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TARKISTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavia 
kansainvälisen kaupan valiokuntaa sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa ottamaan 
huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Ottaen huomioon terrorismin 
rahoituksen torjunnasta 12 päivänä 
helmikuuta 2016 annetut neuvoston 
päätelmät, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle terrorismin rahoituksen 
torjunnan vahvistamista koskevasta 
toimintasuunnitelmasta annettu komission 
tiedonanto24 ja terrorismin torjumisesta 
annettu direktiivi25 kolmansien maiden 
kanssa käytävästä kaupasta olisi annettava 
yhteiset säännöt, jotta varmistetaan tehokas 
suojelu kulttuuriesineiden häviämisen 
estämiseksi, säilytetään ihmiskunnan 
kulttuuriperintö ja estetään se, että 
terrorismia rahoitetaan myymällä 
ryöstettyä kulttuuriperintöä unionissa 
oleville ostajille.

(1) Ottaen huomioon terrorismin 
rahoituksen torjunnasta 12 päivänä 
helmikuuta 2016 annetut neuvoston 
päätelmät, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle terrorismin rahoituksen 
torjunnan vahvistamista koskevasta 
toimintasuunnitelmasta annettu komission 
tiedonanto24 ja terrorismin torjumisesta 
annettu direktiivi25 kolmansien maiden 
kanssa käytävästä kaupasta olisi annettava 
yhteiset säännöt, jotta varmistetaan tehokas 
suojelu kulttuuriesineiden laittoman 
kaupan ja häviämisen estämiseksi, 
säilytetään ihmiskunnan kulttuuriperintö ja 
estetään se, että terrorismia rahoitetaan ja 
rahaa pestään myymällä ryöstettyä 
kulttuuriperintöä unionissa oleville 
ostajille.

__________________ __________________

24 COM(2016) 50 final. 24 COM(2016)0050.

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/541, annettu 15 
päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin 
torjumisesta sekä neuvoston 
puitepäätöksen 2002/475/YOS 
korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 
2005/671/YOS muuttamisesta (EUVL L 
88, 31.3.2017, s. 6–21).

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/541, annettu 15 
päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin 
torjumisesta sekä neuvoston 
puitepäätöksen 2002/475/YOS 
korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 
2005/671/YOS muuttamisesta (EUVL L 
88, 31.3.2017, s. 6–21).
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Ottaen huomioon Euroopan 
unionin sitoutumisen oikeudenmukaisiin 
prosesseihin ja uhreille maksettaviin 
korvauksiin sekä Unescon perussäännön 
ja perinnön suojelua koskevat 
yleissopimukset on varmistettava, että 
laittomasti kaupatut ja/tai kaivauksissa 
löydetyt tai hankitut esineet palautetaan. 
Ottaen huomioon kansojen ja alueiden 
riiston, joka johtaa yleensä 
kulttuuriomaisuuden laittomaan 
kauppaan ja salakuljetukseen, etenkin jos 
taustalla on aseellinen selkkaus, tässä 
asetuksessa olisi otettava huomioon 
pikemminkin kulttuurituotannon 
alueelliset ja paikalliset ominaispiirteet 
kuin markkina-arvo.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Kulttuuriperintö on yksi 
sivilisaation keskeisistä osatekijöistä, se 
rikastuttaa kaikkien ihmisten 
kulttuurielämää ja sitä olisi tämän vuoksi 
suojeltava luvattomalta käyttöönotolta ja 
ryöstelyltä. Unionin olisi näin ollen 
kiellettävä laittomasti kolmansista maista 
vietyjen kulttuuriesineiden saapuminen 
unionin tullialueelle.

(2) Kulttuuriesineillä on usein 
huomattavaa kulttuurista, taiteellista, 
historiallista tai tieteellistä merkitystä.
Kulttuuriperintö on yksi sivilisaation 
keskeisistä osatekijöistä, muun muassa 
siksi, että sillä on symbolista arvoa ja se 
muodostaa ihmiskunnan kulttuurisen 
muistin. Se rikastuttaa kaikkien ihmisten 
kulttuurielämää ja yhdistää ihmisiä 
yhteisen muistitiedon ja ihmiskunnan 
kehittämisen keinoin. Sitä olisi tämän 
vuoksi suojeltava luvattomalta 
käyttöönotolta ja ryöstelyltä. Arkeologisia 
kohteita on ryöstelty aina, mutta nyt 
ryöstely on saavuttanut teolliset 
mittasuhteet. Tällaisia kaivauksia ja 
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ryöstelyä jatketaan niin kauan kuin on 
mahdollista käydä kannattavaa kauppaa 
laittomissa kaivauksissa löydetyillä 
kulttuuriesineillä ja saada hyötyä ilman 
mainittavia riskejä. Kulttuuriperinnön 
taloudellinen ja taiteellinen arvo luo 
voimakasta kysyntää kansainvälisillä 
markkinoilla, mutta vaikuttavien 
kansainvälisten sääntelytoimien ja niiden 
täytäntöönpanon valvonnan puute johtaa 
siihen, että esineet siirtyvät varjotalouden 
piiriin. Kulttuuriperintöön kohdistuvat 
rikokset ovat vakavia rikoksia, jotka 
aiheuttavat merkittävää kärsimystä niille, 
joihin ne vaikuttavat suoraan tai 
epäsuorasti. Kulttuuriesineiden laiton 
kauppa edistää monissa tapauksissa 
pakotettua kulttuurista homogenisointia 
ja/tai karkottamista, ja kulttuuriesineiden 
ryöstely johtaa muun muassa 
hajaantumiseen. Unionin olisi näin ollen 
kiellettävä laittomasti kolmansista maista 
vietyjen kulttuuriesineiden saapuminen 
unionin tullialueelle painottaen erityisesti 
kulttuuriesineiden vientiä kolmansista 
maista, joissa on käynnissä aseellisia 
selkkauksia, joihin liittyy etenkin 
terroristijärjestöjen tai muiden 
rikollisjärjestöjen harjoittamaa vientiä.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Kolmansien maiden 
toimivaltaisilla viranomaisilla ei aina ole 
riittävästi valmiuksia torjua 
kulttuuriesineiden salakuljetusta ja 
laitonta kauppaa tai niiden toimintaan 
liittyy korruptiota tai muunlaisia 
hallinnollisia väärinkäytöksiä. Kun 
kulttuuriesineet siirretään pois 
ympäristöstä, johon ne kuuluvat, väestöltä 
riistetään heidän tapansa sekä muisto- ja 
palvontaesineensä tai -paikkansa. 
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Esineiden historiallinen tausta ja 
tieteellinen arvo menetetään, jos 
yhteenkuuluvia esineitä myydään 
erillään. Kulttuuriesineiden 
korvaamattomuus ja yleinen etu 
huomioon ottaen kulttuuriesineiden 
hallussapito voi olla ainoastaan 
ehdollista. Tuontimenettelyn yhteydessä 
on annettava vakuutus esineiden 
asianmukaisesta varastoinnista, 
dokumentoinnista, tutkimuslaitoksille ja 
yleisölle avoimille museoille taattavasta 
saavutettavuudesta sekä yhteistyöstä 
perusteltujen palautusvaateiden 
tapauksessa.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioissa sovellettavat erilaiset 
säännöt kulttuuriesineiden unionin 
tullialueelle saapumisen yhteydessä, olisi 
toteutettava toimenpiteitä erityisesti sen 
varmistamiseksi, että kulttuuriesineiden 
tuontiin sovelletaan yhtenäistä valvontaa 
niiden saapumisen yhteydessä.

