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Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat 
1 a preambulumbekezdés (új) 
 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az Európai Unió mőködésérıl szóló 
szerzıdés 36. cikke lehetıvé teszi, hogy az 
Unió belsı határainak megnyitásakor 
intézkedéseket hozzanak a nemzeti 
kincsként meghatározott vagy annak 
minısített kulturális javak védelme 
érdekében. Elismeri tehát, hogy a 
kulturális javakat különleges védelemben 
kell részesíteni a belsı piac szabályai 
szempontjából. Ez a cikk ezért a kulturális 
javak különleges jellegére és a kulturális 
kivételre vonatkozik. Ezenfelül már az 
Európai Unió mőködésérıl szóló 
szerzıdés 167. cikke is kihangsúlyozza, 
hogy az Unió hozzájárul a tagállamok 
kultúrájának virágzásához, tiszteletben 
tartva sokszínőségüket, e cikk (2) 
bekezdése pedig az európai jelentıségő 
kulturális örökség megırzésére és 
védelmére irányul, melyek közé a nemzeti 
kincsek is tartoznak. Az Európai Unió 
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mőködésérıl szóló szerzıdés 167. cikke 
elımozdítja továbbá a tagállamok közötti 
együttmőködést az Unió kulturális 
tevékenysége keretében. 

Indokolás 

Emlékeztetni szükséges arra, hogy az uniós alapszerzıdések már kifejezetten említést tesznek a 

kulturális kérdésekrıl. 

Módosítás  2 

Irányelvre irányuló javaslat 
2 preambulumbekezdés 
 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A belsı határok nélküli területet jelentı 

belsı piacon a Szerzıdés rendelkezéseivel 

összhangban biztosítva van az áruk, 

személyek, szolgáltatások és tıke szabad 

mozgása. Ezek a rendelkezések nem 
akadályozzák olyan tilalmak és 
korlátozások alkalmazását, amelyeket 
mővészi, történelmi, vagy régészeti értéket 

képviselı nemzeti kincsek védelme 
indokol. 

(2) Jóllehet a belsı határok nélküli 
területet jelentı belsı piacon a Szerzıdés 

rendelkezéseivel összhangban biztosítva 

van az áruk, személyek, szolgáltatások és 

tıke szabad mozgása, a mővészi, 

történelmi, vagy régészeti értéket képviselı 

nemzeti kincsek nem kezelhetık a többi 
áruval azonos módon, a kulturális 
kifejezések sokszínőségének védelmérıl és 
elımozdításáról szóló UNESCO-
egyezmény keretében az Unió és a 
tagállamai által vállalt kötelezettségekre is 
tekintettel. 

Indokolás 

Emlékeztetni szükséges arra, hogy a kulturális javak különleges védelemben részesülnek. 

Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat 
4 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A 93/7/EGK irányelv olyan rendszert 

hozott létre, amely lehetıvé teszi a 

tagállamok számára, hogy elérjék 
a Szerzıdés 36. cikke értelmében vett, 

nemzeti kincsnek minısített kulturális 

javaik saját területükre való 

visszaszolgáltatását; ezek a kulturális javak 

(4) A 93/7/EGK irányelv olyan rendszert 

hozott létre, amely lehetıvé teszi a 

tagállamok számára, hogy elérjék a 

Szerzıdés 36. cikke értelmében vett, 

nemzeti kincsnek minısített kulturális 

javaik saját területükre való 

visszaszolgáltatását; ezek a kulturális javak 
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lehetnek az irányelv mellékletében említett 

általános kategóriákhoz tartozó a fent 

említett nemzeti rendelkezések vagy a 

kulturális javak kivitelérıl szóló, 2008. 

december 18-i 116/2009/EK tanácsi 

rendelet
23
 megszegésével az adott tagállam 

területérıl kivitt javak; és lehetnek nemzeti 

kincsnek minısített, közgyőjtemények 

vagy egyházi intézmények leltári 

állományának szerves részét képezı olyan 

kulturális javak, amelyek a fent említett 

általános kategóriák egyikébe sem 
sorolhatók . 

lehetnek az irányelv mellékletében említett 

általános kategóriákhoz tartozó a fent 

említett nemzeti rendelkezések vagy a 

kulturális javak kivitelérıl szóló, 2008. 

december 18-i 116/2009/EK tanácsi 

rendelet
23
 megszegésével az adott tagállam 

területérıl kivitt javak; és lehetnek nemzeti 

kincsnek minısített, közgyőjtemények 

vagy egyházi intézmények leltári 

állományának szerves részét képezı olyan 

kulturális javak, amelyek a fent említett 

általános kategóriák egyikébe sem 
sorolhatók, valamint illegális ásatásokból 
származó kulturális javak. 

