om udstedelsen og om 
grundene herfor.

Kommissionen meddeler de andre 
medlemsstater de oplysninger, som den 
modtager, for at sikre ensartet anvendelse 
af denne forordning.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne udpeger de offentlige 
myndigheder, der har kompetence til at 
udstede importtilladelser efter denne 
artikel. De meddeler Kommissionen de 
nærmere enkeltheder om disse 
myndigheder samt eventuelle ændringer i 
den henseende.

Medlemsstaterne udpeger straks de 
offentlige myndigheder, der har 
kompetence til at udstede importtilladelser 
efter denne artikel. De meddeler 
Kommissionen de nærmere enkeltheder om 
disse myndigheder samt eventuelle 
ændringer i den henseende.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
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Artikel 4 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen offentliggør oplysningerne 
om disse myndigheder samt eventuelle 
ændringer heraf i C-udgaven af Den 
Europæiske Unions Tidende.

Kommissionen offentliggør oplysningerne 
om disse myndigheder samt eventuelle 
ændringer heraf i C-udgaven af Den 
Europæiske Unions Tidende og på det 
websted, som der henvises til i artikel 11.

Begrundelse

Af hensyn til gennemsigtigheden bør listen over kompetente myndigheder offentliggøres på et 
websted, der er hostet af Kommissionen.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter udarbejde 
skabelonen for ansøgningen om 
importtilladelse samt de nærmere regler for 
fremlæggelse og behandling af denne 
ansøgning. Gennemførelsesretsakterne 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 13.

6. Kommissionen udarbejder ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter den 
elektroniske standardskabelon for 
ansøgningen om importtilladelse og for 
importtilladelsen samt de nærmere regler 
for fremlæggelse og behandling af denne 
ansøgning sammen med de relevante 
støttedokumenter. 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 13.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Importørerklæring Importørerklæring og bevaringsforsikring

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
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Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved frigivelse til fri omsætning 
eller placering under en særlig 
toldprocedure undtagen transit i Unionen af 
de kulturgenstande, der er omhandlet i 
punkt a), b), e), f), g), i), j), k) og l), i 
bilaget, indgives der en importørerklæring 
til toldmyndighederne i 
indførselsmedlemsstaten.

1. Ved frigivelse til fri omsætning 
eller placering under en særlig 
toldprocedure undtagen transit i Unionen af 
de kulturgenstande, der er omhandlet i 
punkt a), b), e), f), g), i), j), k) og l), i 
bilaget, indgives der en importørerklæring 
og en bevaringsforsikring til 
toldmyndighederne i 
indførselsmedlemsstaten.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Importørerklæringen skal indeholde en 
erklæring på tro og love, som er 
undertegnet af ihændehaveren af 
genstandene, om at kulturgenstandene er 
blevet eksporteret fra oprindelseslandet i 
overensstemmelse med dets love og regler.
Hvis eksportlandet er kontraherende part 
i UNESCO-konventionen fra 1970, skal 
importørerklæringen indeholde en 
erklæring på tro og love, som er 
undertegnet af ihændehaveren af 
genstandene, om at kulturgenstandene er 
blevet eksporteret fra det pågældende land 
i overensstemmelse med dets love og 
regler.

Importørerklæringen registreres 
elektronisk og sendes til de kompetente 
myndigheder, hvor det er relevant, i 
elektronisk form eller på papir og skal 
indeholde en erklæring på tro og love, som 
er undertegnet af ihændehaveren af 
genstandene, om at kulturgenstandene er 
blevet eksporteret fra oprindelseslandet i 
overensstemmelse med dets love og regler.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Importørerklæringen skal omfatte et 
standardiseret dokument med en 
tilstrækkelig detaljeret beskrivelse af de 

Importørerklæringen og 
bevaringsforsikringen skal omfatte et 
standardiseret dokument i elektronisk form 
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berørte genstande, så de kan identificeres 
af toldmyndighederne.

eller på papir med en tilstrækkelig 
detaljeret beskrivelse af de berørte 
genstande, så de kan identificeres af 
toldmyndighederne. Importørerklæringen 
skal også indeholde oplysninger om 
konsekvenserne af at afgive falske 
erklæringer.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Importørerklæringen skal ledsages af en 
obligatorisk forsikring, der dækker 
perioden med transport og anvendelse på 
EU's område. Derudover kan 
toldmyndighederne anmode om originale 
dokumenter såsom ekspertvurderinger, 
fakturaer og dokumentation for ejerskab 
på tidspunktet for indførsel på EU's 
toldområde.