(3) Kulttuuriperinnön suojelun 
tehokkuus edellyttää, että sitä 
organisoidaan sekä kansallisesti että 
kansainvälisesti tiivistä yhteistyötä 
tekevien jäsenvaltioiden kesken. Kun 
otetaan huomioon jäsenvaltioissa 
sovellettavat erilaiset säännöt varastettujen 
ja/tai ryöstettyjen kulttuuriesineiden 
unionin tullialueelle saapumisen 
yhteydessä, olisi toteutettava yhteisiä 
toimenpiteitä sääntöjen, asetusten ja 
menettelyjen asianmukaiseksi 
yhdenmukaistamiseksi jäsenvaltioiden 
välillä, millä varmistetaan, että 
kulttuuriesineiden tuontiin sovelletaan 
yhtenäistä valvontaa niiden saapumisen 
yhteydessä, samalla kun puututaan 
verotuksen porsaanreikiin. Näillä 
toimenpiteillä olisi myös varmistettava, 
että unionin lainsäädäntöä sovelletaan 
asianmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa ja 
että korvaamattomat esineet saadaan 
takaisin tehokkaasti.
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Kun otetaan huomioon vapaa-
alueiden (ja ns. ”vapaasatamien”) tiedossa 
oleva potentiaali kulttuuriesineiden 
varastoinnin kannalta, käyttöön otettavien 
valvontatoimenpiteiden olisi oltava 
kyseisten tullimenettelyjen osalta 
soveltamisalaltaan mahdollisimman laajat. 
Näiden valvontatoimenpiteiden olisi näin 
ollen koskettava vapaaseen liikkeeseen 
luovutettujen tavaroiden lisäksi erityiseen 
tullimenettelyyn asetettuja tavaroita. 
Tällainen laaja soveltamisala ei kuitenkaan 
saisi haitata tavaroiden 
kauttakulkuvapauden periaatetta eikä 
ylittää sitä, mikä on tarpeen laittomasti 
vietyjen kulttuuriesineiden unionin 
tullialueelle saapumisen estämiseksi. 
Vaikka soveltamisalaan olisi sisällyttävä ne 
erityiset tullimenettelyt, joihin unionin 
tullialueelle saapuvat tavarat voidaan 
asettaa, passitus olisi jätettävä 
valvontatoimenpiteiden ulkopuolelle.

(5) Kun otetaan huomioon vapaa-
alueiden (ja ns. ”vapaasatamien”) tiedossa 
oleva potentiaali kulttuuriesineiden 
varastoinnin kannalta, käyttöön otettavien 
valvontatoimenpiteiden olisi oltava 
kyseisten tullimenettelyjen osalta 
soveltamisalaltaan mahdollisimman laajat, 
jotta estetään säännösten kiertäminen 
käyttämällä hyväksi vapaa-alueita, jotka 
ovat mahdollisia tausta-alueita, joilla 
laittomien tuotteiden kaupan ja 
varastoinnin leviämistä unioniin voidaan 
jatkaa. Näiden valvontatoimenpiteiden 
olisi näin ollen koskettava vapaaseen 
liikkeeseen luovutettujen tavaroiden lisäksi 
erityiseen tullimenettelyyn asetettuja 
tavaroita. Tällainen laaja soveltamisala ei 
kuitenkaan saisi kohtuuttomasti haitata 
tavaroiden kauttakulkuvapauden periaatetta 
eikä ylittää sitä, mikä on tarpeen laittomasti 
vietyjen kulttuuriesineiden unionin 
tullialueelle saapumisen estämiseksi. 
Vaikka soveltamisalaan olisi sisällyttävä ne 
erityiset tullimenettelyt, joihin unionin 
tullialueelle saapuvat tavarat voidaan 
asettaa, passitus olisi jätettävä 
valvontatoimenpiteiden ulkopuolelle, paitsi 
jos toimivaltaisilla viranomaisilla on 
perusteltua syytä olettaa, että 
kulttuuriesineitä on viety alkuperämaasta 
sen lakien ja asetusten vastaisesti tai ne 
on hankittu muutoin laittomasti.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Viennin laillisuus olisi tutkittava (7) Viennin laillisuus olisi tutkittava 
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sen maan lakien ja asetusten perusteella, 
jossa kulttuuriesineet löydettiin tai luotiin 
(’alkuperämaa’). Säännösten kiertämisen 
välttämiseksi henkilön, joka haluaa tuoda 
kulttuuriesineitä unionin tullialueelle, olisi 
– kun nämä kulttuuriesineet saapuvat 
unioniin jostakin muusta kolmannesta 
maasta – osoitettava, että ne vietiin sieltä
laillisesti, jos kyseinen kolmas maa on 
vuonna 1970 tehdyn Unescon 
yleissopimuksen allekirjoittajavaltio ja 
näin ollen maa, joka on sitoutunut 
torjumaan kulttuuriomaisuuden laitonta 
kauppaa. Muissa tapauksissa henkilön 
olisi todistettava laillinen vienti 
alkuperämaasta.

sen maan lakien ja asetusten perusteella, 
jossa kulttuuriesineet löydettiin tai luotiin 
(’alkuperämaa’). Säännösten kiertämisen 
välttämiseksi henkilön, joka haluaa tuoda 
kulttuuriesineitä unionin tullialueelle, olisi 
– kun nämä kulttuuriesineet saapuvat 
unioniin jostakin muusta kolmannesta 
maasta – osoitettava, että ne vietiin 
alkuperämaasta laillisesti. Kaikissa 
tapauksissa, henkilön, joka haluaa tuoda 
kulttuuriesineitä unionin tullialueelle, 
olisi osoitettava, että ne vietiin laillisesti 
viimeisestä maasta, jossa niitä pidettiin 
hallussa ennen kuin ne lähetettiin 
unioniin sen lakien ja asetusten 
mukaisesti (’viejämaa’).

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jotta ei kohtuuttomasti estettäisi 
tavarakauppaa ulkorajojen yli, tätä asetusta 
olisi sovellettava ainoastaan sellaisiin 
esineisiin, jotka ovat tietynikäisiä. Tätä 
varten näyttää asianmukaiselta asettaa 
vähimmäisikärajaksi 250 vuotta kaikille 
kulttuuriesineiden luokille. Tällä
vähimmäisikärajalla varmistetaan, että 
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet 
keskittyvät niihin kulttuuriesineisiin, joihin 
ryöstely konfliktialueilla 
todennäköisimmin kohdistuu, jättämättä 
huomiotta muita esineitä, joiden valvonta 
on tarpeen kulttuuriperinnön suojelun 
varmistamiseksi.

(8) Jotta ei kohtuuttomasti estettäisi 
tavarakauppaa ulkorajojen yli, tätä asetusta 
olisi sovellettava ainoastaan sellaisiin 
esineisiin, jotka ovat tietynikäisiä. Tätä 
varten näyttää asianmukaiselta asettaa 
vähimmäisikärajaksi 100 vuotta kaikille 
kulttuuriesineiden luokille, mikä 
noudattaa vuonna 1954 tehdyn Haagin 
yleissopimuksen, vuonna 1970 tehdyn 
Unescon yleissopimuksen ja vuonna 1995 
tehdyn UNIDROIT’n yleissopimuksen 
määräyksiä. Vähimmäisikärajalla
varmistetaan, että tässä asetuksessa 
säädetyt toimenpiteet keskittyvät niihin 
kulttuuriesineisiin, joihin ryöstely 
konfliktialueilla todennäköisimmin 
kohdistuu, jättämättä huomiotta muita 
esineitä, joiden valvonta on tarpeen 
kulttuuriperinnön suojelun 
varmistamiseksi. Myös hiljattain 
valmistetuilla kulttuuriesineillä voidaan 
käydä laitonta kauppaa ja unionin tai 
kolmansien maiden rikollisjärjestöt voivat 
käyttää niitä rahanpesuun, terrorismin 
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rahoitukseen, laittomaan 
huumausainekauppaan tai 
ihmiskauppaan tai muihin rikoksiin. Siksi 
olisi toteutettava asianmukaisia 
toimenpiteitä laittoman maahantuonnin 
ehkäisemiseksi.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Tietyt kulttuuriesineiden luokat, 
kuten arkeologiset esineet, muistomerkkien 
osat sekä harvinaiset käsikirjoitukset ja 
inkunaabelit ovat erityisen alttiita 
ryöstelylle ja hävittämiselle, joten näyttää 
olevan tarpeen säätää tehostetun valvonnan 
järjestelmästä ennen kuin ne saavat saapua 
unionin tullialueelle. Tällaisessa 
järjestelmässä olisi edellytettävä 
saapumisjäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen myöntämän luvan esittämistä
ennen kuin kyseiset esineet voidaan 
luovuttaa vapaaseen liikkeeseen tai asettaa 
johonkin muuhun erityiseen 
tullimenettelyyn kuin passitukseen. 
Tällaista lupaa hakevien henkilöiden olisi 
voitava osoittaa laillinen vienti 
alkuperämaasta asianmukaisilla 
asiakirjoilla ja todistuksilla, joita ovat 
erityisesti sen kolmannen maan, josta ne 
viedään, myöntämät vientitodistukset tai -
luvat, omistusoikeuden osoittavat 
asiakirjat, laskut, myyntisopimukset, 
vakuutusasiakirjat, kuljetusasiakirjat ja 
asiantuntijoiden arvioinnit. Jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
täydellisen ja tarkan hakemuksen pohjalta 
päätettävä luvan myöntämisestä ilman 
aiheetonta viivytystä.