__________________ __________________ 
23
 HL L 39., 2009.2.10., 1. o. 

23 A Tanács 2008. december 18-i 
116/2009/EK rendelete a kulturális javak 
kivitelérıl (HL L 39., 2009.2.10.,1.o.) 

 

Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat 
8 preambulumbekezdés 
 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A 93/7/EGK irányelv alkalmazása 

során láthatóvá váltak a valamely tagállam 

területérıl jogellenesen kiszállított és egy 

másik tagállam területén fellelt, nemzeti 

kincsnek minısített tárgyak 

visszaszolgáltatását biztosítani hivatott 

rendszer korlátai. 

(8) A 93/7/EGK irányelv célja annak 
biztosítása, hogy a nemzeti kincsnek 
minısített vagy akként meghatározott 
kulturális tárgyakat visszaszolgáltassák 
annak a tagállamnak, amelynek 
területérıl e tárgyakat jogellenesen 
kiszállították. Az említett irányelv 
alkalmazása során láthatóvá váltak a 

valamely tagállam területérıl jogellenesen 

kiszállított és egy másik tagállam területén 

fellelt, nemzeti kincsnek minısített tárgyak 

visszaszolgáltatását biztosítani hivatott 

rendszer korlátai. Az ezen irányelv 
alkalmazásáról szóló nemzeti jelentések 
rámutattak az irányelv ritka 
alkalmazására, amely elsısorban 
hatályának korlátozottságából ered, az 
pedig a vonatkozó nemzeti kincsek 
kategóriáival kapcsolatban az irányelv 
mellékletében meghatározott 
követelményeknek, a mellékletben a korra 
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és az anyagi értékre vonatkozóan rögzített 
küszöbértékeknek, valamint a túlságosan 
rövid eljárási és elévülési határidıknek 
tudható be. 

 

Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat 
9 preambulumbekezdés 
 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A tagállamoknak olyan rendszerre van 
szükségük, amely garantálja, hogy a 
nemzeti kincsnek minısített kulturális 
javaknak egy másik tagállamba való 
jogellenes kivitele nem jelent 
ugyanakkora kockázatot, mint az Unión 
kívülre történı illegális kivitel. 

törölve 

Módosítás  6 

Irányelvre irányuló javaslat 
10 preambulumbekezdés 
 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Ezen irányelv hatályát ki kell 
terjeszteni valamennyi olyan kulturális 

tárgyra, amely a nemzeti jogszabályok 

vagy közigazgatási eljárások alapján a 

Szerzıdés 36. cikke értelmében vett, 

mővészi, történelmi vagy régészeti értéket 

képviselı nemzeti kincsnek minısül. 
Következésképpen helyénvaló 
megszüntetni azt a kritériumot, miszerint 
a kulturális tárgynak a 93/7/EGK irányelv 
mellékletében említett kategóriák 
valamelyikéhez kell tartoznia, valamint 
ebbıl kifolyólag indokolt elhagyni az 
említett mellékletet és eltörölni azt a 
kritériumot, hogy a szóban forgó 
tárgyaknak múzeumok, archívumok 
leltári állományában, illetve könyvtárak 
védett állományában vagy egyházi 
intézmények leltári állományában 
szereplı közgyőjtemények szerves részét 