Bevaringsforsikringen skal indeholde en 
erklæring underskrevet af indehaveren af 
genstandene, hvori denne bekræfter, at 
genstandene vil blive opbevaret på 
passende vis under transit og salg som 
nævnt i artikel 4, og at de udelukkende vil 
blive solgt til købere, som kan overholde 
medlemsstaternes regler vedrørende 
korrekt håndtering af kulturgenstande.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter udarbejde 
skabelonen for importørerklæringen samt 
de nærmere regler for indgivelse og 
behandling af denne importørerklæring. 

3. Kommissionen udarbejder ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter den 
elektroniske standardskabelon for 
importørerklæringen samt de nærmere 
regler for elektronisk indgivelse og 
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Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 13.

behandling af denne importørerklæring. 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 13.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den i artikel 4 omhandlede 
importtilladelse eller den i artikel 5 
omhandlede importørerklæring, alt efter 
omstændighederne, fremlægges for de 
toldmyndigheder, der har kompetence til at 
frigive kulturgenstandene til fri omsætning 
eller henføre dem under en særlig 
procedure undtagen transit.

1. Den i artikel 4 omhandlede 
importtilladelse eller den i artikel 5 
omhandlede importørerklæring, alt efter 
omstændighederne, fremlægges 
elektronisk for de toldmyndigheder, der 
har kompetence til at frigive 
kulturgenstandene til fri omsætning eller 
henføre dem under en særlig procedure 
undtagen transit.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved kulturgenstande, som kræver 
udstedelse af en importtilladelse i 
forbindelse med indførsel i Unionens 
toldområde, kontrollerer 
toldmyndighederne, om importtilladelsen 
stemmer overens med de frembudte 
genstande. De kan med henblik herpå 
kontrollere kulturgenstandene fysisk, bl.a.
ved hjælp af en ekspertundersøgelse.

2. Ved kulturgenstande, som kræver 
udstedelse af en importtilladelse i 
forbindelse med indførsel i Unionens 
toldområde, kontrollerer 
toldmyndighederne, om importtilladelsen
stemmer overens med de frembudte 
genstande. De kan med henblik herpå 
kontrollere kulturgenstandene fysisk ved 
hjælp af en ekspertundersøgelse. Den 
elektronisk registrerede importtilladelse 
forsynes med et serienummer og en 
registreringsdato, og ved frigivelse af 
kulturgenstandene forsynes klarereren 
med en kopi af den registrerede 
importtilladelse.
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Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved kulturgenstande, som kræver 
indgivelse af en importørerklæring i 
forbindelse med indførsel i Unionens 
toldområde, kontrollerer 
toldmyndighederne, om 
importørerklæringen opfylder 
betingelserne i eller som følger af artikel 5, 
og om den stemmer overens med de 
frembudte genstande. De kan med henblik 
herpå anmode klarereren om yderligere 
oplysninger og kontrollere 
kulturgenstandene fysisk, bl.a. ved hjælp af 
en ekspertundersøgelse. De registrerer 
importørerklæringen med et serienummer 
og en registreringsdato, og ved frigivelse af 
kulturgenstandene forsyner de klareren 
med en kopi af den registrerede 
importørerklæring.

3. Ved kulturgenstande, som kræver 
indgivelse af en importørerklæring i 
forbindelse med indførsel i Unionens 
toldområde, kontrollerer 
toldmyndighederne, om 
importørerklæringen opfylder 
betingelserne i eller som følger af artikel 5, 
og om den stemmer overens med de 
frembudte genstande. De kan med henblik 
herpå anmode klarereren om yderligere 
oplysninger og kontrollere 
kulturgenstandene fysisk, bl.a. ved hjælp af 
en ekspertundersøgelse. De tildeler den 
elektronisk registrerede 
importørerklæring et serienummer og en 
registreringsdato, og ved frigivelse af 
kulturgenstandene forsynes klareren med 
en kopi af den registrerede 
importørerklæring, og erklæringen sendes 
til de kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen offentliggør oplysningerne 
om de kompetente toldsteder samt 
eventuelle ændringer heraf i C-udgaven af 
Den Europæiske Unions Tidende.