(10) Tietyt kulttuuriesineiden luokat, 
kuten arkeologiset esineet, muistomerkkien 
osat, korutaide-esineet, numismaattiset 
esineet, vanhoista teknisistä toteutuksista 
valmistetut taide-esineet sekä harvinaiset 
käsikirjoitukset ja inkunaabelit ovat 
erityisen alttiita ryöstelylle ja 
hävittämiselle, joten näyttää olevan tarpeen 
säätää tehostetun valvonnan järjestelmästä 
ennen kuin ne saavat saapua unionin 
tullialueelle. Tällaisessa järjestelmässä olisi 
edellytettävä saapumisjäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen sähköisesti 
myöntämän luvan hankkimista ennen kuin 
kyseiset esineet voidaan luovuttaa 
vapaaseen liikkeeseen tai asettaa johonkin 
muuhun erityiseen tullimenettelyyn kuin 
passitukseen. Tällaista lupaa hakevien 
henkilöiden olisi voitava osoittaa laillinen 
vienti alkuperämaasta sen lakien ja 
asetusten mukaisesti asianmukaisilla 
asiakirjoilla ja todistuksilla, joita ovat 
erityisesti sen kolmannen maan, josta ne 
viedään, myöntämät vientitodistukset tai -
luvat, omistusoikeuden osoittavat 
asiakirjat, laskut, myyntisopimukset, 
vakuutusasiakirjat, kuljetusasiakirjat ja 
asiantuntijoiden arvioinnit. Jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
täydellisen ja tarkan hakemuksen pohjalta 
päätettävä luvan myöntämisestä ilman 
aiheetonta viivytystä ja otettava 
asianmukaisesti huomioon asiaa 
koskevien tietojen saatavuus ja 
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noudatettava suhteellisuusperiaatetta. 
Hakemuksen jättäneiltä henkilöiltä ei 
pitäisi periä maksua heidän 
hakemuksestaan. Toimivaltaisten 
viranomaisten päätökset olisi toimitettava 
välittömästi asianomaisille 
tullitoimipaikoille.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Ryöstelytapaukset, jotka liittyvät 
terrorismin rahoittamiseen tai 
rahanpesuun, on perinteisesti liitetty 
tiettyihin alkuperämaihin tai -alueisiin. 
Komission olisi otettava erityisesti 
huomioon Kansainvälisen 
museoneuvoston (ICOM) julkaisemat 
uhanalaisten kulttuuriesineiden luettelot, 
joissa luokitellaan arkeologiset esineet tai 
taideteokset maailman uhanalaisimmilta 
alueilla, jotta estetään niiden laiton 
myynti. Ottaen huomioon 
kulttuuriesineiden erityinen luonne, 
tulliviranomaisiin olisi nimettävä 
kulttuurialan asiantuntijatahoja. Niiden 
rooli on erittäin tärkeä, sillä niiden olisi 
voitava tarvittaessa pyytää ilmoittajalta 
lisätietoja ja tarkastaa kulttuuriesineet 
fyysisesti, mihin kuuluu asiantuntijatahon 
lausunnon esittäminen.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Muiden kulttuuriesineiden luokkien 
osalta henkilöiden, jotka haluavat tuoda 
niitä unionin tullialueelle, olisi 
vakuutuksen avulla todistettava niiden 

(11) Muiden kulttuuriesineiden luokkien 
osalta henkilöiden, jotka haluavat tuoda 
niitä unionin tullialueelle, olisi sähköisen 
vakuutuksen avulla todistettava niiden 
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laillinen vienti kolmannesta maasta ja 
otettava tästä vastuu sekä esitettävä 
riittävät tiedot, jotta tulli voi tunnistaa 
kyseiset esineet. Menettelyn 
helpottamiseksi ja oikeusvarmuuden 
vuoksi kulttuuriesinettä koskevat tiedot 
olisi esitettävä käyttäen standardoitua 
asiakirjaa. Kulttuuriesineiden kuvaamiseen 
olisi käytettävä Object ID -asiakirjaa, jota 
Unesco suosittelee. Tullin olisi 
rekisteröitävä kyseisten kulttuuriesineiden 
saapuminen, säilytettävä 
alkuperäisasiakirjat ja annettava asiaan 
liittyvistä asiakirjoista jäljennös
ilmoittajalle, jotta varmistetaan 
jäljitettävyys esineiden saavuttua 
sisämarkkinoille.

laillinen vienti kolmannesta maasta ja 
otettava tästä vastuu sekä esitettävä 
riittävät tiedot, jotta tulli voi tunnistaa 
kyseiset esineet. Menettelyn 
helpottamiseksi ja oikeusvarmuuden 
vuoksi kulttuuriesinettä koskevat tiedot 
olisi esitettävä käyttäen sähköistä 
standardoitua asiakirjaa. Kulttuuriesineiden 
kuvaamiseen olisi käytettävä Object ID
-asiakirjaa, jota Unesco suosittelee. 
Kyseiset kulttuuriesineet olisi 
rekisteröitävä sähköisesti ja ilmoittajalle 
olisi annettava asiaan liittyvistä 
toimitetuista asiakirjoista jäljennös, jotta 
varmistetaan jäljitettävyys esineiden 
saavuttua sisämarkkinoille.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Kulttuuriesineiden väliaikaiselta 
maahantuonnilta kasvatuksellisiin, 
tieteellisiin tai akateemisiin tarkoituksiin ei 
pitäisi edellyttää luvan tai vakuutuksen 
esittämistä.

(12) Kulttuuriesineiden väliaikaiselta 
maahantuonnilta kasvatuksellisiin, 
tieteellisiin tai akateemisiin tarkoituksiin 
tai museoiden tai vastaavien julkisten 
voittoa tavoittelemattomien laitosten 
väliseen yhteistyöhön liittyviin 
tarkoituksiin ei pitäisi edellyttää luvan tai 
vakuutuksen esittämistä, edellyttäen, ettei 
ole näyttöä siitä, että kyseiset esineet on 
hankittu laittomasti.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Sellaisista maista tuotavien 
kulttuuriesineiden varastointi, joissa on 
käynnissä aseellinen selkkaus tai jotka 
kärsivät luonnonkatastrofista, olisi myös 

(13) Maat, joissa on käynnissä 
aseellinen selkkaus tai merkittävä kriisi, 
eivät yleensä pysty suojelemaan riittävästi 
kulttuuriperintöään. Näistä maista 
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sallittava ilman luvan tai vakuutuksen 
esittämistä näiden esineiden 
turvallisuuden ja säilymisen 
varmistamiseksi.

tuotavien kulttuuriesineiden varastointi
olisi sen vuoksi myös sallittava ilman 
luvan tai vakuutuksen esittämistä, 
edellyttäen, että toimivaltaiset 
viranomaiset seuraavat ja hallinnoivat 
prosessia, kunnes esineet on palautettu. 
Henkilöistä, jotka haluavat tuoda esineitä 
unionin tullialueelle, olisi tehtävä 
huolellinen riskinarviointi kiinnittäen 
erityistä huomiota siihen 
mahdollisuuteen, että vientimaista, joissa 
on käynnissä aseellinen selkkaus tai muu 
merkittävä kriisi, peräisin olevien 
kulttuuriesineiden varastointia voidaan 
käyttää rahanpesuun tai terrorismin 
rahoitukseen.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Tulliviranomaisten olisi voitava 
pidättää ja ottaa väliaikaisesti haltuun 
unionin tullialueelle tuodut 
kulttuuriesineet, jos tässä asetuksessa 
säädetyt edellytykset eivät täyty. Olisi 
otettava käyttöön asianmukaisia 
turvatakeita, jotka koskevat erityisesti 
asianmukaista tiedottamista ilmoittajalle, 
tehokkaita oikeussuojakeinoja ja enintään 
kuuden kuukauden pituista haltuunottoa. 
Kulttuuriesineiden pidättäminen ja 
väliaikainen haltuunotto olisi rajoitettava 
koskemaan tapauksia, joissa luonnollisille 
henkilöille aiheutuisi kohtuutonta 
rasitusta, ja se olisi toteutettava 
asianmukaisen arvioinnin perusteella ja 
tapauskohtaisesti.