(10) Ezen irányelv hatályát ki kell 
terjeszteni valamennyi olyan kulturális 

tárgyra, amelyet minden tagállam a 

nemzeti jogszabályok vagy közigazgatási 

eljárások alapján a Szerzıdés 36. cikke 

értelmében vett, mővészi, történelmi vagy 

régészeti értéket képviselı nemzeti 

kincsnek minısít vagy akként határoz 
meg. Így ez az irányelv kiterjed 
valamennyi olyan történelmi, ıslénytani, 
néprajzi, numizmatikai vagy tudományos 
értékő kulturális tárgyra, amely nemzeti 
kincsnek minısül, vagy amelyet annak 
minısítettek, függetlenül attól, hogy 
közgyőjtemények vagy egyéb 
győjtemények részét képezi-e, illetve 
egyedülálló darab. Ezen túlmenıen a 
nemzeti kincsnek minısülı vagy 
minısített kulturális tárgyaknak nem kell 
megfelelniük a kor és/vagy az anyagi 
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kell képezniük. A Szerzıdés 36. cikke 
elismeri a kulturális javak védelmére 
létrehozott nemzeti rendszerek 
sokféleségének létjogosultságát. Ennek 
fényében elengedhetetlen, hogy a 
tagállamok kölcsönös bizalmat, 
együttmőködési szándékot és megértést 
tanúsítsanak. 

érték tekintetében megállapított 
határértékeknek ahhoz, hogy az irányelv 
szerinti visszaszolgáltatás tárgyát 
képezzék. A kulturális tárgyak Unión 
belüli és azon kívüli jogellenes kivitelének 
megelızése érdekében elı kell segíteni a 
tagállamok közötti kölcsönös bizalmat, az 
együttmőködési szellemet és a kölcsönös 
megértést. Mindazonáltal a tagállamokat 
fel kell hívni arra, hogy a Szerzıdés 36. – 
a kulturális javak védelmét célzó nemzeti 
intézkedések sokféleségét elismerı – 
cikkének keretein belül határozzák meg a 
„nemzeti kincs” fogalmát. 

 Továbbra is a kölcsönös együttmőködés és 
megértés szellemében, valamint a 
kulturális javak tagállamok közötti 
visszaszolgáltatásának – az ezen irányelv 
hatályán is túlmutató – elımozdítása 
érdekében az összes tagállamot ösztönözni 
kell az 1970. évi UNESCO-egyezmény, 
valamint a lopott vagy jogellenesen 
külföldre vitt kulturális javak nemzetközi 
visszaadásáról szóló, 1995. évi 
UNIDROIT-egyezmény aláírására és 
megerısítésére. 

 

Módosítás  7 

Irányelvre irányuló javaslat 
11 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Helyénvaló a tagállamok között 

megerısíteni az igazgatási együttmőködést, 

elısegítve általa ezen irányelv hatékonyabb 

és egységesebb alkalmazását. E célból elı 
kell írni, hogy a központi szervek a belsı 
piaci információs rendszer keretében 
történı igazgatási együttmőködésrıl és a 
2008/49/EK bizottsági határozat24 
hatályon kívül helyezésérıl szóló, 2012. 
október 25-i 1024/2012/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelettel 
létrehozott belsı piaci információs 

rendszert (a továbbiakban: IMI) használják. 
Szükséges lenne továbbá, hogy a 

(11) Helyénvaló a tagállamok között 

megerısíteni az igazgatási együttmőködést, 

elısegítve általa ezen irányelv hatékonyabb 

és egységesebb alkalmazását. E célból elı 
kell írni, hogy a központi szervek az 
1024/2012/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelettel24 létrehozott belsı piaci 
információs rendszert (a továbbiakban: 
IMI) használják. Szükséges lenne továbbá, 
hogy a lehetıségekhez mérten a tagállamok 

többi illetékes hatósága is az említett 

rendszert használja, illetve hogy a 
tagállamok központi szervei megosszák az 
általuk nemzeti kincsnek minısített vagy 
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lehetıségekhez mérten a tagállamok többi 

illetékes hatósága is az említett rendszert 

használja. 

akként meghatározott kulturális javakra, 
valamint az ellopott vagy területükrıl 
jogellenesen kiszállított, nemzeti kincsnek 
minısülı vagy akként meghatározott 
javakra – többek között az illegális 
ásatásokból származó leletekre – 
vonatkozó információkat. 

 Ezen irányelv végrehajtásának javítása 
érdekében az IMI rendszerben olyan 
egyedi keretet kell létrehozni, amely 
igazodik a kulturális javaknak a Szerzıdés 
36. cikkének hatálya alá tartozó egyéb 
javaktól teljesen eltérı sajátosságaihoz. 