Kommissionen offentliggør oplysningerne 
om de kompetente toldsteder samt 
eventuelle ændringer heraf i C-udgaven af 
Den Europæiske Unions Tidende samt på 
det websted, som der henvises til i artikel 
11.

Begrundelse

Af hensyn til gennemsigtigheden bør listen over kompetente myndigheder offentliggøres på et 
websted, der er hostet af Kommissionen.
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Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a

Såfremt kontrollen ved EU's grænse viser, 
at kulturgenstandene importeres ulovligt, 
bør de kompetente EU-toldmyndigheder 
informere det nationale politi og 
toldmyndighederne i oprindelseslandet for 
de tilbageholdte kulturgenstande om 
forsøget på ulovlig transport og brug af 
kunstværket. Såfremt det land, hvorfra 
kulturgenstandene transporteres ulovligt, 
er et andet end oprindelseslandet, skal de 
nationale myndigheder i begge lande 
informeres.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Toldmyndighederne beslaglægger 
og tilbageholder midlertidigt 
kulturgenstande, der føres ind i Unionens 
toldområde, hvis de berørte genstande er 
indført i Unionens toldområde, uden at 
betingelserne i artikel 3, stk. 1, og 2, er 
opfyldt.

1. Toldmyndighederne beslaglægger 
og tilbageholder midlertidigt 
kulturgenstande, der føres ind i Unionens 
toldområde, hvis de berørte genstande er 
indført i Unionens toldområde, uden at 
betingelserne i artikel 3, stk. 1, og 2, er 
opfyldt. I tilfælde af beslaglæggelse eller 
midlertidig tilbageholdelse af 
kulturgenstande skal der være passende 
garantier for en optimal bevarelse heraf i 
overensstemmelse med EU-retten og 
folkeretten.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Toldmyndighederne kan også 
eventuelt i samarbejde med andre 
relevante europæiske eller nationale 
agenturer beslutte yderligere kontrol ud 
over toldmyndighedernes verifikations- og 
kontrolforanstaltninger på grundlag af en 
risikobaseret tilgang. Når de kompetente 
myndigheder har rimelig grund til at 
antage, at der muligvis er eksporteret 
kulturgenstande i transit på EU's 
territorium fra oprindelseslandet i strid 
med et oprindelseslands love og 
bestemmelser, eller at de på anden måde 
er tilvejebragt på ulovlig vis, pålægger de 
toldmyndighederne at beslaglægge disse 
genstande midlertidigt.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede 
administrative afgørelse ledsages af en 
begrundelse, meddeles klareren, og skal 
give adgang til effektive retsmidler efter 
procedurerne i national lov.

2. Den i stk. 1 og 1a omhandlede 
administrative afgørelse ledsages af en 
begrundelse, meddeles klareren, og skal 
give adgang til effektive retsmidler efter 
procedurerne i national lov.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Varigheden af den midlertidige 
tilbageholdelse skal nøje begrænses til den 
tid, der er påkrævet for, at 
toldmyndighederne eller de 
retshåndhævende myndigheder kan fastslå, 
hvorvidt sagens omstændigheder berettiger 
yderligere tilbageholdelse efter EU-

3. Varigheden af den midlertidige 
tilbageholdelse skal nøje begrænses til den 
tid, der er påkrævet for, at 
toldmyndighederne eller de 
retshåndhævende myndigheder kan fastslå, 
hvorvidt sagens omstændigheder berettiger 
yderligere tilbageholdelse efter EU-
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reglerne eller national lov. Den maksimale 
varighed af den midlertidige 
tilbageholdelse efter denne artikel er 6 
måneder. Hvis der inden for denne periode 
ikke træffes afgørelse om yderligere 
tilbageholdelse af kulturgenstandene, eller 
hvis det fastslås, at sagens omstændigheder 
ikke berettiger en yderligere 
tilbageholdelse, skal kulturgenstandene
straks stilles til rådighed for klareren.

reglerne eller national lov. Den maksimale 
varighed af den midlertidige 
tilbageholdelse efter denne artikel er 6 
måneder. Hvis der inden for denne periode 
ikke træffes afgørelse om yderligere 
tilbageholdelse af kulturgenstandene, eller 
hvis det fastslås, at sagens omstændigheder 
ikke berettiger en yderligere 
tilbageholdelse, skal kulturgenstandene 
straks stilles til rådighed for klareren. 
Myndighederne i EU's medlemsstater skal 
sikre, at når kunstværkerne tilbageleveres 
til oprindelseslandet, deltager sidstnævnte 
ikke i en væbnet konflikt, hvor 
kulturgenstandens sikkerhed ikke kan 
garanteres. I modsat fald skal genstanden 
forblive i EU, indtil situationen i 
oprindelseslandet er stabiliseret.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a

Teknisk bistand, vejledning og udveksling 
af oplysninger

Medlemsstaterne, hvor det er relevant
bistået af Kommissionen, kan yde teknisk 
og anden bistand samt vejledning til 
importører, under hensyntagen til 
situationen for små og mellemstore 
virksomheder, med henblik på at lette 
overholdelsen af kravene i denne 
forordning.

