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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

(0017/2008)

Tárgy: a tagállam területéről jogellenesen kiszállított kulturális tárgyak 
visszaszolgáltatásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslat (kodifikált szöveg)
(COM(2007)873 – C6-0025/2008 – 2007/0299(COD))

A tekintettel a jogszabályszövegek egységes szerkezetbe foglalásának (kodifikáció) gyorsított 
munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodás1 értelmében az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 
megvizsgálja a Bizottság által előterjesztett összes kodifikációs javaslatot.

Tájékoztatásul mellékeljük a tanácsadó munkacsoport véleményét a fenti javaslatról.

A Jogi Bizottság 2008. április 8-i ülésén kíván véleményt adni a javaslatról.

Melléklet.

                                               
1 HL L 102., 1996.4.4., 2. o
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A JOGI SZOLGÁLATOK
TANÁCSADÓ MUNKACSOPORTJA

Brüsszel, 2008. február 14.

VÉLEMÉNY

A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE: EURÓPAI PARLAMENT,
       TANÁCS,

 BIZOTTSÁG

a tagállam területéről jogellenesen kiszállított kulturális tárgyak visszaszolgáltatásáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat
(COM(2007) 873 végleges, 2008. január 11. - 2007/0299 (COD))

Tekintettel a jogszabályszövegek egységes szerkezetbe foglalásának (kodifikáció) gyorsított 
munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra, és különösen 
annak 4. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálatából álló 
tanácsadó munkacsoport 2008. január 24-én azzal a szándékkal ült össze, hogy megvizsgálja 
– többek között – a Bizottság által benyújtott fentnevezett javaslatot.
Ezen az ülésen1, a tagállam területéről jogellenesen kiszállított kulturális tárgyak 
visszaszolgáltatásáról szóló, 1993. március 15-i 93/7/EGK tanácsi irányelvet egységes 
szerkezetbe foglaló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat vizsgálata során 
a tanácsadó munkacsoport közös megegyezés alapján a következőket állapította meg:
1. A (3) preambulumbekezdésben az „devant” kifejezést a „devrait” kifejezéssel kell 
helyettesíteni. (a módosítás a magyar nyelvű változatot nem érinti)
2. A 16. cikkben a „minden harmadik évben” kifejezés után vesszők között ismét szerepelnie 
kellene az „és először 1996 februárjában” kifejezésnek, ahogyan az a 93/7/EGK irányelv 
jelenlegi változatában is szerepel.
A javaslat vizsgálata alapján a tanácsadó munkacsoport egyhangúlag arra a következtetésre 
jutott, hogy a javaslat a meglévő szövegek puszta kodifikációját tartalmazza, azok lényegi 
változtatása nélkül.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.F. DURAND
jogtanácsos jogtanácsos megbízott főigazgató

                                               
1 A tanácsadó munkacsoport számára a javaslat 22 nyelvi változata rendelkezésre állt, és a csoport a francia 
nyelvű változat, mint a munkadokumentum eredeti nyelvi változata alapján dolgozott.
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