_______________ _______________ 
24 HL L 316., 2012.11.14., 1. o. 24 Az Európai Parlament és a Tanács 

2012. október 25-i 1024/2012/EU 
rendelete a belsı piaci információs 
rendszer keretében történı igazgatási 
együttmőködésrıl és a 2008/49/EK 
bizottsági határozat hatályon kívül 
helyezésérıl (az IMI-rendelet) (HL L 316., 
2012.11.14., 1. o.). 

 

Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat 
11 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11a) A tagállamokat fel kell hívni a 
„nemzeti kincs” fogalmának 
meghatározására. 

 

Módosítás  9 

Irányelvre irányuló javaslat 
12 preambulumbekezdés 
 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A személyes adatok védelme 

érdekében az illetékes hatóságok közötti 

igazgatási együttmőködésnek és 

információcserének meg kell felelnie a 

(12) A személyes adatok védelme 

érdekében az illetékes hatóságok közötti 

igazgatási együttmőködésnek és 

információcserének meg kell felelnie a 
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személyes adatok feldolgozása 

vonatkozásában az egyének védelmérıl és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 

1995. október 24-i 95/46/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvben
25
 és – a 

belsı piaci információs rendszer 

használatának tekintetében – az 

1024/2012/EU rendeletben meghatározott 

szabályoknak. 

személyes adatok feldolgozása 

vonatkozásában az egyének védelmérıl és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 

1995. október 24-i 95/46/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvben
25, a 

45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben25a és – a belsı piaci 
információs rendszer használatának 

tekintetében – az 1024/2012/EU 

rendeletben meghatározott szabályoknak. 
A 95/46/EK irányelvben és a 45/2001/EK 
rendeletben használt 
fogalommeghatározásokat kell alkalmazni 
ezen irányelv alkalmazásában, valamint 
az illetékes hatóságok közötti igazgatási 
együttmőködés és információcsere 
céljaira is. 

_______________ ______________ 
25 
HL L 281., 1995.11.23., 31. o. 

25 Az Európai Parlament és a Tanács 
1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a 
személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelmérıl és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 

281., 1995.11.23., 31. o.). 
 25a Az Európai Parlament és a Tanács 

2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete 
a személyes adatok közösségi intézmények 
és szervek által történı feldolgozása 
tekintetében az egyének védelmérıl, 
valamint az ilyen adatok szabad 
áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).  

 

Módosítás  10 

Irányelvre irányuló javaslat 
14 preambulumbekezdés 
 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Szükséges továbbá a 

visszaszolgáltatási kereset elıterjesztésére 

rendelkezésre álló idıtartamot az attól 

számított három évre kiterjeszteni, hogy a 

megkeresı állam tudomást szerez a 

kulturális tárgy fellelési helyérıl, valamint 

sikerül beazonosítania a tárgy birtokosát 

(14) Szükséges továbbá a 

visszaszolgáltatási kereset elıterjesztésére 

rendelkezésre álló idıtartamot az attól 

számított három évre kiterjeszteni, hogy a 

megkeresı állam tudomást szerez a 

kulturális tárgy fellelési helyérıl, valamint 

sikerül beazonosítania a tárgy birtokosát 
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vagy bírlalóját. Az egyértelmőség kedvéért 

pontosítandó, hogy az elévülési idı azon a 

napon kezdıdik, amikor a megkeresı 

tagállam központi hatósága tudomást 

szerez a fentiekrıl. 

vagy bírlalóját. Az egyértelmőség kedvéért 

pontosítandó, hogy az elévülési idı azon a 

napon kezdıdik, amikor a megkeresı 

tagállam központi hatósága tudomást 

szerez a fentiekrıl. A 93/7/EGK irányelv 
úgy rendelkezik, hogy ilyen eljárás 
egyáltalán nem indítható akkor, ha már 
több mint harminc év telt el azóta, hogy a 
tárgyat jogellenesen kiszállították a 
megkeresı tagállamból. Azonban a 
közgyőjtemények részét képezı tárgyak, 
illetve az egyházi javak esetében – 
azokban a tagállamokban, ahol ezek a 
tárgyak különleges törvényi védelem alatt 
állnak – hosszabb a visszaszolgáltatási 
eljárás megindításának határideje 
bizonyos körülmények fennállása esetén. 

