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GROZĪJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās 
tirdzniecības komiteju un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju ņemt vērā šādus 
grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Ņemot vērā Padomes 2016. gada 
12. februāra secinājumus par cīņu pret 
terorisma finansēšanu, Komisijas 
paziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei par rīcības plānu par pastiprinātu 
cīņu pret teroristu finansēšanu24  un 
Terorisma apkarošanas direktīvu25, būtu 
jāpieņem kopīgi noteikumi par tirdzniecību 
ar trešām valstīm, lai nodrošinātu iedarbīgu 
aizsardzību pret kultūras priekšmetu 
zaudēšanu, cilvēces kultūras mantojuma 
saglabāšanu un novērstu to, ka, pārdodot 
nolaupīto kultūras mantojumu pircējiem 
Savienībā, tiek finansēti teroristi.

(1) Ņemot vērā Padomes 2016. gada 
12. februāra secinājumus par cīņu pret 
terorisma finansēšanu, Komisijas 
paziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei par rīcības plānu par pastiprinātu 
cīņu pret teroristu finansēšanu24  un 
Terorisma apkarošanas direktīvu25, būtu 
jāpieņem kopīgi noteikumi par tirdzniecību 
ar trešām valstīm, lai nodrošinātu iedarbīgu 
aizsardzību pret kultūras priekšmetu 
nelikumīgu tirdzniecību, zaudēšanu, 
cilvēces kultūras mantojuma saglabāšanu 
un novērstu to, ka, pārdodot nolaupīto 
kultūras mantojumu pircējiem Savienībā, 
tiek finansēti teroristi un legalizēti 
nelikumīgi iegūti līdzekļi.

__________________ __________________

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

25Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2017/541 (2017. gada 
15. marts) par terorisma apkarošanu un ar 
ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 
2002/475/TI un groza Padomes Lēmumu 
2005/671/TI; OV L 88, 31.3.2017., 6.–
21. lpp.

25Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2017/541 (2017. gada 
15. marts) par terorisma apkarošanu un ar 
ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 
2002/475/TI un groza Padomes Lēmumu 
2005/671/TI; OV L 88, 31.3.2017., 6.–
21. lpp.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Attiecībā uz Eiropas Savienības 
apņēmību nodrošināt taisnīgus procesus 
un kompensācijas cietušajiem, un 
UNESCO Konstitūcijas un konvencijas 
par mantojuma aizsardzību piemērošanu, 
ir jāgarantē nelikumīgi pārdoto un/vai 
izrakto vai iegūto priekšmetu atgūšana. 
Attiecībā uz tautu un teritoriju 
ekspluatāciju, kuras rezultāts parasti ir 
tādu kultūras priekšmetu nelikumīga 
tirdzniecība un kontrabanda, kuru 
izcelsme ir saistīta ar teritorijām, kur 
norisinās bruņots konflikts, šajā regulā 
vajadzētu ņemt vērā kultūras produktu 
reģionālās un vietējās īpatnības, nevis to 
tirgus vērtību.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Kultūras mantojums ir uzskatāms 
par vienu no civilizācijas 
pamatelementiem; tas bagātina visu tautu 
kultūras dzīvi, un tādēļ tas ir jāaizsargā no 
nelikumīgas piesavināšanās un 
nolaupīšanas. Atbilstoši tam Savienībai 
būtu jāaizliedz no trešām valstīm 
nelikumīgi izvestu kultūras priekšmetu 
ievešana Savienības muitas teritorijā.

(2) Kultūras priekšmetiem bieži ir 
ievērojama kultūras, mākslas, vēsturiska 
vai zinātniska nozīme. Kultūras 
mantojums ir uzskatāms par vienu no 
civilizācijas pamatelementiem, kam cita 
starpā piemīt simboliska vērtība un kas 
glabā cilvēces kultūras atmiņu. Tas
bagātina visu tautu kultūras dzīvi un vieno 
cilvēkus, veidojot kopīgu atmiņu un 
saglabājot liecības par civilizācijas 
attīstības gaitu. Tādēļ tas ir jāaizsargā no 
nelikumīgas piesavināšanās un 
nolaupīšanas. Arheoloģisko atradumu 
vietu izlaupīšana ir notikusi vienmēr, taču 
tagad tā ir sasniegusi rūpniecisku 
mērogu. Kamēr vien nelikumīgi izraktu 
kultūras priekšmetu tirdzniecība ir 
ienesīga un ir iespējams no tās gūt peļņu 
bez ievērojamiem riskiem, šādi izrakumi 
un izlaupīšana turpināsies. Kultūras 
mantojuma ekonomiskās un 
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mākslinieciskās vērtības dēļ 
starptautiskajā tirgū pēc tā ir liels 
pieprasījums, bet, tā kā nav pieņemti un 
netiek izpildīti stingri starptautiskie 
likumdošanas pasākumi, šie priekšmeti 
nonāk ēnu ekonomikā. Vēršanās pret 
kultūras mantojumu ir nopietns 
pārkāpums, kas nodara būtisku kaitējumu 
gan tieši, gan netieši skartajām personām. 
Kultūras priekšmetu nelikumīga 
tirdzniecība daudzos gadījumos veicina 
kultūras piespiedu homogenizāciju un/vai 
izstumšanu, bet kultūras priekšmetu 
izlaupīšanas rezultāts cita starpā ir 
kultūras sabrukums. Atbilstoši tam 
Savienībai būtu jāaizliedz no trešām 
valstīm nelikumīgi izvestu kultūras 
priekšmetu ievešana Savienības muitas 
teritorijā, īpaši pievēršoties kultūras 
priekšmetiem ar izcelsmi trešās valstīs, 
kuras skar bruņoti konflikti, un jo īpaši 
gadījumos, kad šos kultūras priekšmetus 
ieved teroristu vai citas noziedzīgas 
organizācijas.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Trešo valstu kompetentajām 
iestādēm ne vienmēr ir pietiekamas 
spējas, lai cīnītos pret kultūras priekšmetu 
nelikumīgu tirdzniecību, vai arī tās 
ietekmē korupcija vai citi sliktas 
pārvaldības veidi. Izņemot kultūras 
priekšmetus no konteksta, iedzīvotājiem 
tiek atņemtas viņu paražas un piemiņas 
un kulta priekšmeti un vietas. Priekšmetu 
vēsturiskais konteksts un zinātniskā 
vērtība tiek zaudēta, ja ar tiem saistītie 
elementi tiek pārdoti atsevišķi. Ņemot vērā 
kultūras priekšmetu neaizstājamību un 
sabiedrības intereses, kultūras 
priekšmetus var iegūt īpašumā tikai 
saskaņā ar konkrētiem nosacījumiem. 
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Importa procedūrā ir jāiekļauj garantija 
par turpmāku pienācīgu glabāšanu, 
dokumentāciju, akadēmiskām iestādēm 
un valsts muzejiem piešķirtu piekļuvi un 
sadarbību pamatotu atgūšanas prasību 
gadījumā.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ņemot vērā dažādus noteikumus, 
kas dalībvalstīs piemērojami attiecībā uz 
kultūras priekšmetu ievešanu Savienības 
muitas teritorijā, būtu jāveic pasākumi, it 
īpaši tādēļ, lai nodrošinātu, ka ievedamie 
kultūras priekšmeti ir pakļauti ievešanas 
laikā veiktām saskaņotām kontrolēm.

