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WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. przypomina, że kształcenie sprzyja poszanowaniu dzieł sztuki i innych dóbr kultury 
i uznaniu dla nich jako symboli dziedzictwa kulturowego i tożsamości, dlatego też 
odgrywa istotną rolę w zapobieganiu grabieży i nielegalnemu handlowi dobrami kultury 
oraz w zniechęcaniu do takich działań; wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby 
zachęcały do działań edukacyjnych i podnoszących świadomość w tym zakresie, także 
w kontekstach pozaformalnych i nieformalnych, oraz by je wspierały;

2. podkreśla, że transgraniczny charakter większości roszczeń o zwrot wymaga jasnego 
i spójnego podejścia transgranicznego, które może przezwyciężyć istniejące trudności 
i ułatwić znalezienie sprawiedliwych i należytych rozwiązań; wzywa Komisję, aby
przewidziała powołanie organu doradczego na szczeblu unijnym w celu wspierania 
państw członkowskich i innych podmiotów w ich wysiłkach na rzecz zlokalizowania 
i identyfikacji zagrabionych dzieł sztuki i innych dóbr kultury oraz przyspieszenia ich 
zwrotu prawowitym właścicielom;

3. podkreśla, że grabież dzieł sztuki i innych dóbr kultury podczas konfliktów zbrojnych 
i wojen, a także w czasie pokoju, stanowi poważny i powszechnie występujący 
problem, którym należy się zająć zarówno w zakresie zapobiegania grabieży, jak 
i zwrotu zagrabionych dóbr, tak aby chronić dziedzictwo kulturowe i tożsamość 
społeczeństw, wspólnot, grup i osób oraz zapewniać ich integralność;

4. podkreśla, że istnieje pilna potrzeba aktywnego promowania systematycznego, 
niezależnego i wysokiej jakości badania pochodzenia w celu identyfikowania 
zagrabionych dzieł sztuki, ułatwienia ich zwrotu prawowitym właścicielom, tworzenia 
w pełni przejrzystego, odpowiedzialnie zarządzanego i etycznego rynku dzieł sztuki 
oraz w celu skutecznego zapobiegania grabieży i handlowi dziełami sztuki i kultury 
pochodzącymi z obszarów, na których toczą się konflikty zbrojne i wojny, oraz 
zniechęcania do tego procederu; zauważa możliwości, jakie oferują w tym względzie 
europejskie instrumenty finansowe; wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
zachęcania do organizowania i wspierania – na szczeblu unijnym i krajowym –
specjalnych programów szkoleniowych w zakresie badań pochodzenia, aby umożliwić 
w szczególności podmiotom zaangażowanym w walkę z nielegalnym handlem dobrami 
kultury rozwijanie i pogłębianie wiedzy fachowej, w tym w ramach projektów 
transgranicznych;

5. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji z dnia 13 lipca 2017 r. dotyczący 
rozporządzenia w sprawie przywozu dóbr kultury; z uwagi na globalny zasięg rynku 
dzieł sztuki i liczbę przedmiotów znajdujących się w rękach prywatnych podkreśla 
potrzebę podejmowania dalszych wysiłków na rzecz transgranicznego zwrotu dzieł 
sztuki i dóbr kultury zagrabionych podczas konfliktów zbrojnych i wojen; podkreśla, że 
badanie pochodzenia i współpraca europejska okazały się przydatne w identyfikacji 
zagrabionych przedmiotów, a następnie umożliwiły ich zwrot i w niektórych 
przypadkach zapobiegły finansowaniu grup terrorystycznych czy działań wojennych;
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6. ma świadomość, że badanie pochodzenia jest ściśle związane z obowiązkiem należytej 
staranności mającym zastosowanie podczas nabywania dzieł sztuki i ma duże znaczenie 
dla wszystkich podmiotów na rynku sztuki, ponieważ nabywanie kradzionych dzieł 
sztuki – świadomie lub wskutek zaniedbania – podlega karze zgodnie z określonymi 
przepisami krajowymi;