 A tagállamok nemzeti jogukban egyedi 
védelmi rendelkezéseket állapíthatnak 
meg, ám a közgyőjtemények és az 
intézmények leltári állománya 
tekintetében az eljárás indítására 
vonatkozó egyéb határidık továbbra is 
alkalmazandók. 

 

Módosítás  11 

Irányelvre irányuló javaslat 
16 preambulumbekezdés 
 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) Ezért helyénvaló biztosítani, hogy a 
kulturális javak piacának minden 

szereplıje gondosan és körültekintıen 
járjon el a kulturális javakat érintı 
ügyletek során. Az illegális eredető 

kulturális tárgy megszerzésével járó 

következmények csak akkor jelenthetnek 
valódi visszatartó erıt, ha a 
visszaszolgáltatás kötelezettsége mellett a 
birtokost – a kártérítés feltételeként – a 
gondos és körültekintı eljárás bizonyítása 
is terheli. Ennek megfelelıen a kulturális 
javak illegális kereskedelmének 
megelızésére és az ellene folytatott 
küzdelemre vonatkozó uniós célkitőzések 

(16) Ezért helyénvaló biztosítani, hogy a 
kulturális javak piacának minden 

szereplıje a tagállam jogszabályai szerint 
illegálisnak minısülı ügyletek 
megelızéséhez és megakadályozásához 
szükséges gondossággal járjon el. Az 

illegális eredető kulturális tárgy 

megszerzésével járó következmények csak 

akkor jelenthetnek tényleges visszatartó 
erıt, ha a visszaszolgáltatott tárgy 
birtokosának járó kártérítés kifizetésének 
feltételeként a birtokosnak bizonyítania 
kell, hogy a tárgy megszerzésekor 
gondosan és körültekintıen járt el. Az 
ilyen gondos és körültekintı eljárást akkor 
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megvalósítása érdekében helyénvaló 
elıírni, hogy a tárgy birtokosának a 
kártérítés feltételeként bizonyítania kell, 
hogy kellı gondossággal és 
körültekintéssel járt el a tárgy 
megszerzésekor, és hogy e birtokos nem 
hivatkozhat jóhiszemőségre, ha nem járt 
el az eset körülményeihez képest 
megfelelı szintő gondossággal és 
körültekintéssel. 

is meg kell követelni, amikor úgy tőnik, 
hogy a kulturális javak illegális vagy nem 
engedélyezett ásatásokból származnak. 

 

Módosítás  12 

Irányelvre irányuló javaslat 
16 a preambulumbekezdés (új) 
 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (16a) Ezért helyénvaló azt is biztosítani, 
hogy valamennyi személy – különösen a 
kulturális javak piacának valamennyi 
szereplıje – könnyen hozzáférjen a 
tagállam által nemzeti kincsként 
meghatározott vagy nemzeti kincsnek 
minısített kulturális javakkal kapcsolatos 
nyilvános információkhoz. A 
tagállamoknak megfelelı intézkedéseket 
kell tenniük annak érdekében, hogy 
megkönnyítsék a hozzáférést e nyilvános 
információkhoz, amelyeket online közzé 
kell tenni. A kulturális örökséggel 
kapcsolatos nemzeti jogszabályokat 
tartalmazó, 2005-ben létrehozott 
UNESCO-adatbázis hasznos tájékoztatási 
eszköz lehet erre a célra. 

 

Módosítás  13 

Irányelvre irányuló javaslat 
19 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (19a) Ezen irányelv zökkenésmentes 
alkalmazása érdekében nemzeti 
szakértıkbıl álló tanácsadó bizottságot 
kell létrehozni, amely részt fog venni a 
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kulturális javak sajátosságainak az IMI 
rendszerbe való beillesztésében, elı fogja 
segíteni a legjobb gyakorlatok tagállamok 
közötti cseréjét és meghatározza az ezen 
irányelv alkalmazásából származó 
esetleges problémákat. 