(3) Kultūras mantojuma aizsardzība 
var būt efektīva tikai tad, ja tā tiek 
organizēta gan valsts līmenī, gan 
starptautiskā līmenī, dalībvalstīm cieši 
sadarbojoties. Ņemot vērā dažādus 
noteikumus, kas dalībvalstīs piemērojami 
attiecībā uz nozagtu un/vai salaupītu 
kultūras priekšmetu ievešanu Savienības 
muitas teritorijā, būtu jāveic saskaņoti
pasākumi, lai starp dalībvalstīm saskaņotu 
noteikumus, normatīvos aktus un 
procedūras, lai nodrošinātu, ka ievedamie 
kultūras priekšmeti ir pakļauti ievešanas 
laikā veiktām saskaņotām kontrolēm, 
vienlaikus risinot nepilnības nodokļu 
jomā. Šiem pasākumiem būtu arī 
jānodrošina, ka ES tiesību akti tiek 
pienācīgi piemēroti visās dalībvalstīs un 
ka neaizstājamu priekšmetu atgūšana 
notiek iedarbīgi.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ņemot vērā brīvzonu (un tā dēvēto 
brīvostu) zināmo potenciālu kultūras 
priekšmetu uzglabāšanas jomā, 
ieviešamajiem kontroles pasākumiem 
vajadzētu būt pēc iespējas plašam 

(5) Ņemot vērā brīvzonu (un tā dēvēto 
brīvostu) zināmo potenciālu kultūras 
priekšmetu uzglabāšanas jomā, 
ieviešamajiem kontroles pasākumiem 
vajadzētu būt pēc iespējas plašam 
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tvērumam attiecīgo muitas procedūru ziņā. 
Tāpēc šiem kontroles pasākumiem būtu 
jāattiecas ne tikai uz precēm, kas laistas 
brīvā apgrozībā, bet arī precēm, kurām 
piemērota īpaša, no tranzīta atšķirīga 
procedūra. Tomēr šādam plašam tvērumam 
nevajadzētu būt pretrunā preču brīva 
tranzīta principam, nedz arī pārsniegt 
mērķi – novērst nelikumīgi izvestu kultūras 
priekšmetu ievešanu Savienības muitas 
teritorijā. Attiecīgi, lai gan kontroles 
pasākumi aptver īpašas muitas procedūras, 
kuras var piemērot precēm, ko ieved 
Savienības muitas teritorijā, tie nebūtu 
jāpiemēro tranzītam.

tvērumam attiecīgo muitas procedūru ziņā, 
lai novērstu apiešanas iespēju brīvzonās, 
ko izmanto kā potenciālas teritorijas, no 
kurām ES izplatās nelikumīgi iegūtu 
priekšmetu tirdzniecība un uzglabāšana. 
Tāpēc šiem kontroles pasākumiem būtu 
jāattiecas ne tikai uz precēm, kas laistas 
brīvā apgrozībā, bet arī precēm, kurām 
piemērota īpaša, no tranzīta atšķirīga 
procedūra. Tomēr šādam plašam tvērumam 
nevajadzētu pārmērīgi kaitēt preču brīva 
tranzīta principam, nedz arī pārsniegt 
mērķi – novērst nelikumīgi izvestu kultūras 
priekšmetu ievešanu Savienības muitas 
teritorijā. Attiecīgi, lai gan kontroles 
pasākumi aptver īpašas muitas procedūras, 
kuras var piemērot precēm, ko ieved 
Savienības muitas teritorijā, tie nebūtu 
jāpiemēro tranzītam, izņemot gadījumos, 
kad kompetentajām iestādēm ir pamatoti 
iemesli uzskatīt, ka kultūras priekšmeti ir 
izvesti no izcelsmes valsts, pārkāpjot tās 
normatīvo aktu noteikumus, vai iegūti citā 
nelikumīgā veidā.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(7) Eksporta likumība būtu jāpārbauda, 
balstoties uz tās valsts normatīvajiem 
aktiem, kurā kultūras priekšmeti tika atklāti 
vai radīti (turpmāk “izcelsmes valsts”). Lai 
novērstu prasību apiešanu, kad kultūras 
priekšmeti tiek ievesti Savienībā no citas 
trešās valsts, personai, kura vēlas tos ievest 
Savienības muitas teritorijā, būtu jāpierāda, 
ka tie no izcelsmes valsts ir izvesti 
likumīgi. Visos gadījumos personai, kura 
vēlas tos ievest Savienības muitas 
teritorijā, būtu jāpierāda, ka tie ir 
likumīgi izvesti no valsts, kurā tie turēti 
tieši pirms nosūtīšanas uz Savienību 
(“eksportētājvalsts”) saskaņā ar tās 
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likumīgs. normatīvajiem aktiem.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