Perustelu

Tähän asetukseen on tärkeää sisällyttää kohtuuttoman rasituksen periaate, jota sovelletaan 
kulttuuriesineiden väliaikaiseen haltuunottoon, jotta estetään sellaisten tilanteiden 
syntyminen, joissa haltuunotolla olisi suhteeton vaikutus luonnolliseen henkilöön. Periaate on 
jo otettu käyttöön muissa unionin oikeuden välineissä, kuten käteisvarojen valvonnasta sekä 
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jäädyttämisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta annetuissa säädöksissä.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta otetaan huomioon tämän 
asetuksen täytäntöönpanosta saadut 
kokemukset ja ne muuttuvat geopoliittiset 
ja muut olosuhteet, joiden vuoksi 
kulttuuriesineet joutuvat vaaraan, 
haittaamatta kohtuuttomasti kolmansien 
maiden kanssa käytävää kauppaa, 
komissiolle olisi siirrettävä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukainen valta antaa 
säädöksiä vähimmäisikärajaa koskevan 
kriteerin muuttamisesta eri 
kulttuuriesineiden luokkien osalta. 
Tämän säädösvallan siirron ansiosta 
komission olisi myös voitava saattaa liite 
ajan tasalle yhdistettyyn nimikkeistöön 
tehtyjen muutosten seurauksena. On 
erityisen tärkeää, että komissio järjestää 
valmistelutyönsä aikana asianmukaiset 
kuulemiset, mukaan lukien asiantuntijoiden
kuuleminen, ja että tällaiset kuulemiset 
toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 
päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 
toimielinten sopimuksessa27 määrättyjä 
periaatteita noudattaen. Jotta voitaisiin 
erityisesti varmistaa tasavertainen 
osallistuminen delegoitujen säädösten 
valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 
samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 
asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asiantuntijoilla on 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, 
joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(14) Jotta otetaan huomioon tämän 
asetuksen täytäntöönpanosta saadut 
kokemukset ja ne muuttuvat geopoliittiset 
ja muut olosuhteet, joiden vuoksi 
kulttuuriesineet joutuvat vaaraan, 
haittaamatta kohtuuttomasti kolmansien 
maiden kanssa käytävää kauppaa, 
komissiolle olisi siirrettävä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukainen valta antaa 
säädöksiä, jotta voidaan vahvistaa 
järjestelyt uuden sähköisen järjestelmän 
käyttöönottoa, toimintaa ja ylläpitoa 
varten. On erityisen tärkeää, että komissio 
järjestää valmistelutyönsä aikana 
asianmukaiset kuulemiset, mukaan lukien 
asiantuntijoiden kuuleminen, ja että 
tällaiset kuulemiset toteutetaan paremmasta 
lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 
2016 tehdyssä toimielinten sopimuksessa27

määrättyjä periaatteita noudattaen. Jotta 
voitaisiin erityisesti varmistaa 
tasavertainen osallistuminen delegoitujen 
säädösten valmisteluun, Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle toimitetaan 
kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin 
jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 
osallistua komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.

__________________ __________________

27 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1. 27 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa, jotta se voisi 
hyväksyä erityiset yksityiskohtaiset 
säännöt, joita sovelletaan 
kulttuuriesineiden väliaikaiseen 
maahantuontiin unionin tullialueelle ja 
varastointiin siellä, tuontilupahakemusten 
ja -lomakkeiden sekä tuojan vakuutusten ja 
niiden liiteasiakirjojen mallit sekä 
tarkemmat niiden toimittamista ja 
käsittelyä koskevat menettelysäännöt. 
Komissiolle olisi lisäksi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa, jotta se voisi 
suorittaa järjestelyjä sähköisen 
tietokannan perustamiseksi tietojen 
tallentamista ja jäsenvaltioiden välistä 
tietojenvaihtoa varten. Tätä valtaa olisi 
käytettävä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201128

mukaisesti.

(15) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa, jotta se voisi 
Euroopan parlamenttia ja neuvostoa 
kuultuaan, myös asiantuntijatasolla, 
hyväksyä erityiset yksityiskohtaiset 
säännöt, joita sovelletaan 
kulttuuriesineiden väliaikaiseen 
maahantuontiin unionin tullialueelle ja 
varastointiin siellä säilyttämisen 
asianmukaisten edellytysten mukaisesti, 
tuontilupahakemusten ja -lomakkeiden 
sekä tuojan vakuutusten ja niiden 
liiteasiakirjojen mallit sekä tarkemmat 
niiden toimittamista ja käsittelyä koskevat 
menettelysäännöt. Tätä valtaa olisi 
käytettävä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201128

mukaisesti.

__________________ __________________

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 
päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 
28.2.2011, s. 13).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 
päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 
28.2.2011, s. 13).

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(16) Kulttuuriesineiden kauppavirroista 
olisi kerättävä merkityksellistä tietoa, jotta 
tuetaan asetuksen tehokasta 
täytäntöönpanoa ja luodaan perusta sen 
tulevalle arvioinnille. Kulttuuriesineiden 
kauppavirtoja ei voida tehokkaasti seurata 
vain niiden arvon tai painon mukaan, koska 
nämä kaksi arvoa voivat vaihdella. On 
olennaisen tärkeää kerätä tietoja 
ilmoitettujen esineiden lukumäärästä. 
Koska yhdistetyssä nimikkeistössä ei 
täsmennetä mitään ylimääräistä 
mittausyksikköä kulttuuriesineitä varten, 
on tarpeen edellyttää, että esineiden 
lukumäärä ilmoitetaan.

(16) Kulttuuriesineiden kauppavirroista 
olisi kerättävä merkityksellistä tietoa, jotta 
tuetaan asetuksen tehokasta 
täytäntöönpanoa ja luodaan perusta sen 
tulevalle arvioinnille. Kulttuuriesineiden 
kauppavirtoja ei voida tehokkaasti seurata 
vain niiden arvon tai painon mukaan, koska 
nämä kaksi arvoa voivat vaihdella. On 
olennaisen tärkeää kerätä sähköisesti 
tietoja ilmoitettujen esineiden 
lukumäärästä. Koska yhdistetyssä 
nimikkeistössä ei täsmennetä mitään 
ylimääräistä mittausyksikköä 
kulttuuriesineitä varten, on tarpeen 
edellyttää, että esineiden lukumäärä 
ilmoitetaan.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Jäsenvaltioiden olisi laadittava 
tiedotuskampanjoita, jotta voidaan hillitä 
laittomasta kaupasta peräisin olevien 
kulttuuriesineiden ostamista ja myymistä. 
Jäsenvaltioihin olisi perustettava ja 
asetettava saataville käyttäjäystävällisiä 
tiedotuspisteitä, vihjepuhelinnumeroita ja 
verkkosivusto, jotta voidaan lisätä 
erityisesti kulttuuriesineiden ostajien tai 
muiden sidosryhmien tietoisuutta ja antaa 
niille tietoja.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Komissiolle olisi annettava (19) Komission olisi hyväksyttävä 
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riittävästi aikaa hyväksyä säännöt tämän 
asetuksen täytäntöönpanosta, erityisesti ne, 
jotka koskevat tuontiluvan hakemisessa tai 
tuojan vakuutuksen laatimisessa 
käytettäviä asianmukaisia lomakkeita.
Tämän vuoksi tämän asetuksen 
soveltamista olisi lykättävä.

viipymättä säännöt tämän asetuksen 
täytäntöönpanosta, erityisesti ne, jotka 
koskevat tuontiluvan hakemisessa tai 
tuojan vakuutuksen laatimisessa 
käytettäviä asianmukaisia sähköisiä 
vakiolomakkeita.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’kulttuuriesineellä’ mitä tahansa 
esinettä, joka on tärkeä arkeologian, 
esihistorian, historian, kirjallisuuden, 
taiteen tai tieteen kannalta ja joka kuuluu 
liitteessä olevassa taulukossa lueteltuihin 
luokkiin ja täyttää siinä määritellyn 
vähimmäisikävaatimuksen;

a) ’kulttuuriesineellä’ mitä tahansa 
esinettä, joka on uskonnollisin tai 
maallisin perustein huomattavan tärkeä 
arkeologian, esihistorian, historian, 
kirjallisuuden, taiteen tai tieteen kannalta ja 
joka kuuluu liitteessä olevassa taulukossa 
lueteltuihin luokkiin ja täyttää siinä 
määritellyn vähimmäisikävaatimuksen;

