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Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1a) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 36 kohaselt võib vastu võtta sätteid 
rahvusliku rikkusena määratletud või 
liigitatud kultuuriväärtuste kaitsmiseks 
liidu avatud sisepiiride raames. Artiklis 
tunnistatakse seega vajadust tagada 
kultuuriväärtustele eriline kaitse 
siseturueeskirjade raames. Nimetatud 
artiklis osutatakse seega kultuuriväärtuste 
eripärale ja kultuuri erandlikkusele. 
Lisaks rõhutatakse ELi toimimise lepingu 
artiklis 167, et Euroopa Liit aitab kaasa 
liikmesriikide kultuuri õitsengule, ühtlasi 
respekteerides nende rahvuslikku ja 
regionaalset mitmekesisust, ning 
nimetatud artikli lõike 2 eesmärk on 
hoida ja kaitsta üleeuroopalise tähtsusega 
kultuuripärandit, kuhu kuuluvad 
rahvuslikud rikkused. ELi toimimise 
lepingu artikli 167 kohaselt püütakse ka 
ergutada liikmesriikidevahelist koostööd 
liidu kultuuritegevuses. 
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Selgitus 

Tuletatakse meelde, et kultuuriküsimused on ära märgitud Euroopa aluslepingutes. 
 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Siseturg hõlmab sisepiirideta ala, millel 
tagatakse kaupade, isikute, teenuste ja 
kapitali vaba liikumine vastavalt 
aluslepingu sätetele. Need sätted ei välista 
keelde või piiranguid, mis on põhjendatud 
kunstilise, ajaloolise ja arheoloogilise 
väärtusega rahvuslike rikkuste 
kaitsmisega. 

(2) Kuigi siseturg hõlmab sisepiirideta ala, 
millel tagatakse kaupade, isikute, teenuste 
ja kapitali vaba liikumine vastavalt 
aluslepingu sätetele, ei saa kunstilise, 
ajaloolise ja arheoloogilise väärtusega 
rahvuslikke rikkusi käsitleda samamoodi 
nagu kõiki teisi kaupu, muu hulgas 
arvestades kohustusi, mis Euroopa Liit ja 
liikmesriigid on võtnud UNESCO 
konventsioonidega kultuuriväljenduste 
kaitse ja edendamise kohta. 

Selgitus 

Tuletatakse meelde, et kultuuriväärtused on eriliselt kaitstud. 
 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Direktiiviga 93/7/EMÜ võeti kasutusele 
meetmed, mis võimaldavad liikmesriikidel 
kindlustada, et tagastatakse aluslepingu 
artikli 36 kohaselt rahvuslikuks rikkuseks 
liigitatud kultuuriväärtused, mis kuuluvad 
aluslepingu lisas osutatud kultuuriväärtuste 
ühistesse kategooriatesse ja mis on nende 
territooriumilt välja viidud siseriiklikke 
meetmeid või nõukogu 18. detsembri 2008. 
aasta määruse (EÜ) nr 116/200923 
(kultuuriväärtuste ekspordi kohta) sätteid 
rikkudes, ning nimetatud ühistest 
kategooriatest väljajäävad rahvuslikuks 
rikkuseks liigitatud kultuuriväärtused, mis 
on riiklike kogude või vaimulike asutuste 

(4) Direktiiviga 93/7/EMÜ võeti kasutusele 
meetmed, mis võimaldavad liikmesriikidel 
kindlustada, et tagastatakse aluslepingu 
artikli 36 kohaselt rahvuslikuks rikkuseks 
liigitatud kultuuriväärtused, mis kuuluvad 
aluslepingu lisas osutatud kultuuriväärtuste 
ühistesse kategooriatesse ja mis on nende 
territooriumilt välja viidud siseriiklikke 
meetmeid või nõukogu 18. detsembri 2008. 
aasta määruse (EÜ) nr 116/200923 
(kultuuriväärtuste ekspordi kohta) sätteid 
rikkudes, ning nimetatud ühistest 
kategooriatest väljajäävad rahvuslikuks 
rikkuseks liigitatud kultuuriväärtused, mis 
on riiklike kogude või vaimulike asutuste 
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varade lahutamatud osad. varade lahutamatud osad, ning 
kultuuriväärtused, mis pärinevad 
ebaseaduslikest väljakaevamistest. 