(8) Lai nesamērīgi neapgrūtinātu preču 
tirdzniecību pāri ārējām robežām, šai 
regulai būtu jāattiecas vienīgi uz precēm, 
kuras pārsniedz konkrētu vecuma slieksni. 
Šķiet, ka šajā nolūkā būtu atbilstīgi noteikt, 
ka visām kultūras priekšmetu kategorijām 
minimālā vecuma slieksnis ir 100 gadi, 
atbilstīgi 1954. gada Hāgas konvencijas, 
1970. gada UNESCO konvencijas un 
1995. gada UNIDROIT konvencijas 
noteikumiem. Ar šādu minimālā vecuma 
slieksni tiks nodrošināts, ka šajā regulā 
paredzētajos pasākumos galvenā uzmanība 
tiek pievērsta kultūras priekšmetiem, 
kurus, visticamāk, vēlas iegūt izlaupītāji 
konflikta skartās teritorijās, neizslēdzot 
citas preces, kuras ir nepieciešams 
kontrolēt, lai nodrošinātu kultūras 
mantojuma aizsardzību. Arī nesen radīti 
kultūras priekšmeti var tikt nelikumīgi 
tirgoti un ES vai trešo valstu noziedzīgās 
organizācijas tos var izmantot noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu legalizācijai, terorisma 
finansēšanai, narkotiku vai cilvēku 
tirdzniecībai vai citiem noziegumiem. 
Attiecīgi būtu jāveic pienācīgi pasākumi 
nolūkā nepieļaut to nelikumīgu ievešanu.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Tā kā dažas kultūras priekšmetu 
kategorijas, proti, arheoloģiskie priekšmeti, 
pieminekļu elementi, reti rokraksti un 

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

juvelierizstrādājumi, numismātiski 
priekšmeti, senu tehnoloģisko sasniegumu 
artefakti, reti rokraksti un inkunābulas, ir 
īpaši neaizsargātas no izlaupīšanas un 
iznīcināšanas, šķiet, ir nepieciešams 
paredzēt sistēmu, saskaņā ar kuru tos drīkst 
ievest Savienības muitas teritorijā vienīgi 
pēc pastiprinātām pārbaudēm. Šādā sistēmā 
būtu jāparedz, ka ir jāuzrāda ievešanas 
dalībvalsts kompetentās iestādes
elektroniski izsniegta licence pirms šo 
preču laišanas brīvā apgrozībā vai īpašas, 
no tranzīta atšķirīgas procedūras 
piemērošanas tām. Personām, kuras vēlas 
iegūt šādu licenci, vajadzētu spēt pierādīt, 
ka eksports no izcelsmes valsts ir likumīgs, 
proti, atbilst tās normatīvajiem aktiem, ar 
atbilstošiem apliecinošiem dokumentiem 
un citiem pierādījumiem, konkrētāk, ar 
eksporta licencēm (sertifikātiem), ko 
izsniegusi trešā valsts (eksportētājvalsts), 
īpašumu apliecībām, rēķiniem, pirkuma 
līgumiem, apdrošināšanas dokumentiem, 
transporta dokumentiem un ekspertu 
vērtējumiem. Balstoties uz pilnīgu un 
precīzu pieteikumu, dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm būtu jāizlemj, vai 
bez liekas kavēšanās būtu izsniedzama 
licence, pienācīgi ņemot vērā attiecīgās 
informācijas pieejamību un ievērojot 
proporcionalitātes principu. Personām, 
kuras iesniedz pieteikumus, nedrīkstētu 
prasīt maksu saistībā ar pieteikumu. 
Kompetento iestāžu lēmumi nekavējoties 
būtu jāpaziņo kompetentajām muitas 
iestādēm.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10a) Izlaupīšanas gadījumi, kas saistīti 
ar teroristu finansēšanu vai nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizāciju, vēsturiski ir 
bijuši saistīti ar konkrētām izcelsmes 
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valstīm vai reģioniem. Komisijai būtu jo 
īpaši jāņem vērā ICOM publicētas 
sarkanās grāmatas, kur klasificētas 
apdraudētu arheoloģijas objektu vai 
mākslas darbu kategorijas 
visneaizsargātākajās vietās pasaulē, lai 
novērstu to pārdošanu vai nelikumīgu 
eksportu. Ņemot vērā kultūras priekšmetu 
specifiku, muitas iestādēs būtu jāieceļ 
kultūras eksperti. Viņu loma ir ārkārtīgi 
svarīga, jo viņiem vajadzības gadījumā 
būtu jāspēj pieprasīt deklarētājam papildu 
informāciju un veikt kultūras priekšmetu 
fizisku pārbaudi, izdarot ekspertīzi.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

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

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
12. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

(12) Kultūras priekšmetu pagaidu 
ievešana izglītības, zinātnes vai 
akadēmiskas pētniecības nolūkā vai 
saistībā ar muzeju vai līdzīgu publisku 
bezpeļņas iestāžu sadarbības vajadzībām 
nebūtu jāpakļauj prasībai uzrādīt licenci vai 
apliecinājumu ar nosacījumu, ka nav 
nekādu pierādījumu, ka šie priekšmeti ir 
iegūti nelikumīgi.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Uzglabāšana bez licences vai 
apliecinājuma uzrādīšanas būtu jāatļauj arī
attiecībā uz tādiem kultūras priekšmetiem, 
kas ievesti no valstīm, kuras skāris bruņots 
konflikts vai dabas katastrofa, lai 
nodrošinātu to drošumu un saglabāšanu.