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ’viejämaalla’ maata, jossa 
kulttuuriesineitä viimeksi pidettiin 
pysyvästi kyseisen maan lakien ja asetusten 
mukaisesti ennen niiden lähettämistä 
unioniin;

c) ’viejämaalla’ maata, jossa 
kulttuuriesineitä viimeksi pidettiin kyseisen 
maan lakien ja asetusten mukaisesti ennen 
niiden lähettämistä unioniin;

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ilmaisulla ’pysyvästi’ vähintään 
kuukauden mittaista ajanjaksoa ja muuta 

Poistetaan.
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tarkoitusta kuin väliaikaista käyttöä, 
passitusta, vientiä tai lähettämistä varten;

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) ’toimivaltaisilla viranomaisilla’ 
jäsenvaltioiden nimeämiä viranomaisia, 
jotka vastaavat tuontilupien 
myöntämisestä ja tuojien vakuutusten 
rekisteröinnistä.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 12 artiklan 
mukaisesti liitteessä olevan taulukon 
toisen sarakkeen muuttamiseksi yhteiseen 
nimikkeistöön tehtyjen muutosten 
seurauksena ja liitteessä olevan taulukon 
kolmannessa sarakkeessa olevan 
vähimmäisikärajan muuttamiseksi tämän 
asetuksen täytäntöönpanosta saatujen 
kokemusten pohjalta.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
Euroopan parlamenttia ja neuvostoa 
kuultuaan, myös asiantuntijatasolla, 
delegoituja säädöksiä 12 artiklan 
mukaisesti, jotta voidaan vahvistaa 
järjestelyt 9 artiklassa tarkoitetun 
sähköisen järjestelmän käyttöönottoa, 
toimintaa ja ylläpitoa varten.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kulttuuriesineiden luovutus 
vapaaseen liikkeeseen ja kulttuuriesineiden 
asettaminen muuhun erityismenettelyyn 
kuin passitukseen sallitaan ainoastaan 
silloin, kun esitetään 4 artiklan mukaisesti 

1. Kolmannesta maasta laittomasti 
vietyjen kulttuuriesineiden saapuminen 
unionin tullialueelle on kielletty.
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myönnetty tuontilupa tai 5 artiklan 
mukaisesti laadittu tuojan vakuutus.

Kulttuuriesineiden luovutus vapaaseen 
liikkeeseen ja kulttuuriesineiden 
asettaminen muuhun erityismenettelyyn 
kuin passitukseen sallitaan ainoastaan 
silloin, kun esitetään 4 artiklan mukaisesti 
myönnetty tuontilupa tai 5 artiklan 
mukaisesti laadittu tuojan vakuutus.

Tuontiluvan myöntämistä tai tuojan 
vakuutuksen moitteetonta toimittamista 
tulliviranomaisille ei pidä tulkita 
todisteeksi kulttuuriesineiden laillisesta 
alkuperästä tai omistajuudesta.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kulttuuriesineiden asetuksen (EU) 
N:o 952/2013 250 artiklassa tarkoitettuun 
väliaikaiseen maahantuontiin unionin 
tullialueelle kasvatuksellisiin, tieteellisiin 
ja akateemisiin tarkoituksiin;

a) kulttuuriesineiden asetuksen (EU) 
N:o 952/2013 250 artiklassa tarkoitettuun 
väliaikaiseen maahantuontiin unionin 
tullialueelle kasvatuksellisiin, tieteellisiin, 
restaurointi-, konservointi- ja akateemisiin 
tarkoituksiin sekä museoiden tai 
vastaavien julkisten voittoa 
tavoittelemattomien laitosten väliseen 
yhteistyöhön kulttuurinäyttelyiden 
järjestämiseksi, edellyttäen, ettei ole 
näyttöä siitä, että kyseiset esineet on 
hankittu laittomasti;

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kulttuuriesineiden asetuksen (EU) 
N:o 952/2013 237 artiklassa tarkoitettuun 
varastointiin, jonka nimenomaisena 
tarkoituksena on varmistaa niiden 

b) kulttuuriesineiden asetuksen (EU) 
N:o 952/2013 237 artiklassa tarkoitettuun 
varastointiin, jonka tarkoituksena on 
varmistaa niiden suojelu ja säilyttäminen 
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säilyttäminen julkisen viranomaisen 
toimesta tai valvonnassa.

julkisen viranomaisen toimesta tai 
valvonnassa sen jälkeen, kun henkilöistä, 
jotka haluavat tuoda niitä unionin 
tullialueelle, on tehty riskinarviointi.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksillä erityiset 
yksityiskohtaiset säännöt 2 kohdassa 
tarkoitetun kulttuuriesineiden väliaikaisen 
maahantuonnin tai varastoinnin osalta. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 13 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

3. Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksillä erityiset 
yksityiskohtaiset säännöt 2 kohdassa 
tarkoitetun suojelusyistä toteutettavan 
kulttuuriesineiden väliaikaisen 
maahantuonnin tai varastoinnin osalta. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 13 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tavaroiden haltijan on haettava 
tuontilupaa saapumisjäsenvaltion 
toimivaltaiselta viranomaiselta. 
Hakemukseen on liitettävä mahdolliset 
liiteasiakirjat ja tiedot, jotka osoittavat, että 
kyseiset kulttuuriesineet on viety 
alkuperämaasta sen lakien ja asetusten 
mukaisesti. Jos viejämaa kuitenkin on 
Pariisissa 14 päivänä marraskuuta 1970 
allekirjoitetun, kulttuuriomaisuuden 
luvattoman tuonnin, viennin ja 
omistusoikeuden siirron kieltämisestä ja 
ehkäisemisestä tehdyn Unescon 
yleissopimuksen, jäljempänä ’vuonna 
1970 tehty Unescon yleissopimus’, 
sopimuspuoli, hakemukseen on liitettävä 
mahdolliset liiteasiakirjat ja tiedot, jotka 
osoittavat, että kulttuuriesineet on viety 

2. Edellisessä kohdassa lueteltujen 
kulttuuriesineiden haltijan on haettava 
tuontilupaa saapumisjäsenvaltion 
toimivaltaiselta viranomaiselta. 
Hakemukseen on liitettävä mahdolliset 
liiteasiakirjat ja tiedot, jotka osoittavat, että 
kyseiset kulttuuriesineet on viety 
alkuperämaasta sen lakien ja asetusten 
mukaisesti. Hakemukseen on kaikissa 
tapauksissa liitettävä mahdolliset 
liiteasiakirjat ja tiedot, jotka osoittavat, että 
kulttuuriesineet on viety viejämaasta sen 
lakien ja asetusten mukaisesti. Jotta 
tuontilupa voidaan myöntää, 
hakemukseen on liitettävä esineiden 
asianmukaista varastointia koskeva 
vakuutus, joka kattaa dokumentoinnin, 
julkisille tutkimuslaitoksille ja yleisölle 
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kyseisestä maasta sen lakien ja asetusten 
mukaisesti.

avoimille museoille tai vastaaville 
julkisille voittoa tuottamattomille 
laitoksille taattavan saavutettavuuden 
sekä yhteistyön perusteltujen 
palautusvaateiden tapauksessa.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jos viejämaa ei ole vuonna 1970 
tehdyn Unescon yleissopimuksen 
sopimuspuoli ja ei ole osoitettu, että 
kulttuuriesineet vietiin alkuperämaasta sen 
lakien ja asetusten mukaisesti;

a) jos ei ole osoitettu, että 
kulttuuriesineet vietiin alkuperämaasta sen 
lakien ja asetusten mukaisesti;

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos viejämaa on vuonna 1970 
tehdyn Unescon yleissopimuksen 
sopimuspuoli ja ei ole osoitettu, että 
kulttuuriesineet vietiin viejämaasta sen 
lakien ja asetusten mukaisesti;

b) toimivaltaisella viranomaisella on
perusteltuja syitä uskoa, että esineiden 
haltija ei ole hankkinut niitä laillisesti;

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos hakemus hyväksytään, 
toimivaltaisen viranomaisen on 
toimitettava välittömästi sähköisesti kopio 
tuontiluvasta asianomaisille 
tulliviranomaisille.

Jos hakemus evätään, toimivaltaisen 
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viranomaisen on annettava siitä 
välittömästi tieto asianomaisille 
tulliviranomaisille ja komissiolle. 
Epäämispäätökseen on liitettävä lausunto 
hakemuksen epäämisen syistä sekä 
valitusmenettelyä koskevat tiedot, jotka 
ilmoitetaan päätöksen antamisen 
yhteydessä hakijalle, jota päätös koskee.