__________________ __________________ 
23 ELT L 39, 10.2.2009, lk 1. 23 Nõukogu 18. detsembri 2008. aasta 

määrus (EÜ) nr 116/2009 kultuuriväärtuste 
ekspordi kohta (JO L 39, 10.2.2009, lk 1). 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 8 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Direktiivi 93/7/EMÜ rakendamisel on 
ilmnenud süsteemi piiratus liikmesriigi 
territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud 
ja teise liikmesriigi territooriumilt leitud 
rahvuslikuks rikkuseks liigitatud esemete 
tagastamisel. 

(8) Direktiivi 93/7/EMÜ eesmärk on 
tagada rahvuslikuks rikkuseks liigitatud 
või sellena määratletud esemete füüsiline 
tagastamine liikmesriigile, kelle 
territooriumilt need esemed 
ebaseaduslikult välja viidi. Direktiivi 
rakendamisel on ilmnenud süsteemi 
piiratus liikmesriigi territooriumilt 
ebaseaduslikult väljaviidud ja teise 
liikmesriigi territooriumilt leitud 
rahvuslikuks rikkuseks liigitatud esemete 
tagastamisel. Asjaomase direktiivi 
rakendamise kohta koostatud riiklikes 
aruannetes on osutatud direktiivi harvale 
kohaldamisele direktiivi reguleerimisala 
piiratuse tõttu. See on tingitud direktiivi 
lisaga kehtestatud piirangutest direktiivi 
alla kuuluvate kultuuriväärtuste 
kategooriate ning kehtestatud vanuse ja 
rahalise väärtuse lävede osas, samuti liiga 
lühikestest tagastamisnõude esitamise ja 
täitmismenetluse tähtaegadest. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 9 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Liikmesriikidel tuleks võtta kasutusele 
süsteem, mille abil tagada, et rahvuslikuks 

välja jäetud 
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rikkuseks liigitatud kultuuriväärtuse 
ebaseaduslik väljaviimine teise 
liikmesriiki ei kujuta endast samasugust 
ohtu kui selle ebaseaduslik eksport liidust 
väljapoole. 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 10 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Käesoleva direktiivi reguleerimisala 
tuleb laiendada siseriiklike õigusaktide või 
haldusmenetluste kohaselt mis tahes 
kunstilise, ajaloolise ja arheoloogilise 
väärtusega rahvuslikuks rikkuseks 
liigitatud kultuuriväärtustele aluslepingu 
artikli 36 tähenduses. Sellega seoses tuleb 
välja jätta kriteerium, mis käsitleb 
kuulumist ühte direktiivi 93/7/EMÜ lisas 
osutatud kategooriatest, ning sellest 
tulenevalt tuleb välja jätta ka kõnealune 
lisa ja kriteerium, mis käsitleb kuulumist 
lahutamatu osana muuseumide, arhiivide 
ja raamatukogude säilituskogude nimistus 
loetletud riiklike kogude või vaimulike 
asutuste varade hulka. Kultuuriväärtuste 
kaitsmise riiklike süsteemide 
mitmekesisust tunnustatakse aluslepingu 
artiklis 36. Siinkohal on äärmiselt oluline 
liikmesriikide vastastikune usaldus, 
koostöövaim ja vastastikune mõistmine. 