(13) Valstis, kuras skāris bruņots 
konflikts vai attiecīga krīze, parasti nespēj 
pietiekami aizsargāt savu kultūras 
mantojumu. Tāpēc attiecībā uz kultūras 
priekšmetiem no šīm valstīm būtu jāatļauj 
uzglabāšana bez licences vai 
apliecinājuma uzrādīšanas, ar nosacījumu, 
ka kompetentās iestādes atbalsta un 
pārvalda šo procesu līdz priekšmetu 
atgūšanas brīdim. Būtu jāveic rūpīgs 
riska novērtējums par tām personām, 
kuras vēlas kultūras priekšmetus ieviest 
Savienības muitas teritorijā, īpašu 
uzmanību pievēršot iespējai, ka attiecībā 
uz kultūras priekšmetiem, kas ievesti no 
eksportētājvalstīm, kuras skāris bruņots 
konflikts vai cita attiecīga krīze, to 
uzglabāšana var tikt izmantota kā 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un 
terorisma finansēšanas avots.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13a) Muitas iestādēm vajadzētu būt 
iespējai konfiscēt un pagaidu kārtā 
aizturēt kultūras priekšmetus, kas ievesti 
Savienības muitas teritorijā, ja nav 
ievēroti šajā regulā minētie nosacījumi. 
Būtu jāievieš atbilstoši drošības 
pasākumi — jo īpaši deklarētāja 
pienācīga informēšana, efektīvi tiesiskās 
aizsardzības līdzekļi un 6 mēnešu 
maksimālais aizturēšanas ilgums. 
Kultūras priekšmetu pagaidu konfiskācija 
un aizturēšana būtu jāierobežo 
gadījumos, kad tā radītu pārmērīgas 
grūtības fiziskām personām, pamatojoties 
uz pienācīgu novērtējumu par katru 
atsevišķo gadījumu.

Pamatojums

Ir svarīgi šajā regulā iekļaut “pārmērīgu grūtību” principu attiecībā uz kultūras priekšmetu 
pagaidu aizturēšanu, lai izvairītos no situācijām, kurās šāda aizturēšana nesamērīgi varētu 
ietekmēt fizisku personu. Šis princips jau ir iekļauts citos ES tiesību instrumentos, proti, 
tiesību aktos par skaidras naudas kontroli un līdzekļu iesaldēšanu un konfiscēšanu.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Lai ņemtu vērā ar šīs regulas 
īstenošanu saistīto pieredzi un mainīgos 
ģeopolitiskos un citus apstākļus, kas 
kultūras priekšmetus pakļauj riskam, 
nekavējot (nesamērīgi) tirdzniecību ar 
trešām valstīm, pilnvaras pieņemt aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu būtu jādeleģē 
Komisijai attiecībā uz minimālā vecuma 
sliekšņa kritērija izmaiņām dažādajās 
kultūras priekšmetu kategorijās. Šādā 
deleģējumā būtu jāparedz arī iespēja 
Komisijai pēc kombinētās nomenklatūras 

(14) Lai ņemtu vērā ar šīs regulas 
īstenošanu saistīto pieredzi un mainīgos 
ģeopolitiskos un citus apstākļus, kas 
kultūras priekšmetus pakļauj riskam, 
nekavējot (nesamērīgi) tirdzniecību ar 
trešām valstīm, būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 290. pantu, 
lai noteiktu jaunās elektroniskās sistēmas 
ieviešanas, ekspluatēšanas un 
uzturēšanas kārtību. Sevišķi svarīgi ir 
Komisijai sagatavošanas darba gaitā 
pienācīgi apspriesties, tostarp ar 
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grozījumiem atjaunināt pielikumu. 
Sevišķi svarīgi ir Komisijai sagatavošanas 
darba gaitā pienācīgi apspriesties, tostarp 
ar ekspertiem, un šo apspriešanos īstenot 
saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. 
gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu27. Konkrētāk, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un 
Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un 
minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve Komisijas ekspertu grupu 
sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana.

ekspertiem, un šo apspriešanos īstenot 
saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. 
gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu27. Konkrētāk, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un 
Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un 
minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve Komisijas ekspertu grupu 
sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana.

__________________ __________________

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

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

(15) Lai nodrošinātu vienādus apstākļus 
šīs regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir 
Komisijai īstenošanas pilnvaras pēc 
apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un 
Padomi, tostarp ekspertu līmenī, pieņemt 
konkrētu kārtību par kultūras priekšmetu 
pagaidu ievešanu un uzglabāšanu 
Savienības muitas teritorijā atbilstošos 
saglabāšanas apstākļos, importa licences 
pieteikumu veidnēm un veidlapām, par 
importētāja apliecinājumiem un to 
pavaddokumentiem, kā arī papildu 
procesuāliem noteikumiem par to 
iesniegšanu un izskatīšanu. Minētās 
pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) Nr. 182/201128 .

__________________ __________________

28Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. 

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

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

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

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

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17a) Dalībvalstīm būtu jāizstrādā 
informētības veicināšanas kampaņas, lai 
tādējādi atturētu no nelikumīgā 
tirdzniecībā iegūto kultūras priekšmetu 
pirkšanas un pārdošanas. Lai jo īpaši 
pievērstu kultūras priekšmetu pircēju vai 
citu ieinteresēto personu uzmanību un tos 
informētu, dalībvalstīs būtu jāizveido 
viegli pieejami kontaktpunkti, palīdzības 
dienesti un tīmekļa vietne, un jānodrošina 



AD\1158273LV.docx 15/35 PE620.997v03-00

LV

to pieejamība.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

(19) Komisijai būtu nekavējoties 
jāpieņem šīs regulas īstenošanas 
noteikumi, konkrētāk, noteikumi par 
atbilstošām standartizētām elektroniskām 
veidlapām, kas izmantojamas pieteikumam 
par importa licenci vai importētāja 
apliecinājuma sagatavošanai.

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

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

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

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

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

svītrots

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ha) “kompetentās iestādes" ir 
dalībvalstu norīkotas iestādes importa 
licenču piešķiršanai un importētāja 
apliecinājumu reģistrēšanai;

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

2. Komisija ir pilnvarota pēc 
apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un 
Padomi, tostarp ekspertu līmenī, pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 12. pantu, lai 
noteiktu 9. pantā minētās elektroniskās 
sistēmas ieviešanas, ekspluatēšanas un 
uzturēšanas kārtību.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
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3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Kultūras priekšmetu laišana brīvā 
apgrozībā un īpašas, no tranzīta atšķirīgas 
procedūras piemērošana kultūras 
priekšmetiem ir pieļaujama vienīgi tad, ja 
tiek uzrādīta importa licence, kura 
izsniegta saskaņā ar 4. pantu, vai 
importētāja apliecinājums, kas sniegts 
saskaņā ar 5. pantu.