 

Módosítás  14 

Irányelvre irányuló javaslat 
-1 cikk (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -1 cikk 

 Ez az irányelv azoknak a tagállam 
területérıl jogellenesen kiszállított 
kulturális javaknak a 
visszaszolgáltatására irányul, amelyeket a 
tagállam nemzeti jogszabálya, vagy az 
Európai Unió mőködésérıl szóló 
szerzıdés 36. cikkének értelmében 
folytatott közigazgatási eljárás alapján 
„mővészeti, történelmi, vagy archeológiai 
értékkel bíró nemzeti kincsként” 
határozott meg vagy azok közé sorolt, 
abban az esetben is, ha azok illegális 
ásatásokból származnak. Ez az irányelv 
attól függetlenül alkalmazandó, hogy a 
szóban forgó tárgyat valamely tagállam az 
adott tagállam területérıl való jogellenes 
kiszállítását megelızıen vagy azt követıen 
minısítette-e „nemzeti kincsnek”, illetve 
határozta-e meg akként. 

 

Módosítás  15 

Irányelvre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. „Kulturális tárgy” a kulturális javak 

körébe tartozó olyan tárgy, amelyet akár a 

valamely tagállam területérıl történı 

jogellenes kiszállítás elıtt, akár azt 

követıen nemzeti jogszabályok vagy  

1. „Kulturális tárgy”: a kulturális javak 
körébe tartozó olyan tárgy, amelyet akár a 

valamely tagállam területérıl történı 

jogellenes kiszállítás elıtt, akár azt 

követıen nemzeti jogszabályok vagy  
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közigazgatási eljárások alapján a Szerzıdés 

36. cikke értelmében vett „mővészi, 

történelmi vagy régészeti értéket képviselı 

nemzeti kincsek” közé sorolnak; 

közigazgatási eljárások alapján a Szerzıdés 

36. cikke értelmében vett „mővészi, 

történelmi vagy régészeti értéket képviselı 

nemzeti kincsek” közé sorolnak vagy 
akként határoznak meg; 

Módosítás  16 

Irányelvre irányuló javaslat 
1 cikk – 8 pont 
 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

8. „Közgyőjtemények”: azon 

győjtemények, amelyek egy tagállamnak, 

egy tagállam helyi vagy regionális 

hatóságának vagy egy tagállam területén 

lévı intézménynek a tulajdonában vannak, 

és az adott tagállam jogszabályai szerint 

nyilvánosnak minısülnek, amennyiben az 

említett intézmény az adott tagállamnak 

vagy a helyi, illetve regionális hatóságnak 

a tulajdona, vagy ha finanszírozását 

jelentıs mértékben a tagállam vagy az 

említett hatóságok biztosítják. 

8. „közgyőjtemények”: azon 

győjtemények, amelyek egy tagállamnak, 

egy tagállam helyi vagy regionális 

hatóságának vagy egy tagállam területén 

lévı intézménynek a tulajdonában vannak, 

és az adott tagállam jogszabályai szerint 

nyilvánosnak minısülnek, amennyiben az 

említett intézmény az adott tagállamnak 

vagy a helyi, illetve regionális, vagy e 
tagállam által elismert vagy engedélyezett 
hatóságnak a tulajdona, vagy ha 

finanszírozását jelentıs mértékben a 

tagállam vagy az említett hatóságok 

biztosítják; a közgyőjtemények közé 
értendık a magángyőjtemények is, 
amennyiben azokat a tagállamok központi 
hatóságai bármely módon elismerik, 
jóváhagyják vagy felügyelik. 

 

Módosítás  17 

Irányelvre irányuló javaslat 
1 cikk – 8 b pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 8b. „IMI”: a belsı piaci információs 
rendszernek a specifikusan a kulturális 
tárgyakkal kapcsolatos követelményekhez 
igazított része. 