Jos lupahakemus koskee sellaisia 
kulttuuriesineitä, joita koskeva aiempi 
hakemus on evätty, hakijan on 
ilmoitettava aiemmasta epäävästä 
päätöksestä sille toimivaltaiselle 
viranomaiselle, jolle hakemus toimitetaan.

Jäsenvaltioiden on tunnustettava muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten tekemät hakemusten 
epäämistä koskevat päätökset, jos 
epääminen perustuu tämän asetuksen 
säännöksiin.

Jos tällaisen hakemuksen tueksi on saatu 
uutta näyttöä, uusi hakemus voidaan 
esittää 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 
Jos toimivaltainen viranomainen myöntää 
tällaisissa tapauksissa luvan, sen on 
ilmoitettava päätöksestään komissiolle ja 
esitettävä päätökseensä johtaneet 
perusteet.

Komissio toimittaa muille jäsenvaltioille 
saamansa tiedot varmistaakseen tämän 
asetuksen yhdenmukaisen soveltamisen.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on nimettävä viranomaiset, 
joilla on toimivalta myöntää tuontilupia 
tämän artiklan mukaisesti. Niiden on 
ilmoitettava näiden viranomaisten tiedot ja 
mahdolliset niihin tehdyt muutokset 
komissiolle.

Jäsenvaltioiden on nimettävä viipymättä 
viranomaiset, joilla on toimivalta myöntää 
tuontilupia tämän artiklan mukaisesti. 
Niiden on ilmoitettava näiden 
viranomaisten tiedot ja mahdolliset niihin 
tehdyt muutokset komissiolle.
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Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio julkaisee luettelon näiden 
toimivaltaisten viranomaisten tiedoista 
sekä niihin tehdyistä mahdollista 
muutoksista Euroopan unionin virallisen 
lehden C-sarjassa.

Komissio julkaisee luettelon näiden 
toimivaltaisten viranomaisten tiedoista 
sekä niihin tehdyistä mahdollista 
muutoksista Euroopan unionin virallisen 
lehden C-sarjassa sekä 11 artiklassa 
tarkoitetulla asiaa koskevalla 
verkkosivustolla.

Perustelu

Avoimuuden nimissä toimivaltaisten viranomaisten luettelo olisi asetettava julkisesti 
saataville komission ylläpitämällä verkkosivustolla.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä 
tuontilupahakemuksen mallin sekä 
menettelysäännöt tällaisen hakemuksen 
toimittamista ja käsittelyä varten. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 
artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

6. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tuojan 
vakuutuksen sähköisen vakiomallin ja 
tuontiluvan mallin sekä menettelysäännöt 
tällaisen hakemuksen toimittamista ja 
käsittelyä varten yhdessä liiteasiakirjojen 
kanssa. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 13 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tuojan vakuutus Tuojan vakuutus ja säilyttämistä koskeva 
vakuutus
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Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jotta liitteessä olevassa a, b, e, f, g, 
i, j, k ja l alakohdassa tarkoitettuja 
kulttuuriesineitä voidaan unionissa 
luovuttaa vapaaseen liikkeeseen ja asettaa 
muuhun erityismenettelyyn kuin 
passitukseen, on saapumisjäsenvaltion 
tulliviranomaisille esitettävä tuojan antama 
vakuutus.

1. Jotta liitteessä olevassa a, b, e, f, g, 
i, j, k ja l alakohdassa tarkoitettuja 
kulttuuriesineitä voidaan unionissa 
luovuttaa vapaaseen liikkeeseen ja asettaa 
muuhun erityismenettelyyn kuin 
passitukseen, on saapumisjäsenvaltion 
tulliviranomaisille esitettävä tuojan antama 
vakuutus ja säilyttämistä koskeva 
vakuutus.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuojan vakuutuksen on sisällettävä 
tavaroiden haltijan allekirjoittama ilmoitus 
siitä, että tavarat on viety alkuperämaasta 
sen lakien ja asetusten mukaisesti. Jos 
viejämaa kuitenkin on Unescon 
yleissopimuksen sopimuspuoli, tuojan 
vakuutuksen on sisällettävä tavaroiden 
haltijan allekirjoittama ilmoitus siitä, että 
tavarat on viety kyseisestä maasta sen 
lakien ja asetusten mukaisesti.

Sähköisesti rekisteröidyn ja tapauksen 
mukaan toimivaltaisille viranomaisille 
sähköisessä muodossa tai paperiversiona 
toimitetun tuojan vakuutuksen on 
sisällettävä tavaroiden haltijan 
allekirjoittama ilmoitus siitä, että tavarat on 
viety alkuperämaasta sen lakien ja 
asetusten mukaisesti.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuojan vakuutuksen on sisällettävä 
standardoitu asiakirja, jossa kuvataan 
kyseiset kulttuuriesineet niin 

Tuojan vakuutuksen ja säilyttämistä 
koskevan vakuutuksen on sisällettävä
sähköisessä muodossa tai paperiversiona
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yksityiskohtaisesti, että tulliviranomaiset 
voivat ne tunnistaa.

standardoitu asiakirja, jossa kuvataan 
kyseiset kulttuuriesineet niin 
yksityiskohtaisesti, että tulliviranomaiset 
voivat ne tunnistaa. Tuojan vakuutuksessa 
on myös oltava tietoa väärän vakuutuksen 
antamisen seurauksista.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tuojan vakuutukseen on liitettävä 
pakollinen vakuutus, joka kattaa 
kuljetukseen ja käyttöön unionin alueella 
kuluvan ajanjakson. Lisäksi 
tullivirkailijat voivat pyytää esittämään 
muita alkuperäisasiakirjoja, kuten 
asiantuntija-arvion, laskuja ja 
omistusoikeuden osoittavia asiakirjoja, 
kun esine tuodaan unionin tullialueelle.

Säilyttämistä koskevan vakuutuksen on 
sisällettävä tavaroiden haltijan 
allekirjoittama vakuutus siitä, että 
tavaroita varastoidaan asianmukaisesti 
passituksen ja myynnin aikana, kuten
4 artiklassa mainitaan, ja myydään 
yksinomaan sellaisille ostajille, jotka 
täyttävät kulttuuriesineiden 
asianmukaista käsittelyä koskevat 
jäsenvaltioiden säännökset.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksillä tuojan 
vakuutuksen mallin sekä menettelysäännöt 
tuojan vakuutuksen toimittamista ja 
käsittelyä varten. Nämä 

3. Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksillä tuojan 
vakuutuksen sähköisen vakiomallin sekä 
menettelysäännöt tuojan vakuutuksen
sähköistä toimittamista ja käsittelyä varten. 
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täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 
artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 13 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 4 artiklassa tarkoitettu 
tuontilupa tai tapauksen mukaan 5 
artiklassa tarkoitettu tuojan vakuutus on 
toimitettava toimivaltaiselle 
tullitoimipaikalle kulttuuriesineiden 
luovuttamiseksi vapaaseen liikkeeseen tai 
niiden asettamiseksi muuhun 
erityismenettelyyn kuin passitukseen.

1. Edellä 4 artiklassa tarkoitettu 
tuontilupa tai tapauksen mukaan 5 
artiklassa tarkoitettu tuojan vakuutus on 
toimitettava sähköisesti toimivaltaiselle 
tullitoimipaikalle kulttuuriesineiden 
luovuttamiseksi vapaaseen liikkeeseen tai 
niiden asettamiseksi muuhun 
erityismenettelyyn kuin passitukseen.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Niiden kulttuuriesineiden 
tapauksessa, joiden osalta unionin 
tullialueelle saapuminen edellyttää 
tuontiluvan myöntämistä, tulliviranomaiset 
tarkastavat, vastaako tuontilupa esitettyjä 
tavaroita. Tätä varten ne voivat tarkastaa 
kulttuuriesineet fyysisesti, mihin kuuluu 
muun muassa asiantuntijatahon lausunnon 
esittäminen.