(10) Käesoleva direktiivi reguleerimisala 
tuleb laiendada liikmesriikide poolt 
siseriiklike õigusaktide või 
haldusmenetluste kohaselt mis tahes 
kunstilise, ajaloolise ja arheoloogilise 
väärtusega rahvuslikuks rikkuseks 
liigitatud või sellena määratletud 
kultuuriväärtustele aluslepingu artikli 36 
tähenduses. Käesolev direktiiv hõlmaks 
seega selliseid kultuuriväärtusi nagu 
ajaloo, paleontoloogia, etnograafia või 
numismaatika seisukohast huvipakkuvad 
või teadusliku väärtusega esemed, 
olenemata sellest, kas need kuuluvad 
riiklikesse või muudesse kogudesse või on 
üksikud esemed, eeldusel, et need on 
liigitatud rahvuslikuks rikkuseks või 
määratletud rahvusliku rikkusena. Lisaks 
sellele ei pea rahvuslikuks rikkuseks 
liigitatud või rahvusliku rikkusena 
määratletud kultuuriväärtustele kehtima 
vanusenõue ja/või väärtuslävi, et neid 
saaks liigitada käesoleva direktiivi 
kohaselt tagastamisele kuuluvaks. Tuleks 
soodustada vastastikust usaldust, 
koostöövaimu ja mõistmist liikmesriikide 
vahel, et vältida kultuuriväärtuste 
ebaseaduslikku eksporti Euroopa Liidus 
ja väljaspool liitu. Liikmesriikidel tuleb 
paluda määratleda termini „rahvuslik 
rikkus” ulatus aluslepingu artikli 36 
raames, milles tunnustatakse 
kultuuriväärtuste kaitsmise riiklike 
süsteemide mitmekesisust. 

 Samas koostöö- ja vastastikuse mõistmise 
vaimus ning selleks, et soodustada 
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kultuuriväärtuste tagastamist 
liikmesriikide vahel, sealhulgas käesoleva 
direktiivi kohaldamisalast kaugemale 
ulatuvalt, tuleks liikmesriike ergutada 
allkirjastama ja ratifitseerima UNESCO 
1970. aasta konventsiooni ja 1995. aasta 
UNIDROIT konventsiooni varastatud või 
ebaseaduslikult eksporditud 
kultuuriväärtuste kohta. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 11 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Selleks et kohaldada käesolevat 
direktiivi tõhusamalt ja ühtlasemalt, tuleb 
tõhustada liikmesriikidevahelist 
halduskoostööd. Selleks tuleb sätestada, et 
keskasutused kasutavad siseturu 
teabesüsteemi (edaspidi „IMI”), mis on ette 
nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
oktoobri 2012. aasta määrusega (EL) nr 
1024/2012 (siseturu infosüsteemi kaudu 
tehtava halduskoostöö kohta ja millega 
tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 
2008/49/EÜ)1. Ka liikmesriikide teistel 
pädevatel asutustel tuleks võimaluse korral 
kasutada sama süsteemi. 

(11) Selleks et kohaldada käesolevat 
direktiivi tõhusamalt ja ühtlasemalt, tuleb 
tõhustada liikmesriikidevahelist 
halduskoostööd. Selleks tuleb sätestada, et 
keskasutused kasutavad siseturu 
teabesüsteemi (edaspidi „IMI”), mis on ette 
nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 1024/201224. Ka 
liikmesriikide teistel pädevatel asutustel 
tuleks võimaluse korral kasutada sama 
süsteemi, ning liikmesriikide keskasutused 
peaksid edastama teabe kultuuriväärtuste 
kohta, mille nad on määratlenud või 
liigitanud rahvusliku rikkusena ning 
selliste rahvusliku rikkusena määratletud 
või liigitatud kultuuriväärtuste kohta, mis 
on varastatud või nende territooriumilt 
ebaseaduslikult välja viidud, sealhulgas 
ebaseaduslike väljakaevamiste leidude 
kohta. 

 Käesoleva direktiivi rakendamise 
parandamiseks tuleks IMI süsteemis luua 
spetsiaalne raamistik, mis peab olema 
kohandatud kultuuriväärtuste eripäraga, 
sest kultuuriväärtused erinevad täielikult 
muudest kaupadest, mis kuuluvad 
aluslepingu artikli 36 reguleerimisalasse. 