 

Módosítás  18 

Irányelvre irányuló javaslat 
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4 cikk – 1 albekezdés – -1 pont (új) 
 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -1. terjesztik a nyilvántartásaikban vagy 
bármilyen ilyen jellegő eszközben szereplı 
ellopott vagy a területükrıl jogellenesen 
elszállított kulturális javakra vonatkozó 
információkat; 

 

Módosítás  19 

Irányelvre irányuló javaslat 
4 cikk – 1 albekezdés – 3 pont 
 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3. lehetıvé teszik a megkeresı tagállam 

illetékes hatóságai számára annak 

ellenırzését, hogy a kérdéses tárgy 

kulturális tárgynak számít-e, azzal a 

feltétellel, hogy az ellenırzésre a fenti 2. 

pontban elıírt értesítéstıl számított öt 

hónapon belül sor kerül. Ha ez nem 

történik meg a megadott idın belül, akkor 

a 4. és 5. pont a továbbiakban nem 

érvényes; 

3. lehetıvé teszik a megkeresı tagállam 

illetékes hatóságai számára annak 

ellenırzését, hogy a kérdéses tárgy 

kulturális tárgynak számít-e, azzal a 

feltétellel, hogy az ellenırzésre a fenti 2. 

pontban elıírt értesítéstıl számított hat 

hónapon belül sor kerül. Ehhez a 
megkeresett tagállamnak a lehetı 
leggyorsabban válaszolnia kell a 
megkeresı tagállamnak annak érdekében, 
hogy ez utóbbi a fent meghatározott 
határidın belül elvégezhesse az 
ellenırzést. Ha ez nem történik meg a 

megadott idın belül, akkor a 4. és 5. pont a 

továbbiakban nem érvényes; 

 

Módosítás  20 

Irányelvre irányuló javaslat 
6 cikk – 3 bekezdés 
 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az információcsere az IMI-n keresztül 

történik. 

Az információcsere, ideértve a 4. cikkben 
meghatározott, a jogellenesen kiszállított 
kulturális javakra vonatkozó 
információcserét is, az IMI-n keresztül 

történik a személyes adatok és a 
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magánélet védelmére vonatkozó 
jogszabályi rendelkezésekkel 
összhangban. Ez az albekezdés azonban 
nem zárja ki annak lehetıségét, hogy az 
illetékes központi hatóságok az IMI 
mellett más információs eszközt is igénybe 
vegyenek, különösen akkor, amikor a 
valamely visszaszolgáltatási eljárás 
keretében tett konkrét lépések erre 
kötelezik ıket. 

 

Módosítás  21 

Irányelvre irányuló javaslat 
7 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 
 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Azonban az 1. cikk 8. pontjában említett 

közgyőjtemények részét képezı tárgyak, 

illetve az egyházi javak esetében – azokban 

a tagállamokban, ahol ezek a tárgyak 

különleges törvényi védelem alatt állnak – 

a visszaszolgáltatási kereset 

elıterjesztésének határideje 75 év, kivéve 

azokat a tagállamokat, amelyekben az 

eljárások nincsenek határidıhöz kötve, 

illetve azokat az eseteket, amikor a 

tagállamok közötti kétoldalú 

megállapodások 75 évnél hosszabb 

idıtartamot írnak elı. 

Azonban az 1. cikk 8. pontjában említett 

közgyőjtemények részét képezı tárgyak, 

illetve az egyházi intézmények vagy más 
vallási vagy világi intézmények leltári 
állományában szereplı javak esetében – 
azokban a tagállamokban, ahol ezek a 

tárgyak különleges törvényi védelem alatt 

állnak – a visszaszolgáltatási kereset 

elıterjesztésének határideje 75 év, kivéve 

azokat a tagállamokat, amelyekben az 

eljárások nincsenek határidıhöz kötve, 

illetve azokat az eseteket, amikor a 

tagállamok közötti kétoldalú 

megállapodások 75 évnél hosszabb 

idıtartamot írnak elı. 

 

Módosítás  22 

Irányelvre irányuló javaslat 
9 cikk – 3 albekezdés 
 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tárgy birtokosa nem hivatkozhat 
jóhiszemőségre, ha nem a körülményeknek 

megfelelı gondossággal és körültekintéssel 

járt el. 

A tárgy birtokosa nem tarthat igényt 
kártérítésre, ha nem a körülményeknek 

megfelelı gondossággal és körültekintéssel 

járt el. 