Medlemsstaterne, hvor det er relevant 
bistået af Kommissionen, fremmer 
udveksling og formidling af relevante 
oplysninger om handel med 
kulturgenstande, navnlig for at hjælpe 
importørerne med at evaluere risici, samt 
af bedste praksis med hensyn til 
gennemførelse af denne forordning.

Bistanden ydes på en sådan måde, at de i 
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artikel 2, stk. 1, litra ha), omhandlede 
kompetente myndigheders 
ansvarsområder ikke antastes, og deres 
handlefrihed i håndhævelsen af denne 
forordning bevares.

Begrundelse

Denne nye artikel er inspireret af artikel 13 i forordning (EU) nr. 995/2010 om fastsættelse af 
krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning, ("tømmerforordningen") 
og har til formål at fremme en fornuftig anvendelse af denne forordning.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på anvendelsen af 
denne forordning sørger medlemsstaterne 
for, at de i artikel 3, stk. 4, omhandlede 
kompetente myndigheder samarbejder med 
hinanden.

1. Med henblik på anvendelsen af 
denne forordning sørger medlemsstaterne 
for, at de kompetente myndigheder 
samarbejder med hinanden.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der kan udvikles et elektronisk 
system til lagring og udveksling af 
oplysninger mellem medlemsstaternes 
myndigheder, navnlig vedrørende 
importørerklæringer og importtilladelser.

2. Der skal på grundlag af et 
passende lovforslag udvikles et elektronisk 
system til lagring og udveksling af 
oplysninger mellem medlemsstaternes 
myndigheder, herunder 
toldmyndighederne, og navnlig vedrørende 
importørerklæringer og importtilladelser. 
Alle personoplysninger, som lagres eller 
behandles i et sådant elektronisk system, 
skal overholde Unionens 
databeskyttelseslovgivning, navnlig 
principperne om nødvendighed, 
proportionalitet og formålsbegrænsning 
samt tilsyn fra 
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databeskyttelsesmyndighedernes side.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) foranstaltninger til udvikling, drift 
og vedligeholdelse af det i stk. 2 
omhandlede elektroniske system

udgår

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter regler for, 
hvilke sanktioner der skal gælde for 
overtrædelser af artikel 3, 4 og 5, og 
særligt for indgivelse af falske erklæringer 
og falske oplysninger med henblik på 
indførsel af kulturgenstande i Unionens 
toldområde, og træffer alle de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre anvendelsen 
heraf. Sanktionerne skal være effektive, 
rimelige og have afskrækkende virkning. 
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen 
disse regler og foranstaltninger senest 18 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse og underretter den straks om 
senere ændringer, der berører dem.

Medlemsstaterne fastsætter regler for, 
hvilke sanktioner der skal gælde for 
overtrædelser af artikel 3, 4 og 5, og 
særligt for indførsel af en kulturgenstand 
til Unionens område uden de fornødne 
tilladelser, for anvendelse af en tilladelse 
for andre kulturgenstande end den, for 
hvilken tilladelsen er udstedt, eller for 
indgivelse af falske erklæringer og falske 
oplysninger med henblik på indførsel af 
kulturgenstande i Unionens toldområde, 
samt for tilrådighedsstillelse af 
økonomiske ressourcer til kriminelle 
grupper som følge af ulovlig import af 
kulturgenstande. Medlemsstaterne træffer 
alle nødvendige foranstaltninger, herunder 
ekspropriering af ejendom mod relevante 
gerningsmændene bag ulovlig import af 
kulturgenstande, for at sikre, at de 
gennemføres fuldt ud. Sanktionerne skal 
være effektive, rimelige og have 
afskrækkende virkning. Medlemsstaterne 
meddeler Kommissionen disse regler og 
foranstaltninger senest 18 måneder efter 
denne forordnings ikrafttrædelse og 
underretter den straks om senere 
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ændringer, der berører dem.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne tilrettelægger 
uddannelses- og 
kapacitetsopbygningsaktiviteter for at 
sikre, at de berørte myndigheder anvender 
denne forordning effektivt i praksis. De 
kan også udarbejde oplysningskampagner
for navnlig at gøre købere mere bevidste 
om kulturgenstande.