2. Niiden kulttuuriesineiden 
tapauksessa, joiden osalta unionin 
tullialueelle saapuminen edellyttää 
tuontiluvan myöntämistä, tulliviranomaiset 
tarkastavat, vastaako tuontilupa esitettyjä 
tavaroita. Tätä varten ne voivat tarkastaa 
kulttuuriesineet fyysisesti, mihin kuuluu 
asiantuntijatahon lausunnon esittäminen. 
Sähköisesti rekisteröidylle tuontiluvalle 
on annettava sarjanumero ja 
kirjaamispäivä ja tavaroiden luovutuksen 
yhteydessä ilmoittajalle annetaan 
jäljennös rekisteröidystä tuontiluvasta.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Niiden kulttuuriesineiden 
tapauksessa, joiden osalta unionin 
tullialueelle saapuminen edellyttää tuojan 
vakuutuksen esittämistä, tulliviranomaiset 
tarkastavat, täyttääkö tuojan vakuutus 5 
artiklassa tai sen perusteella säädetyt 
vaatimukset ja vastaako se esitettyjä 
tavaroita. Tätä varten ne voivat pyytää 
ilmoittajalta lisätietoja ja tarkastaa 
kulttuuriesineet fyysisesti, mihin kuuluu 
muun muassa asiantuntijatahon lausunnon 
esittäminen. Niiden on rekisteröitävä
tuojan vakuutus antamalla sille
sarjanumero ja kirjaamispäivä sekä 
annettava ilmoittajalle tavaroiden 
luovutuksen yhteydessä jäljennös 
rekisteröidystä tuojan vakuutuksesta.

3. Niiden kulttuuriesineiden 
tapauksessa, joiden osalta unionin 
tullialueelle saapuminen edellyttää tuojan 
vakuutuksen esittämistä, tulliviranomaiset 
tarkastavat, täyttääkö tuojan vakuutus 5 
artiklassa tai sen perusteella säädetyt 
vaatimukset ja vastaako se esitettyjä 
tavaroita. Tätä varten ne voivat pyytää 
ilmoittajalta lisätietoja ja tarkastaa 
kulttuuriesineet fyysisesti, mihin kuuluu 
asiantuntijatahon lausunnon esittäminen. 
Sähköisesti rekisteröidylle tuojan 
vakuutukselle on annettava sarjanumero 
ja kirjaamispäivä ja ilmoittajalle annetaan
tavaroiden luovutuksen yhteydessä 
jäljennös rekisteröidystä tuojan 
vakuutuksesta ja vakuutus lähetetään 
toimivaltaisille viranomaisille.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio julkaisee luettelon näiden 
toimivaltaisten tullitoimipaikkojen 
tiedoista sekä niihin tehdyistä mahdollista 
muutoksista Euroopan unionin virallisen 
lehden C-sarjassa.

Komissio julkaisee luettelon näiden 
toimivaltaisten tullitoimipaikkojen 
tiedoista sekä niihin tehdyistä mahdollista 
muutoksista Euroopan unionin virallisen 
lehden C-sarjassa sekä 11 artiklassa 
tarkoitetulla asiaa koskevalla 
verkkosivustolla.

Perustelu

Avoimuuden nimissä toimivaltaisten viranomaisten luettelo olisi asetettava julkisesti 
saataville komission ylläpitämällä verkkosivustolla.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

7 a artikla

Jos unionin rajalla tehdyssä 
tarkastuksessa ilmenee, että 
kulttuuriesineitä tuodaan laittomasti, 
unionin toimivaltaisen tullitoimipaikan on 
tiedotettava kansalliselle poliisille ja 
haltuunotetun kulttuuriesineen 
alkuperämaan tullitoimipaikoille taide-
esineen laitonta kuljetusta ja käyttöä 
koskevasta yrityksestä. Jos maa, josta 
kulttuuriesineitä kuljetetaan laittomasti, 
on eri kuin alkuperämaa, asiasta on 
tiedotettava molempien maiden 
kansallisille viranomaisille.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tulliviranomaisten on pidätettävä 
unionin tullialueelle tuodut kulttuuriesineet 
ja otettava ne väliaikaisesti haltuun, jos 
kyseiset kulttuuriesineet on tuotu unionin 
tullialueelle ilman, että 3 artiklan 1 ja 2 
kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

1. Tulliviranomaisten on pidätettävä 
unionin tullialueelle tuodut kulttuuriesineet 
ja otettava ne väliaikaisesti haltuun, jos 
kyseiset kulttuuriesineet on tuotu unionin 
tullialueelle ilman, että 3 artiklan 1 ja 2 
kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät. 
Jos kulttuuriesineitä pidätetään tai 
otetaan väliaikaisesti haltuun, on 
annettava asianmukaiset takeet niiden 
optimaalisesta säilytyksestä unionin ja 
kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tulliviranomaisten on myös 
yhteistyössä muiden toimivaltaisten 
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eurooppalaisten tai kansallisten virastojen 
kanssa tehtävä tarvittaessa päätös 
lisätarkastuksien soveltamisesta tullin 
valvontaan ja tarkastuksiin käyttämällä 
riskeihin perustuvaa lähestymistapaa. 
Kun toimivaltaisilla viranomaisilla on 
perustellut syyt uskoa, että 
kulttuuriesineet, jotka passitetaan unionin 
alueen kautta, on voitu viedä vastoin 
alkuperämaan sääntöjä ja määräyksiä tai 
muutoin saatu lainvastaisella tavalla, 
niiden on ohjeistettava tulliviranomaisia 
pidättämään tilapäisesti tällaiset tavarat.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
hallinnollisen päätöksen mukana on oltava 
perustelut, se on annettava tiedoksi 
ilmoittajalle ja siihen on sovellettava 
tehokasta oikeussuojakeinoa kansallisessa 
lainsäädännössä säädettyjä menettelyjä 
noudattaen.

2. Edellä 1 ja 1 a kohdassa tarkoitetun 
hallinnollisen päätöksen mukana on oltava 
perustelut, se on annettava tiedoksi 
ilmoittajalle ja siihen on sovellettava 
tehokasta oikeussuojakeinoa kansallisessa 
lainsäädännössä säädettyjä menettelyjä 
noudattaen.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Väliaikaisen haltuunoton keston on 
ehdottomasti oltava enintään niin pitkä 
kuin mitä tulliviranomaiset tai muut 
lainvalvontaviranomaiset tarvitsevat 
määrittääkseen, edellyttävätkö tapauksen 
olosuhteet haltuunoton jatkamista muiden 
unionin tai kansallisen lainsäädännön 
säännösten mukaan. Tämän artiklan 
mukaisen väliaikaisen haltuunoton 
enimmäiskesto on 6 kuukautta. Jos 
kulttuuriesineiden haltuunoton jatkamisesta 

3. Väliaikaisen haltuunoton keston on 
ehdottomasti oltava enintään niin pitkä 
kuin mitä tulliviranomaiset tai muut 
lainvalvontaviranomaiset tarvitsevat 
määrittääkseen, edellyttävätkö tapauksen 
olosuhteet haltuunoton jatkamista muiden 
unionin tai kansallisen lainsäädännön 
säännösten mukaan. Tämän artiklan 
mukaisen väliaikaisen haltuunoton 
enimmäiskesto on 6 kuukautta. Jos 
kulttuuriesineiden haltuunoton jatkamisesta 
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ei ole tehty päätöstä kyseisen ajan kuluessa 
tai jos on päätetty, että tapauksen 
olosuhteet eivät edellytä haltuunoton 
jatkamista, kulttuuriesineet on annettava 
ilmoittajan käyttöön.

ei ole tehty päätöstä kyseisen ajan kuluessa 
tai jos on päätetty, että tapauksen 
olosuhteet eivät edellytä haltuunoton 
jatkamista, kulttuuriesineet on annettava 
ilmoittajan käyttöön. Unionin 
jäsenvaltioiden viranomaisten on 
varmistettava, että kun taide-esineet 
palautetaan alkuperämaahan, maassa ei 
ole käynnissä aseellista selkkausta, jonka 
vuoksi kulttuuriesineen turvallisuutta ei 
voida taata. Muussa tapauksessa esine on 
pidettävä unionissa, kunnes tilanne 
alkuperämaassa on vakautunut.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla

Tekninen apu, opastus ja tietojen vaihto

Jäsenvaltiot voivat tapauskohtaisesti 
komission avustamina antaa teknistä ja 
muuta apua ja ohjausta tuojille ottaen 
huomioon pienten ja keskisuurten 
yritysten tilanne, jotta voidaan helpottaa 
tämän asetuksen vaatimusten täyttämistä.

Jäsenvaltiot voivat komission avustamina 
helpottaa kulttuuriesineiden laitonta 
kauppaa koskevien merkityksellisten 
tietojen levittämistä erityisesti auttaakseen 
tuojia arvioimaan riskejä, ja ne voivat 
helpottaa tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa koskeviin parhaisiin 
käytänteisiin liittyvien merkityksellisten 
tietojen levittämistä.