1. Ievest Savienības muitas teritorijā 
kultūras priekšmetus, kas ir nelikumīgi 
eksportēti no trešām valstīm, ir aizliegts.

Kultūras priekšmetu laišana brīvā 
apgrozībā un īpašas, no tranzīta atšķirīgas 
procedūras piemērošana kultūras 
priekšmetiem ir pieļaujama vienīgi tad, ja 
tiek uzrādīta importa licence, kura 
izsniegta saskaņā ar 4. pantu, vai 
importētāja apliecinājums, kas sniegts 
saskaņā ar 5. pantu.

Importa licences izsniegšanu vai pareizu 
importētāja apliecinājuma iesniegšanu 
muitas iestādēm neuzskata par kultūras 
priekšmetu likumīgas izcelsmes vai 
īpašumtiesību pierādījumu.

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

a) kultūras priekšmetu pagaidu 
ievešanu (Regulas (ES) Nr. 952/2013 
250. panta izpratnē) Savienībā muitas 
teritorijā izglītības, zinātnes, restaurācijas, 
saglabāšanas un akadēmiskās pētniecības 
vajadzībām un saistībā ar publisku 
muzeju vai citu publisku bezpeļņas iestāžu 
sadarbību, rīkojot kultūras priekšmetu 
izstādes, ar nosacījumu, ka nav 
pierādījumu par to, ka minētie priekšmeti 
ir iegūti nelikumīgi;
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Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) kultūras priekšmetu uzglabāšanu 
(Regulas (ES) Nr. 952/2013 237. panta 
izpratnē) tieši formulētā nolūkā nodrošināt 
to saglabāšanu vai uzraudzību, ko veic 
publiska iestāde.

b) kultūras priekšmetu uzglabāšanu 
(Regulas (ES) Nr. 952/2013 237. panta 
izpratnē) tieši formulētā nolūkā nodrošināt 
to aizsardzību un saglabāšanu vai 
uzraudzību, ko veic publiska iestāde, pēc 
tam, kad ir veikts riska novērtējums par 
personām, kuras vēlas tos ievest 
Savienības muitas teritorijā.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Komisija ar īstenošanas aktiem var 
pieņem konkrētu kārtību, kādā veic 
2. punktā minēto kultūras priekšmetu 
pagaidu ievešanu vai uzglabāšanu. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 13. pantā.

3. Komisija ar īstenošanas aktiem var 
pieņemt konkrētu kārtību, kādā veic 
2. punktā minēto kultūras priekšmetu 
pagaidu ievešanu vai uzglabāšanu drošības 
nolūkā. Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas 
minēta 13. pantā.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Preču valdītājs pieteikumu par 
importa licenci iesniedz ievešanas 
dalībvalsts kompetentajai iestādei. 
Pieteikumam pievieno dokumentārus 
pierādījumus un citu informāciju, ar ko 
pierāda, ka attiecīgie kultūras priekšmeti 
no izcelsmes valsts tika izvesti saskaņā ar 
tās normatīvajiem aktiem. Tomēr, ja 
eksportētājvalsts ir viena no UNESCO 

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

vienmēr pievieno dokumentārus 
pierādījumus un citu informāciju, ar ko 
pierāda, ka kultūras priekšmeti no 
eksportētājvalsts ir izvesti saskaņā ar tās 
normatīvajiem aktiem. Lai varētu saņemt 
importa licenci, kopā ar importa licences 
pieteikumu ir jāsniedz garantija par 
atbilstošu uzglabāšanu, dokumentāciju, 
akadēmiskām iestādēm un publiskiem 
muzejiem vai līdzīgām publiskām 
bezpeļņas iestādēm piešķirtu piekļuvi un 
sadarbību pamatotu atgūšanas prasību 
gadījumā.

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

a) ja nav pierādīts, ka kultūras 
priekšmeti no izcelsmes valsts tika izvesti 
saskaņā ar tās normatīvajiem aktiem;

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

b) kompetentajai iestādei ir 
pietiekams pamats uzskatīt, ka priekšmetu 
valdītājs nav tos ieguvis likumīgi;

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
4. pants – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4.a Ja pieprasījums tiek pieņemts, 
kompetentā iestāde nekavējoties 
elektroniski pārsūta importa licences 
kopiju attiecīgajām muitas iestādēm.

Ja pieprasījums tiek noraidīts, kompetentā 
iestāde par to nekavējoties informē 
attiecīgās muitas iestādes un Komisiju. 
Lēmumam par noraidīšanu pievieno 
noraidīšanas pamatojumu, tostarp 
informāciju par pārsūdzības procedūru, 
lēmumu darot zināmu attiecīgajam 
pieteikuma iesniedzējam tā pieņemšanas 
brīdī.

Ja licences pieprasījums attiecas uz 
kultūras priekšmetu, par kuru šāds 
pieprasījums iepriekš ir noraidīts, 
pieteikuma iesniedzējam ir jāinformē 
kompetentā iestāde, kurā pieteikums ir 
iesniegts, par iepriekšējo atteikumu.

Dalībvalstis atzīst citu dalībvalstu 
kompetento iestāžu atteikumu derīgumu, 
ja atteikumi ir pamatoti ar šīs regulas 
noteikumiem.

Ja ir kļuvuši pieejami jauni pierādījumi, 
ar kuriem pamatot pieprasījumu, ir 
jāiesniedz jauns pieprasījums atbilstīgi 
4. panta 2. punktam. Ja kompetentā 
iestāde šādos gadījumos izsniedz licenci, 
tā par to informē Komisiju, izklāstot sava 
lēmuma pamatojumu.

