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Asia: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltion alueelta 
laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta (Kodifioitu toisinto)
(KOM(2007)0873 – C6-0025/2008 – 2007/0299(COD))

Nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 
tehdyn toimielinten välisen sopimuksen1 mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä tarkastelee jokaisen 
komission tekemän kodifiointiehdotuksen.

Jäsenille lähetetään ohessa neuvoa-antavan ryhmän lausunto otsakkeessa mainitusta 
ehdotuksesta.

Oikeudellisten asioiden valiokunnan on tarkoitus ilmaista kantansa lausuntoon kokouksessaan 
8. huhtikuuta 2008.
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1 EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.
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OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN
NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

Bryssel 14.2.2008

LAUSUNTO

EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA KOMISSIOLLE

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltion alueelta 
laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta 
(KOM(2007)0873 lopullinen, 11.1.2008 – 2007/0299 (COD))

Nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 
tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 4 kohdan mukaisesti Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisten yksiköiden edustajista koostuva 
neuvoa-antava ryhmä kokoontui 24. tammikuuta 2008 käsittelemään muun muassa edellä 
mainittua komission tekemää ehdotusta.
Käsitellessään1 ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltion 
alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta 15. maaliskuuta 1993 annetun 
neuvoston direktiivin 93/7/ETY kodifioimiseksi ryhmä totesi yksimielisesti seuraavaa:
1. Johdanto-osan 3. kappaleen sana "devant" on korvattava sanalla "devrait". (Huom. Tämä 
mukautus ei koske suomenkielistä toisintoa.)
2. Voimassa olevassa direktiivissä 93/7/ETY olevan 16 artiklan alkusanojen "Jäsenvaltioiden 
on toimitettava komissiolle joka kolmas vuosi" jälkeen tulevat sanat "ensimmäisen kerran 
helmikuussa 1996". Nämä on lisättävä myös ehdotuksen sanamuotoon, ja niiden edelle ja 
jälkeen lisätään pilkku.
Tarkastelun perusteella ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotus on säännönmukainen 
kodifiointi nykyisistä teksteistä eikä sillä muuteta kyseisten säädösten asiasisältöä.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.F. DURAND
Pääjohtaja Pääjohtaja Vt. pääjohtaja
Parlamentin lakimies Neuvoston lakimies

                                               
1 Neuvoa-antavalla työryhmällä oli käytössään ehdotuksen 22 kieliversiota. Ryhmän työ perustui 
ranskankieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.
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