 _______________ 

                                                 
1 ELT L 316, 14.11.2012, lk 1. 
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 24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 
1024/2012, mis käsitleb siseturu 
infosüsteemi kaudu tehtavat 
halduskoostööd ning millega 
tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 
2008/49/EÜ (IMI-määrus) (ELT L 316, 
14.11.2012, lk 1). 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 11 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11a) Liikmesriikidel tuleb esitada termini 
„rahvuslik rikkus” määratlus. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 12 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Isikuandmete kaitse tagamiseks peaks 
pädevate asutuste halduskoostöö ja 
teabevahetus vastama Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta 
direktiivis 95/46/EÜ (üksikisikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta1) ning 
niivõrd, kui kasutatakse siseturu 
infosüsteemi, määruses (EL) nr 1024/2012 
sätestatud eeskirjadele. 

(12) Isikuandmete kaitse tagamiseks peaks 
pädevate asutuste halduskoostöö ja 
teabevahetus vastama Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta 
direktiivis 95/46/EÜ (üksikisikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta25), Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) 
nr 45/200125a ning niivõrd, kui kasutatakse 
siseturu infosüsteemi, määruses (EL) nr 
1024/2012 sätestatud eeskirjadele. 
Direktiivis 95/46/EÜ ja määruses (EÜ) 
nr 45/2001 kasutatud mõisteid 
kohaldatakse ka käesolevas direktiivis 
ning pädevate asutuste vahelises 
halduskoostöös ja teabevahetuses. 

 ______________ 

 25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 
oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ 

                                                 
1 EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31. 
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üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, 
lk 31). 

 25a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) 
nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ühenduse 
institutsioonides ja asutustes ning selliste 
andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 
12.1.2001, lk 1).  

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 14 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Samuti osutub vajalikuks pikendada 
tagastamisnõude esitamise tähtaega kuni 
kolme aastani alates kuupäevast, mil 
taotluse esitanud riik on saanud teada 
kultuuriväärtuse asukoha ning selle 
omaniku või valdaja. Selguse huvides tuleb 
täpsustada, et kõnealune tähtaeg algab 
päeval, mil teave jõuab taotluse esitanud 
riigi keskasutuseni. 

(14) Samuti osutub vajalikuks pikendada 
tagastamisnõude esitamise tähtaega kuni 
kolme aastani alates kuupäevast, mil 
taotluse esitanud riik on saanud teada 
kultuuriväärtuse asukoha ning selle 
omaniku või valdaja. Selguse huvides tuleb 
täpsustada, et kõnealune tähtaeg algab 
päeval, mil teave jõuab taotluse esitanud 
riigi keskasutuseni. Direktiiviga 93/7/EMÜ 
nähakse ette, et sellist nõuet ei saa 
esitada, kui kultuuriväärtuse 
ebaseaduslikust väljaviimisest taotluse 
esitanud liikmesriigi territooriumilt on 
möödunud rohkem kui 30 aastat. Kuid 
liikmesriikides asuvate riiklikesse 
kogudesse kuuluvate väärtuste ja kiriklike 
varade puhul, mille suhtes kohaldatakse 
siseriiklike õigusaktide alusel 
erikaitsekorda, kehtib teatavatel 
tingimustel tagastamisnõude esitamisele 
pikem ajapiirang. 

 Liikmesriigid võivad olla kehtestanud 
siseriiklike õigusaktidega erikaitsekorra, 
muud aegumistähtajad riiklike kogude ja 
institutsioonide varade kohta peaksid 
jääma kehtima. 
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Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 16 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Seega on soovitav tagada, et kõik 
kultuuriväärtuste turul osalejad täidaksid 
kultuuriväärtustega tehingute puhul 
hoolsuskohustust. Ebaseaduslikku päritolu 
kultuuriväärtuse omandamise tagajärjed on 
tõeliselt hoiatavad vaid juhul, kui 
tagastamiskohustusele lisatakse hüvitise 
saamise tingimusena kohustus tõendada, 
et eseme omanik oli nõuetekohaselt 
hoolikas. Kultuuriväärtuste ebaseadusliku 
kaubanduse tõkestamist ja selle vastu 
võitlemist käsitlevate liidu eesmärkide 
saavutamiseks tuleb sätestada, et 
omanikul tuleb hüvitise saamiseks 
tõendada, et oli eseme omandades 
nõuetekohaselt hoolikas, ning et omanik 
ei saa toetuda heausksusele, kui ta ei 
näidanud juhtumi asjaolusid arvestades 
üles nõuetekohast hoolsust. 