Komisija paziņo saņemto informāciju 
citām dalībvalstīm, lai nodrošinātu šīs 
regulas vienotu piemērošanu.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis izraugās publiskās iestādes, 
kas ir kompetentas saskaņā ar šo pantu 

Dalībvalstis nekavējoties izraugās 
publiskās iestādes, kas ir kompetentas 
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izsniegt importa licences. Tās dara zināmu 
Komisijai informāciju par šīm iestādēm, kā 
arī jebkuras izmaiņas tajā.

saskaņā ar šo pantu izsniegt importa
licences. Tās dara zināmu Komisijai 
informāciju par šīm iestādēm, kā arī 
jebkuras izmaiņas tajā.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija ziņas par minētajām 
kompetentajām iestādēm un jebkuras to 
izmaiņas publicē Eiropas Savienības 
Oficiālā Vēstneša C sērijā.

Komisija ziņas par minētajām 
kompetentajām iestādēm un jebkuras to 
izmaiņas publicē Eiropas Savienības 
Oficiālā Vēstneša C sērijā, kā arī īpaši šim 
nolūkam paredzētajā tīmekļa vietnē, kas ir 
minēta 11. pantā.

Pamatojums

Lai nodrošinātu pārredzamību, kompetento iestāžu saraksts būtu jādara publiski pieejams 
Komisijas uzturētā tīmekļa vietnē.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

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

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
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5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Importētāja apliecinājums Importētāja apliecinājums un 
saglabāšanas garantija

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

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

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

Importētāja apliecinājums, ko reģistrē 
elektroniski un attiecīgos gadījumos 
kompetentajām iestādēm nosūta papīra 
un elektroniskā formātā, ietver preču 
valdītāja parakstītu deklarāciju par to, ka 
preces no izcelsmes valsts izvestas saskaņā 
ar tās normatīvajiem aktiem.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

Importētāja apliecinājums un 
saglabāšanas garantija ietver standartizētu 
dokumentu elektroniskā vai papīra formā, 
kurā attiecīgie kultūras priekšmeti 
aprakstīti pietiekami detalizēti, lai muitas 
iestādes varētu tos identificēt. Importētāja 
apliecinājumā ietver informāciju par 
nepatiesa apliecinājuma sniegšanas 
sekām.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Importētāja apliecinājumam ir jāpievieno 
obligāta apdrošināšana, kas aptver 
laikposmu, kurā kultūras priekšmeti tiek 
transportēti un izmantoti ES teritorijā. 
Turklāt brīdī, kad šie priekšmeti tiek 
ievesti ES muitas teritorijā, muitas 
darbinieki var pieprasīt citu dokumentu 
oriģinālus, piemēram, ekspertu 
vērtējumus, rēķinus un īpašumu 
apliecības.

Saglabāšanas garantija ietver priekšmetu 
valdītāja parakstītu deklarāciju par to, ka 
tranzīta un pārdošanas laikā priekšmeti 
tiks atbilstoši uzglabāti, kā noteikts 
4. pantā, un tiks pārdoti tikai pircējiem, 
kuri spēj ievērot dalībvalsts noteikumus 
par atbilstošu apiešanos ar kultūras 
priekšmetiem.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

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

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

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

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

2. Attiecībā uz kultūras priekšmetiem, 
kuru ievešanai Savienības muitas teritorijā 
nepieciešama importa licence, muitas 
iestādes pārbauda, vai importa licence 
atbilst uzrādītajām precēm. Šajā nolūkā tās 
var veikt kultūras priekšmetu fizisku 
pārbaudi, veicot ekspertīzi. Elektroniski 
reģistrētajai importa licencei piešķir 
sērijas numuru un reģistrācijas datumu 
un, laižot priekšmetus apgrozībā, 
deklarētājam izsniedz reģistrētās importa 
licences kopiju.
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Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

3. Attiecībā uz kultūras priekšmetiem, 
kuru ievešanai Savienības muitas teritorijā 
nepieciešams importētāja apliecinājums, 
muitas iestādes pārbauda, vai importētāja 
apliecinājums atbilst 5. pantā vai uz tā 
pamata noteiktajām prasībām un vai tas 
atbilst uzrādītajām precēm. Šajā nolūkā tās 
var pieprasīt no deklarētāja papildu 
informāciju un veikt kultūras priekšmetu 
fizisku pārbaudi, veicot ekspertīzi. 
Elektroniski reģistrētajam importētāja 
apliecinājumam piešķir sērijas numuru un 
reģistrācijas datumu un, veicot preču 
laišanu apgrozībā, deklarētājam tiks 
izsniegta reģistrētā importētāja 
apliecinājuma kopija un apliecinājums 
tiks nosūtīts kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija ziņas par kompetentām muitas 
iestādēm un jebkuras to izmaiņas publicē 
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstneša 
C sērijā.

Komisija ziņas par kompetentām muitas 
iestādēm un jebkuras to izmaiņas publicē 
Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša 
C sērijā, kā arī īpaši šim nolūkam 
paredzētajā tīmekļa vietnē, kas ir minēta 
11. pantā.

Pamatojums

Lai nodrošinātu pārredzamību, kompetento iestāžu saraksts būtu jādara publiski pieejams 
Komisijas uzturētā tīmekļa vietnē.
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Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7.a pants

Ja pārbaudē pie ES robežas tiek 
konstatēts, ka kultūras priekšmeti tiek 
importēti nelikumīgi, ES kompetentajai 
muitas iestādei būtu jāinformē aizturētā 
kultūras priekšmeta izcelsmes valsts 
policija un muitas iestādes par 
mēģinājumu nelikumīgi transportēt un 
izmantot mākslas darbu. Ja valsts, no 
kuras kultūras priekšmeti tiek nelikumīgi 
transportēti, nav izcelsmes valsts, 
jāinformē abu valstu iestādes.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Muitas iestādes konfiscē un 
pagaidu kārtā aiztur kultūras priekšmetus, 
kas ievesti Savienības muitas teritorijā, ja 
attiecīgie kultūras priekšmeti ievesti 
Savienības muitas teritorijā, neievērojot 
3. panta 1. un 2. punktā minētos 
nosacījumus.