Medlemsstaterne tilrettelægger uddannelse 
for toldmyndighederne eller andre 
kompetente medarbejdere om 
identifikation af ulovligt handlede, stjålne
og falske kulturgenstande og med henblik 
på mere effektivt samarbejde i 
bekæmpelsen af ulovlig handel og ulovlig 
handel med kulturgenstande samt 
kapacitetsopbyggende aktiviteter for at 
sikre, at de berørte myndigheder og fagfolk 
anvender denne forordning effektivt i 
praksis. Kommissionen skal være vært for 
et særligt websted, der tydeligt informerer 
alle berørte parter om målene med denne 
forordning, forpligtelserne, listen over 
kompetente myndigheder, muligheden for 
midlertidig tilbageholdelse, de sanktioner, 
der er indført, retten til effektive 
retsmidler og andre relevante spørgsmål. 
Medlemsstaterne skal også anvende 
informationskampagner og oprette og 
give adgang til let tilgængelige 
informationskontorer og hotlines for at 
bevidstgøre og informere navnlig købere 
af kulturgenstande og andre interessenter.
Ekspertbistand, særlige fonde og 
specialudstyr bør stilles til rådighed for 
toldmyndighederne ved EU's ydre 
grænser for at overholde principperne og 
ånden i denne forordning.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

I det forberedende arbejde i forbindelse 
med gennemførelsen af denne forordning 
samarbejder Kommissionen og 
medlemsstaterne med internationale 
organisationer som f.eks. UNESCO, 
Interpol, Europol, 
Verdenstoldorganisationen (WCO) og Det 
Internationale Museumsråd for at sikre 
effektiv uddannelse, kapacitetsopbygning 
og opmærksomhedsskabende kampagner.

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) oplysninger om overtrædelser af 
denne forordning

b) oplysninger om overtrædelser af 
denne forordning og pålagte sanktioner

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) antal sager, hvor kulturgenstande er 
blevet tilbageholdt, og

e) antal sager, hvor kulturgenstande er 
blevet tilbageholdt og hvor længe, og

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) antal sager, hvor kulturgenstande er 
blevet afstået til staten, jf. artikel 199 i 
forordning (EU) nr. 952/2013.

f) antal sager, hvor kulturgenstande er 
blevet afstået til staten, jf. artikel 199 i 
forordning (EU) nr. 952/2013 og
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Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen retter med henblik herpå 
spørgeskemaer til medlemsstaterne. 
Medlemsstaterne har 6 måneder til at 
meddele Kommissionen de relevante 
oplysninger.

Kommissionen retter med henblik herpå 
spørgeskemaer til medlemsstaterne. 
Medlemsstaterne har 6 måneder fra 
modtagelsen af spørgeskemaet til at 
meddele Kommissionen de relevante 
oplysninger.

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan på grundlag af 
svarene fra medlemsstaterne på de i stk. 1 
omhandlede spørgeskemaer anmode 
medlemsstaterne om at indgive 
supplerende oplysninger om 
behandlingen af ansøgninger om 
importtilladelser. Medlemsstaterne sørger 
for hurtigst muligt at fremsende de 
oplysninger, som Kommissionen har 
anmodet om.

Begrundelse

Kommissionen bør med henblik på evalueringen af den ensartede anvendelse af denne 
forordning, hvis den finder det nødvendigt, kunne indhente yderligere oplysninger om 
medlemsstaternes kompetente myndigheders behandling af ansøgninger om importtilladelser.

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen fremlægger en 2. Kommissionen fremlægger en 
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rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
om anvendelsen af denne forordning tre år 
efter dens anvendelsesdato og derefter 
hvert femte år.

rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
om anvendelsen af denne forordning tre år 
efter dens anvendelsesdato og derefter 
hvert femte år. I denne rapport vurderer 
Kommissionen, hvorvidt denne 
forordning anvendes ensartet, samt 
hvordan den fungerer, og hvor effektiv 
den er, om nødvendigt ledsaget af 
relevante forslag til retsakter.
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