(16) Seega on soovitav, et kõik 
kultuuriväärtuste turul osalejad täidaksid 
täielikult hoolsuskohustust, mis on vajalik 
selleks, et vältida või takistada liikmesriigi 
õiguse seisukohast seadusevastaseid 
tehinguid. Ebaseaduslikku päritolu 
kultuuriväärtuse omandamise tagajärjed on 
reaalselt hoiatavad vaid juhul, kui 
tagastatud vara omanikule hüvitise 
maksmise tingimuseks on kohustus 
tõendada, et eseme omanik oli selle vara 
ostmisel nõuetekohaselt hoolikas. See 
hoolsuskohustus peab olema nõutav ka 
juhul, kui ilmneb, et kultuuriväärtus võib 
pärineda seadusevastastest või ilma 
vajaliku loata toimunud 
väljakaevamistest. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 16 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (16a) Selleks on samuti soovitav, et 
kõikidele isikutele, ja eriti kõikidele 
kultuuriväärtuste turu osalejatele oleks 
avalik teave liikmesriikide poolt 
rahvusliku rikkusena määratletud või 
liigitatud kultuuriväärtuste kohta 
hõlpsasti kättesaadav. Liikmesriigid 
peaksid võtma asjakohaseid meetmeid, et 
hõlbustada juurdepääsu sellisele avalikule 
teabele, mis tuleks teha veebis 
kättesaadavaks. Sellel eesmärgil võib olla 
kasulikuks teabevahendiks 2005. aastal 
loodud kultuuripärandit käsitlevate 
riiklike seaduste UNESCO andmebaas. 
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Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 19 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (19a) Käesoleva direktiivi sujuva 
kohaldamise tagamiseks on vajalik 
riiklikest ekspertidest koosnev 
nõuandekomitee – organ, mis osaleb IMI 
süsteemi kultuuriväärtuste eripäraga 
kohandamisel, toetab parimate tavade 
vahetamist liikmesriikide vahel ning teeb 
kindlaks käesoleva direktiivi 
rakendamisega seotud võimalikud 
probleemid. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel -1 (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel -1 

 Käesoleva direktiivi eesmärk on 
liikmesriigi poolt riiklike õigusaktide või 
haldusmenetluste kohaselt ELi toimimise 
lepingu artikli 36 mõistes kunstilise, 
ajaloolise või arheoloogilise väärtusega 
rahvuslikuks rikkuseks liigitatud või 
rahvusliku rikkusena määratletud 
kultuuriväärtuste tagastamine, mis on 
liikmesriigi territooriumilt 
seadusevastaselt välja viidud. Käesolevat 
direktiivi kohaldatakse olenemata sellest, 
kas kõnealune kultuuriväärtus liigitati või 
määratleti liikmesriigi poolt rahvusliku 
rikkusena enne või pärast ebaseaduslikku 
väljaviimist liikmesriigi territooriumilt. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 1 



 

 
 PE533.753/ 10 

 ET 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1) „kultuuriväärtus” − ese, mis on enne või 
pärast ebaseaduslikku väljaviimist 
liikmesriigi territooriumilt liigitatud 
siseriiklike õigusaktide või 
haldusmenetluste kohaselt „kunstilise, 
ajaloolise või arheoloogilise väärtusega 
rahvusliku rikkuseks” aluslepingu artikli 
36 tähenduses; 

1) „kultuuriväärtus” − ese, mis on enne või 
pärast ebaseaduslikku väljaviimist 
liikmesriigi territooriumilt liigitatud või 
määratletud siseriiklike õigusaktide või 
haldusmenetluste kohaselt „kunstilise, 
ajaloolise või arheoloogilise väärtusega 
rahvuslikuks rikkuseks” aluslepingu artikli 
36 tähenduses; 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 8 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8) „riiklik kogu” − kogu, mis kuulub 
liikmesriigile, liikmesriigi kohalikule või 
piirkondlikule ametiasutusele või 
liikmesriigi territooriumil asuvale ja 
kõnealuse liikmesriigi õigusaktide 
tähenduses riiklikule institutsioonile, mis 
kuulub liikmesriigile või kohalikule või 
piirkondlikule ametiasutusele või mida 
need märkimisväärselt rahastavad. 