1. Muitas iestādes konfiscē un 
pagaidu kārtā aiztur kultūras priekšmetus, 
kas ievesti Savienības muitas teritorijā, ja 
attiecīgie kultūras priekšmeti ievesti 
Savienības muitas teritorijā, neievērojot 
3. panta 1. un 2. punktā minētos 
nosacījumus. Kultūras priekšmetu 
konfiskācijas vai pagaidu aizturēšanas 
gadījumā tiek nodrošinātas pienācīgas 
garantijas kultūras priekšmetu optimālai 
saglabāšanai saskaņā ar Savienības un 
starptautiskajiem tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
8. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1.a Muitas iestādes, vajadzības 
gadījumā arī sadarbojoties ar attiecīgām 
Eiropas vai valstu iestādēm, var nolemt 
veikt padziļinātas pārbaudes un muitas
kontroli, izmantojot pieeju, kas balstīta uz 
risku. Ja kompetentajām iestādēm ir 
pamatoti iemesli uzskatīt, ka kultūras 
priekšmeti, kuri kā tranzītpreces šķērso 
Savienības teritoriju, no izcelsmes valsts 
teritorijas varētu būt izvesti, pārkāpjot 
izcelsmes valsts normatīvo aktu 
noteikumus, vai citā nelikumīgā veidā, tās 
norīko muitas iestādes uz laiku konfiscēt 
šos priekšmetus.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Administratīvajam lēmumam, kas 
minēts 1. punktā, pievieno pamatojumu, to 
nosūta deklarētājam un uz to attiecina 
iedarbīgu aizsardzību saskaņā ar 
procedūrām, kuras ir paredzētas valsts 
tiesību aktos.

2. Administratīvajam lēmumam, kas 
minēts 1. un 1.a punktā, pievieno 
pamatojumu, to nosūta deklarētājam un uz 
to attiecina iedarbīgu aizsardzību saskaņā 
ar procedūrām, kuras ir paredzētas valsts 
tiesību aktos.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Pagaidu aizturēšanas ilgums katrā 
ziņā nepārsniedz laiku, kas nepieciešams 
muitas iestādēm vai citām 
tiesībaizsardzības iestādēm, lai konstatētu, 
vai lietas faktiskie apstākļi attaisno 
aizturēšanu saskaņā ar citiem Savienības 
vai valsts tiesību aktiem. Maksimālais šajā 
pantā paredzētās pagaidu aizturēšanas 

3. Pagaidu aizturēšanas ilgums katrā 
ziņā nepārsniedz laiku, kas nepieciešams 
muitas iestādēm vai citām 
tiesībaizsardzības iestādēm, lai konstatētu, 
vai lietas faktiskie apstākļi attaisno 
aizturēšanu saskaņā ar citiem Savienības 
vai valsts tiesību aktiem. Maksimālais šajā 
pantā paredzētās pagaidu aizturēšanas 
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ilgums ir 6 mēneši. Ja noteiktajā laikposmā 
nav pieņemts lēmums par kultūras 
priekšmetu turpmāku aizturēšanu vai ja ir 
pieņemts lēmums, ka lietas apstākļi nerada 
pamatu turpināt aizturēšanu, tad kultūras 
priekšmetus dara pieejamus deklarētājam.

ilgums ir 6 mēneši. Ja noteiktajā laikposmā 
nav pieņemts lēmums par kultūras 
priekšmetu turpmāku aizturēšanu vai ja ir 
pieņemts lēmums, ka lietas apstākļi nerada 
pamatu turpināt aizturēšanu, tad kultūras 
priekšmetus dara pieejamus deklarētājam. 
ES dalībvalstu iestādēm ir jāpārliecinās, 
ka brīdī, kad mākslas darbi tiek atdoti 
izcelsmes valstij, šo valsti neskar bruņots 
konflikts, kura laikā nevar garantēt 
kultūras priekšmeta drošību. Šādā 
gadījumā priekšmetam ir jāpaliek ES 
teritorijā, kamēr situācija izcelsmes valstī 
ir stabilizējusies.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

8.a pants

Tehniskā palīdzība, padoma sniegšana un 
informācijas apmaiņa

Lai atvieglotu šīs regulas prasību 
ievērošanu, dalībvalstis — attiecīgā 
gadījumā ar Komisijas palīdzību — var 
sniegt importētājiem palīdzību un 
tehniskos vai cita veida padomus, ņemot 
vērā mazo un vidējo uzņēmumu situāciju.

Dalībvalstis ar Komisijas palīdzību 
veicina informācijas apmaiņu un 
lietderīgas informācijas izplatīšanu par 
kultūras priekšmetu nelikumīgu 
tirdzniecību, jo īpaši nolūkā palīdzēt 
importētājiem novērtēt riskus, un par 
paraugpraksi saistībā ar šīs regulas 
īstenošanu.

Palīdzība tiek sniegta atbilstoši kārtībai, 
kas neapdraud 2. panta 1. punktā 
ha) apakšpunktā minēto kompetento 
iestāžu pienākumus un saglabā to 
neatkarību šīs regulas ievērošanas 
kontrolē.
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Pamatojums

Šis jaunais pants ir radīts, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 995/2010, ar ko nosaka 
pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus, 
13. pantu, ar mērķi atvieglot šīs regulas sekmīgu īstenošanu.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Šīs regulas īstenošanas vajadzībām 
dalībvalstis nodrošina sadarbību starp 
savām kompetentajām iestādēm, kas 
minētas 3. panta 4. punktā.