Apua annetaan niin, että vältetään 
2 artiklan 1 kohdan h a alakohdassa 
tarkoitettujen toimivaltaisten 
viranomaisten toimivaltuuksien 
väheneminen ja säilytetään niiden 
riippumattomuus tämän asetuksen 
täytäntöönpanossa.
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Perustelu

Uuden artiklan innoittajana toimi puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien 
toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 995/2010 
13 artikla. Sen tavoitteena on edistää tämän asetuksen asianmukaista täytäntöönpanoa.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava 3 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettujen toimivaltaisten 
viranomaistensa välinen yhteistyö.

1. Tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava toimivaltaisten 
viranomaistensa välinen yhteistyö.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sähköinen järjestelmä voidaan 
kehittää tietojen tallentamiseksi ja 
vaihtamiseksi jäsenvaltioiden 
viranomaisten välillä – tämä koskee 
erityisesti tuojien vakuutuksia ja 
tuontilupia.

2. Asianmukaisen 
lainsäädäntöehdotuksen perusteella on 
kehitettävä sähköinen järjestelmä tietojen 
tallentamiseksi ja vaihtamiseksi 
jäsenvaltioiden viranomaisten, myös 
tulliviranomaisten, välillä – tämä koskee 
erityisesti tuojien vakuutuksia ja 
tuontilupia. Kaikkien henkilötietojen, joita 
tallennetaan tai käsitellään tällaisessa 
sähköisessä järjestelmässä, on oltava 
unionin tietosuojalainsäädännön 
mukaisia, erityisesti tarpeellisuus-, 
suhteellisuus- ja käyttötarkoituksen 
rajoittamisen periaatteiden mukaisia, ja 
tietosuojaviranomaisten on valvottava 
niitä asianmukaisesti.
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Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) järjestelyt 2 kohdassa tarkoitetun 
sähköisen järjestelmän käyttöönottoa, 
toimintaa ja ylläpitoa varten;

Poistetaan.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava niitä 
seuraamuksia koskevat säännöt, joita 
sovelletaan 3, 4 ja 5 artiklan rikkomiseen ja 
erityisesti väärien vakuutusten antamiseen 
ja väärien tietojen esittämiseen 
kulttuuriesineiden tuomiseksi unionin 
tullialueelle, ja toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet seuraamusten 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. 
Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
näistä säännöistä ja toimenpiteistä 18 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta ja ilmoitettava sille 
viipymättä mahdollisista niihin 
vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.

Jäsenvaltioiden on vahvistettava niitä 
seuraamuksia koskevat säännöt, joita 
sovelletaan 3, 4 ja 5 artiklan rikkomiseen ja 
erityisesti kulttuuriesineiden tuontiin 
unionin alueelle ilman asianmukaista 
lupaa, luvan käyttöön muita kuin niitä 
kulttuuriesineitä varten, joille se on 
myönnetty, tai väärien vakuutusten 
antamiseen ja väärien tietojen esittämiseen 
kulttuuriesineiden tuomiseksi unionin 
tullialueelle sekä taloudellisten varojen 
hankkimiseen rikollisryhmille 
kulttuuriesineiden laittoman tuonnin 
avulla. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet 
seuraamusten täytäntöönpanon 
varmistamiseksi kaikin osin, mukaan 
lukien kulttuuriesineiden laittomaan 
maahantuontiin syyllistyneiden 
omaisuuden pakkolunastus. Seuraamusten 
on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle näistä säännöistä ja 
toimenpiteistä 18 kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta ja 
ilmoitettava sille viipymättä mahdollisista 
niihin vaikuttavista myöhemmistä 
muutoksista.
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Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on järjestettävä koulutusta 
ja kehitettävä valmiuksia sen 
varmistamiseksi, että kyseiset viranomaiset 
panevat tämän asetuksen tehokkaasti 
täytäntöön. Ne voivat lisäksi käyttää
valistuskampanjoita erityisesti 
kulttuuriesineiden ostajien tietoisuuden 
lisäämiseksi.

Jäsenvaltioiden on järjestettävä 
tullivirkailijoille tai muille toimivaltaisille 
työntekijöille koulutusta laittomasti 
kaupattujen, varastettujen tai 
väärennettyjen kulttuuriesineiden 
tunnistamisesta, tehtävä tehokkaampaa 
yhteistyötä laittoman kaupan ja 
kulttuuriesineiden salakuljetuksen 
torjumiseksi sekä kehitettävä valmiuksia 
sen varmistamiseksi, että kyseiset 
viranomaiset ja ammattilaiset panevat 
tämän asetuksen tehokkaasti täytäntöön. 
Komissio hallinnoi asiaa koskevaa 
verkkosivustoa, jolla annetaan kaikille 
asianosaisille selkeitä tietoja tämän 
asetuksen tavoitteista, velvoitteista, 
toimivaltaisten viranomaisten luettelosta, 
mahdollisesta väliaikaisesta 
haltuunotosta, käyttöön otetuista 
seuraamuksista, oikeudesta tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin tai muista asiaa 
koskevista kysymyksistä. Jäsenvaltioiden 
on lisäksi käytettävä valistuskampanjoita 
ja asetettava saataville käyttäjäystävällisiä 
tiedotuspisteitä ja vihjepuhelinnumeroita
erityisesti kulttuuriesineiden ostajien ja 
muiden sidosryhmien tietoisuuden 
lisäämiseksi ja tietojen antamiseksi niille.
Tullille olisi annettava unionin 
ulkorajoilla asiantuntija-apua, varoja ja 
erityisvälineitä tämän asetuksen 
periaatteiden ja hengen noudattamiseksi.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio ja jäsenvaltiot tekevät tämän 
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asetuksen täytäntöönpanoa 
valmistellessaan yhteistyötä 
kansainvälisten järjestöjen, kuten 
Unescon, Interpolin, Europolin, 
Maailman tullijärjestön (WCO) ja 
Kansainvälisen museoneuvoston kanssa, 
jotta varmistetaan tehokas koulutus sekä 
tehokkaat valmiuksien kehittämistoimet ja 
tiedotuskampanjat.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tiedot tämän asetuksen 
rikkomisesta;

b) tiedot tämän asetuksen rikkomisesta
ja määrätyistä seuraamuksista;

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) niiden tapausten lukumäärä, joissa 
kulttuuriesineitä on otettu haltuun, sekä

e) niiden tapausten lukumäärä, joissa 
kulttuuriesineitä on otettu haltuun, 
haltuunoton kesto sekä

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) niiden tapausten lukumäärä, joissa 
kulttuuriesineitä on luovutettu valtiolle 
asetuksen (EU) N:o 952/2013 199 artiklan 
mukaisesti.

f) niiden tapausten lukumäärä, joissa 
kulttuuriesineitä on luovutettu valtiolle 
asetuksen (EU) N:o 952/2013 199 artiklan 
mukaisesti, ja
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Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio lähettää tätä varten 
kyselylomakkeet jäsenvaltioille. 
Jäsenvaltioilla on 6 kuukautta aikaa 
toimittaa pyydetyt tiedot komissiolle.

Komissio lähettää tätä varten 
kyselylomakkeet jäsenvaltioille. 
Jäsenvaltioilla on 6 kuukautta aikaa 
kyselylomakkeen vastaanottamisesta 
toimittaa pyydetyt tiedot komissiolle.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi pyytää jäsenvaltioita 
toimittamaan lisätietoja 
tuontilupahakemusten käsittelystä 
jäsenvaltioiden 1 kohdassa tarkoitettuihin 
kyselylomakkeisiin antamien vastausten 
perusteella. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että pyydetyt tiedot 
toimitetaan viipymättä.

Perustelu

Jotta komissio voi arvioida tämän asetuksen täytäntöönpanon yhdenmukaisuutta, sen olisi 
tarvittaessa saatava lisätietoja siitä, miten jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset 
käsittelevät lupahakemuksia.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän asetuksen täytäntöönpanosta kolmen 
vuoden kuluttua sen soveltamisen 

2. Komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän asetuksen täytäntöönpanosta kolmen 
vuoden kuluttua sen soveltamisen 
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alkamispäivästä ja sen jälkeen joka viides 
vuosi.

alkamispäivästä ja sen jälkeen joka viides 
vuosi. Kertomuksissa arvioidaan tämän 
asetuksen täytäntöönpanon 
yhdenmukaisuutta sekä asetuksen 
toimintaa ja tehokkuutta, ja niiden 
yhteydessä voidaan esittää tarvittaessa 
asiaankuuluvia lainsäädäntöehdotuksia.
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