 

 

 PE533.753/ 14 

 HU 

Módosítás  23 

Irányelvre irányuló javaslat 
14 cikk  
 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Minden tagállam kiterjesztheti 
kötelezettségét olyan kulturális javak 

visszaszolgáltatására is, amelyekre nem 

terjed ki az 1. cikk 1. pontja szerinti 

fogalommeghatározás . 

(1) Minden tagállam elfogadhatja, hogy 
kötelezettségét olyan kulturális javak 

visszaszolgáltatására is kiterjeszti, 
amelyekre nem terjed ki az 1. cikk 1. 

pontja szerinti fogalommeghatározás, 
ideértve azokat a kulturális javakat is, 
amelyeket 1993. január 1. elıtt szállítottak 
ki jogellenesen más tagállamok 
területérıl. 

(2) Minden tagállam alkalmazhatja az 
ebben az irányelvben rögzített 
rendelkezéseket a más tagállamok 
területérıl már 1993. január 1. elıtt 
jogellenesen kiszállított kulturális javak 
visszaszolgáltatására irányuló kérelmek 
tekintetében is. 

 

 

Módosítás  24 

Irányelvre irányuló javaslat 
16 cikk – 1 bekezdés 
 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok ötévente – elsı 
alkalommal […] – jelentést küldenek a 
Bizottságnak az ezen irányelvben foglaltak 

alkalmazásáról. 

(1) A tagállamok ötévente – elsı 
alkalommal legkésıbb 2017. december 1-
jén – jelentést küldenek a Bizottságnak az 

ezen irányelvben foglaltak alkalmazásáról. 

 

Módosítás  25 

Irányelvre irányuló javaslat 
16 cikk – 2 bekezdés 
 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság ötévente áttekintı jelentést 

küld az Európai Parlamentnek, a 

(2) A Bizottság ötévente – elsı 
alkalommal legkésıbb 2018. július 1-jén – 
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Tanácsnak és az Európai Gazdasági és 

Szociális Bizottságnak az ebben az 

irányelvben foglaltak alkalmazásáról. Az 

említett jelentést kísérhetik megfelelı 

javaslatok. 

áttekintı jelentést küld az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottságnak az 

ebben az irányelvben foglaltak 

alkalmazásáról. Az említett jelentést 

kísérhetik az ezen irányelv 
felülvizsgálatára irányuló megfelelı 

javaslatok. 

 

Módosítás  26 

Irányelvre irányuló javaslat 
16 a cikk (új) 
 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 16a. cikk 

 Az ezen irányelv végrehajtásával 
kapcsolatos bármely kérdés 
megvizsgálása, valamint különösen az 
IMI rendszernek a kulturális javak 
sajátosságaihoz való hozzáigazítása, az 
információk, illetve a tagállamok által 
alkalmazott bevált gyakorlatok tagállamok 
közötti megosztása céljából nemzeti 
szakértıkbıl álló tanácsadó bizottság jön 
létre. 

Indokolás 

A módosítás célja, hogy a Bizottság által törölt cikket visszaállítsa. A 93/7/EK rendelet gyenge 

eredményességére tekintettel a bizottságnak továbbra is üléseznie kell annak érdekében, hogy 

rendszeresen nyomon követhesse ezen irányelv tagállamok általi végrehajtását azzal, hogy 

tevékenységüket többek között az ebben a cikkben említett pontokra összpontosítja. 

Módosítás  27 

Irányelvre irányuló javaslat 
18 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 
 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok legkésıbb az ezen 

irányelv elfogadásától számított 12 

hónapon belül hatályba léptetik azokat a 

törvényi, rendeleti és közigazgatási 

rendelkezéseket, amelyek szükségesek 

A tagállamok legkésıbb az ezen 

irányelv elfogadásától számított 12 

hónapon belül hatályba léptetik azokat a 

törvényi, rendeleti és közigazgatási 

rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
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ahhoz, hogy ezen irányelv [1. cikke 1. 
pontjának, 4. cikke elsı bekezdésének és 
3. pontjának, 4. cikke negyedik 
bekezdésének, 6. cikke harmadik 
bekezdésének, 7., 9. és 16. cikkének] 
megfeleljenek . 

ahhoz, hogy ezen irányelvnek 
megfeleljenek. 

 

 