1. Šīs regulas īstenošanas vajadzībām 
dalībvalstis nodrošina sadarbību starp 
savām kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

2. Pamatojoties uz pienācīgu tiesību 
akta priekšlikumu, tiek izstrādāta 
elektroniska sistēma informācijas 
uzglabāšanai un apmaiņai starp dalībvalstu 
iestādēm, tostarp muitas iestādēm, it īpaši 
attiecībā uz importētāja apliecinājumiem 
un importa licencēm. Jebkādu personas 
datu uzglabāšana vai apstrādāšana šādā 
elektroniskā sistēmā notiek saskaņā ar 
Savienības tiesību aktiem datu 
aizsardzības jomā, jo īpaši 
nepieciešamības, proporcionalitātes un 
mērķa ierobežojuma principiem, un to 
pienācīgi uzrauga datu aizsardzības 
iestādes.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) 2. punktā minētās elektroniskās 
sistēmas ieviešanas, darbības un 
uzturēšanas kārtību;

svītrots

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

Dalībvalstis ievieš noteikumus par sodiem, 
kas uzliekami par 3., 4. un 5. panta 
pārkāpumiem, konkrētāk, par kultūras 
priekšmetu ievešanu ES teritorijā bez 
pienācīgas licences, par licences 
izmantošanu citiem kultūras 
priekšmetiem, kuriem tā nav izsniegta, vai 
par nepatiesu apliecinājumu sniegšanu un 
nepatiesas informācijas iesniegšanu nolūkā 
iegūt atļauju ievest kultūras priekšmetus 
Savienības muitas teritorijā, kā arī par 
saimniecisko resursu pieejamības 
nodrošināšanu noziedzīgiem 
grupējumiem kultūras priekšmetu 
nelikumīgas ievešanas rezultātā. 
Dalībvalstis veic visus pasākumus, kas 
nepieciešami, lai nodrošinātu šo noteikumu 
pilnīgu īstenošanu, tostarp attiecīgās 
mantas atsavināšanu personām, kas 
nodarbojas ar kultūras priekšmetu 
nelikumīgu ievešanu. Paredzētie sodi ir 
iedarbīgi, samērīgi un preventīvi. 
Dalībvalstis 18 mēnešu laikā no šīs regulas 
spēkā stāšanās dienas informē Komisiju 
par šādiem noteikumiem un pasākumiem 
un nekavējoties paziņo tai par turpmākiem 
grozījumiem, kas tos skar.

Grozījums Nr. 56

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

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

Dalībvalstis rīko muitas un citu 
kompetento iestāžu darbiniekiem mācības 
par to, kā atpazīt nelikumīgi 
kontrabandas ceļā pārvadātus, zagtus un 
viltotus kultūras priekšmetus un kā 
efektīvāk sadarboties kultūras priekšmetu 
nelikumīgas tirdzniecības un 
kontrabandas apkarošanā, kā arī spēju 
veidošanas pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
attiecīgās iestādes un speciālisti iedarbīgi 
īsteno šo regulu. Komisija uztur īpašu 
tīmekļa vietni, kurā visām iesaistītajām 
pusēm sniedz skaidru informāciju par šīs 
regulas mērķiem, tajā paredzētajiem 
pienākumiem, kompetento iestāžu 
sarakstu, iespēju piemērot pagaidu 
aizturēšanu, paredzētajiem sodiem un 
tiesībām uz efektīvu tiesību aizsardzību un 
citiem būtiskiem jautājumiem. 
Dalībvalstis arī izmanto informētības 
veicināšanas kampaņas un izveido viegli 
pieejamus informācijas centrus un 
palīdzības dienestus un nodrošina to 
pieejamību, lai pievērstu jo īpaši kultūras 
priekšmetu pircēju un citu ieinteresēto 
personu uzmanību un tos informētu. Lai 
ievērotu šīs regulas principus un garu, 
muitas iestādēm pie ES ārējām robežām 
vajadzētu būt iespējai saņemt speciālistu 
palīdzību, šim nolūkam paredzētus 
līdzekļus un īpašu aprīkojumu.

Grozījums Nr. 57

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Veicot sagatavošanās darbus šīs regulas 
īstenošanai, Komisija un dalībvalstis 
sadarbojas ar tādām starptautiskajām 
organizācijām kā UNESCO, Interpols, 
Eiropols, Pasaules Muitas organizācija 
(WCO) un Starptautiskā muzeju padome, 
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lai nodrošinātu efektīvas mācības, spēju 
veidošanas pasākumus un informētības 
veicināšanas kampaņas.

Grozījums Nr. 58

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) informācija par šīs regulas 
pārkāpumiem;

b) informācija par šīs regulas 
pārkāpumiem un piemērotajiem sodiem;

Grozījums Nr. 59

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) kultūras priekšmetu aizturēšanas 
gadījumu skaits un

e) kultūras priekšmetu aizturēšanas 
gadījumu skaits un ilgums un

Grozījums Nr. 60

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

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

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šajā nolūkā Komisija dalībvalstīm nosūta 
attiecīgas aptaujas veidlapas. Dalībvalstu 

Šajā nolūkā Komisija dalībvalstīm nosūta 
attiecīgas aptaujas veidlapas. Dalībvalstu 
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rīcībā ir 6 mēneši, lai darītu zināmu 
Komisijai pieprasīto informāciju.

rīcībā ir 6 mēneši no aptaujas saņemšanas 
brīža, lai darītu zināmu Komisijai 
pieprasīto informāciju.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pamatojoties uz dalībvalstu sniegtajām 
atbildēm uz 1. punktā minēto aptauju 
jautājumiem, Komisija var prasīt 
dalībvalstīm sniegt papildu informāciju 
par importa licenču pieprasījumu 
apstrādi. Dalībvalstis nekavējoties sniedz 
prasīto informāciju.

Pamatojums

Lai novērtētu šīs regulas vienotu īstenošanu, Komisijai, ja tā uzskata par nepieciešamu, būtu 
jāsaņem papildu informācija par licenču pieprasījumu apstrādi, ko veic dalībvalstu 
kompetentās iestādes.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kad apritējuši trīs gadi no šīs 
regulas piemērošanas sākumdienas, un pēc 
tam ik pēc pieciem gadiem Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par šīs regulas īstenošanu.

2. Kad apritējuši trīs gadi no šīs 
regulas piemērošanas sākumdienas, un pēc 
tam ik pēc pieciem gadiem Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par šīs regulas īstenošanu. 
Ziņojumos novērtē šīs regulas vienotu 
īstenošanu, darbību un efektivitāti, un 
vajadzības gadījumā tos var papildināt ar 
pienācīgiem tiesību aktu priekšlikumiem.
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