8) „riiklik kogu” − kogu, mis kuulub 
liikmesriigile, liikmesriigi kohalikule või 
piirkondlikule ametiasutusele või 
liikmesriigi territooriumil asuvale ja 
kõnealuse liikmesriigi õigusaktide 
tähenduses riiklikule institutsioonile, mis 
kuulub liikmesriigile või kohalikule või 
piirkondlikule ametiasutusele või mida 
need märkimisväärselt rahastavad, või 
mille liikmesriik on heaks kiitnud või 
mida ta tunnustab. Riiklikud kogud 
hõlmavad ka erakollektsioone, kui nende 
üle teostavad järelevalvet, neid 
tunnustavad või need on heaks kiitnud 
asjaomase liikmesriigi keskasutused. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 8 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 8b) „IMI” – spetsiaalselt 
kultuuriväärtustega seotud vajadustele 
kohandatud osa siseturu infosüsteemist. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt -1 (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1) levitavad registrites või muus 
samalaadses mehhanismis olevat teavet 
varastatud või nende territooriumilt 
seadusevastaselt välja viidud 
kultuuriväärtuste kohta; 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3) võimaldavad taotluse esitanud 
liikmesriigi pädevatel asutustel kontrollida, 
kas kõnealuse eseme puhul on tegemist 
kultuuriväärtusega, tingimusel et 
kontrollimine toimub viie kuu jooksul 
pärast lõikes 2 nimetatud teatamist. Kui 
seda nimetatud aja jooksul ei tehta, lõikeid 
4 ja 5 ei kohaldata; 

3) võimaldavad taotluse esitanud 
liikmesriigi pädevatel asutustel kontrollida, 
kas kõnealuse eseme puhul on tegemist 
kultuuriväärtusega, tingimusel et 
kontrollimine toimub kuue kuu jooksul 
pärast lõikes 2 nimetatud teatamist. Selleks 
peab taotluse saanud liikmesriik vastama 
taotluse esitanud liikmesriigile esimesel 
võimalusel, et viimane saaks teha 
kontrolli eespool osutatud tähtajaks. Kui 
seda nimetatud aja jooksul ei tehta, lõikeid 
4 ja 5 ei kohaldata; 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Teabevahetus toimub IMI kaudu. Teabevahetus, sealhulgas artiklis 4 
osutatud teabe vahetus ebaseaduslikult 
välja viidud kultuuriväärtuste kohta 
toimub IMI kaudu kooskõlas 
isikuandmete kaitset ja eraelu 
puutumatust käsitlevate kehtivate 
õigusaktidega. See säte ei piira siiski 
pädevate keskasutuste võimalust kasutada 
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 ET 

lisaks IMI-le teisi teabevahendeid, kui see 
on oluline erimeetmete tõttu 
tagastamismenetluse raames. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikli 1 punktis 8 nimetatud riiklikesse 
kogudesse kuuluvate kultuuriväärtuste ja 
liikmesriikides asuvate vaimulike asutuste 
varade puhul, mille suhtes kohaldatakse 
siseriiklike õigusaktidega erikaitsekorda, 
võib tagastamisnõude esitada 75 aasta 
jooksul, välja arvatud liikmesriikides, kus 
kohtuasjade algatamise suhtes ei kohaldata 
aegumistähtaega, või juhul, kui 
liikmesriikidevaheliste kahepoolsete 
lepingutega on ette nähtud 75 aastast 
pikem tähtaeg. 

