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Utskottet för rättsliga frågor

6.3.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
(0017/2008)

Angående: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om återlämnande av 
kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium 
(kodifierad version)
(KOM(2007)0873 – C6-0025/2008 – 2007/0299(COD))

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad 
arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter1 ska den rådgivande grupp som är 
sammansatt av företrädare för Europaparlamentets, rådets och kommissionens juridiska 
avdelningar granska alla förslag till kodifiering som kommissionen lagt fram.

Härmed bifogas yttrandet från den rådgivande gruppen om ovannämnda förslag.

Utskottet för rättsliga frågor har för avsikt att ta ställning till detta yttrande vid sitt 
sammanträde den 8 april 2008.

Bilaga

                                               
1 EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.
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DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS
RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel den 14 februari 2008

YTTRANDE

TILL EUROPAPARLAMENTET
RÅDET
KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om återlämnande av kulturföremål 
som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium 
(KOM(2007)0873, 11.1.2008 – 2007/0299(COD))

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad 
arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter, särskilt artikel 4, sammanträdde 
den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen, den 24 januari 2008 för att granska bland annat det nämnda förslaget 
som lagts fram av kommissionen.

Vid detta sammanträde1 behandlade gruppen förslaget till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om kodifiering av rådets direktiv 93/7/EEG av den 15 mars 1993 om återlämnande av 
kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium och konstaterade 
enhälligt följande:

1. I skäl 3 i den franska språkversionen bör ordet ”devant” ersättas med ordet ”devrait”. 
(Berör inte den svenska versionen.)

2. I artikel 16 bör man efter orden ”vart tredje år” återinföra orden ”och första gången i 
februari 1996”, som finns med i den aktuella versionen av artikel 16 i direktiv 93/7/EEG, 
och dessa ord bör föregås och följas av kommatecken.

                                               
1 Gruppen hade tillgång till 22 språkversioner av förslaget och arbetade utifrån den franska som var dokumentets 
originalversion.
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Vid behandlingen kunde den rådgivande gruppen därmed enhälligt konstatera att förslaget 
endast gäller en kodifiering som inte ändrar sakinnehållet i de befintliga rättsakterna.

C. Pennera J.-C. Piris C.F. Durand
Juridisk rådgivare Juridisk rådgivare tf generaldirektör
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