Artikli 1 punktis 8 nimetatud riiklikesse 
kogudesse kuuluvate kultuuriväärtuste ja 
liikmesriikides asuvate vaimulike asutuste 
või muude religioossete või ilmalike 
institutsioonide varade nimistus loetletud 
varade puhul, mille suhtes kohaldatakse 
siseriiklike õigusaktidega erikaitsekorda, 
võib tagastamisnõude esitada 75 aasta 
jooksul, välja arvatud liikmesriikides, kus 
kohtuasjade algatamise suhtes ei kohaldata 
aegumistähtaega, või juhul, kui 
liikmesriikidevaheliste kahepoolsete 
lepingutega on ette nähtud 75 aastast 
pikem tähtaeg. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 9 – lõik 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Omanik ei saa toetuda heausksusele, kui ta 
ei ole näidanud üles asjaoludele 
nõuetekohast hoolsust. 

Omanik ei saa taotleda hüvitist, kui ta ei 
ole näidanud üles asjaoludele nõuetekohast 
hoolsust. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 14  

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Iga liikmesriik võib laiendada 
kultuuriväärtuste tagastamise kohustust 
ka muudele kui artikli 1 lõikes 1 kindlaks 

1. Iga liikmesriik võib nõustuda 
laiendama kultuuriväärtuste tagastamise 
kohustust ka muudele kui artiklis 1 
kindlaks määratud kultuuriväärtustele, 
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määratud kultuuriväärtustele . kaasa arvatud kultuuriväärtustele, mis on 
teiste liikmesriikide territooriumilt 
seadusevastaselt välja viidud enne 
1. jaanuari 1993. 

2. Iga liikmesriik võib kohaldada 
käesolevas direktiivis sätestatud korda 
taotluste suhtes, mis esitatakse enne 1. 
jaanuari 1993 liikmesriikide 
territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud 
kultuuriväärtuste tagastamiseks. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 16 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid saadavad komisjonile 
iga viie aasta järel (esimest korda […] ) 
aruande käesoleva direktiivi kohaldamise 
kohta. 

1. Liikmesriigid saadavad komisjonile 
iga viie aasta järel (esimest korda hiljemalt 
1. detsembril 2017) aruande käesoleva 
direktiivi kohaldamise kohta. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 16 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Iga viie aasta järel esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile, nõukogule 
ning Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele aruande käesoleva 
direktiivi kohaldamise kohta. Vajaduse 
korral lisatakse aruandele asjakohased 
ettepanekud. 

2. Iga viie aasta järel ja esimest korda 
hiljemalt 1. juulil 2018 esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile, nõukogule 
ning Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele aruande käesoleva 
direktiivi kohaldamise kohta. Vajaduse 
korral lisatakse aruandele asjakohased 
ettepanekud käesoleva direktiivi 
läbivaatamiseks. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 16 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 16a 

 Luuakse riiklikest ekspertidest koosnev 
nõuandekomitee, et käsitleda käesoleva 
direktiivi rakendamisega seotud küsimusi, 
sealhulgas IMI süsteemi 
kultuuriväärtuste eripäraga 
kohandamine, teabevahetus liikmesriikide 
vahel ja parimate tavade vahetamine. 

Selgitus 

Selle muudatusettepanekuga taastatakse üks artikkel, mille komisjon oli välja jätnud. 
Arvestades direktiivi 1993/7/EÜ vähest tõhusust, on vaja jätkata komitee kogunemisi ka 
edaspidi, et ta saaks regulaarselt jälgida käesoleva direktiivi rakendamist liikmesriikide poolt, 
koondades nende tegevuse eelkõige selles artiklis nimetatud punktidele. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi [artikli 1 punkti 1, artikli 4 
esimese lõigu punkti 3, artikli 4 neljanda 
lõigu, artikli 6 kolmanda lõigu, artikli 7, 
artikli 9 ja artikli 16] järgimiseks vajalikud 
õigus- ja haldusnormid hiljemalt 
kaheteistkümne kuu jooksul pärast selle 
vastuvõtmist. 

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt kaheteistkümne 
kuu jooksul pärast selle vastuvõtmist. 

 
 