7. wzywa państwa członkowskie do podjęcia odpowiednich działań, aby położyć kres 
nielegalnemu handlowi dobrami kultury pochodzącymi z terytoriów państw 
znajdujących w stanie wojny, takich jak Syria i Irak, i zapobiegać w ten sposób 
wykorzystywaniu dóbr kultury jako źródła finansowania terroryzmu;

8. ubolewa, że – ze względu na brak lub swobodę stosowania przepisów dotyczących 
badania pochodzenia i należytej staranności lub z uwagi na ich różnice między 
państwami członkowskimi – wielu transgranicznych roszczeń o zwrot dzieł sztuki nie 
udaje się rozpatrywać w sposób efektywny i skoordynowany, co może sprzyjać 
grabieży i nielegalnemu handlowi oraz zachęcać do przemytu; w wyniku braku 
powszechnych standardów mająca zastosowanie procedura często pozostaje niejasna 
dla wszystkich zainteresowanych stron, w tym muzeów, pośredników w handlu 
dziełami sztuki, kolekcjonerów dzieł sztuki, turystów i podróżnych; w związku 
z powyższym wzywa Komisję do harmonizacji przepisów dotyczących badania 
pochodzenia oraz do włączenia pewnych podstawowych zasad Konwencji 
Międzynarodowego Instytutu Unifikacji Prawa Prywatnego (UNIDROIT) z 1995 r. 
dotyczącej skradzionych lub nielegalnie wywiezionych dóbr kultury;

9. zauważa, że rosnąca świadomość społeczna w zakresie dzieł sztuki i dóbr kultury 
zagrabionych w czasie drugiej wojny światowej oraz niedawny gwałtowny wzrost 
grabieży dzieł sztuki i dóbr kultury podczas konfliktów w Iraku i Syrii, jak również 
świadomość znaczenia badania pochodzenia doprowadziły do rozwoju użytecznych 
zasobów pozwalających ustalić historię własności danego dzieła sztuki; docenia 
inicjatywy podejmowane przez muzea oraz inne instytucje publiczne i prywatne mające 
na celu opracowanie narzędzi ułatwiających badanie pochodzenia; wzywa Komisję do 
szczegółowego przeglądu istniejących baz danych oraz do zbadania możliwości 
utworzenia centralnej bazy metadanych, która zawierałaby wszystkie dostępne 
informacje, byłaby regularnie aktualizowana i dostępna dla wszystkich właściwych 
podmiotów;

10. uważa, że na podstawie tej centralnej bazy metadanych powinno się opracować 
wspólny system katalogowania stosujący znormalizowane symbole identyfikacyjne; 
w związku z tym wzywa Komisję, aby wspierała wprowadzenie symboli 
identyfikacyjnych opracowanych i rozpowszechnionych przez Międzynarodową Radę 
Muzeów i inne organizacje jako wspólnego standardu dla całego rynku wewnętrznego;

11. uznaje, że aby umożliwić prawidłowe badanie pochodzenia, potrzebne jest stworzenie 
dokumentacji pisemnej lub jak najbardziej szczegółowego rejestru transakcji; wzywa 
Komisję, aby aktywnie wspierała przygotowanie wspólnych wytycznych dotyczących 
tego rodzaju rejestrów oraz by przyjęła odpowiednie środki w celu zachęcenia państw
członkowskich do wprowadzenia ogólnego wymogu prowadzenia rejestru transakcji dla 
osób pracujących zawodowo na rynku dzieł sztuki oraz, bardziej ogólnie, do 
przystąpienia do Konwencji UNIDROIT z 1995 r. dotyczącej skradzionych lub 
nielegalnie wywiezionych dóbr kultury;
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12. uważa, że aby stworzyć zestaw zasad umożliwiających skuteczne zapobieganie grabieży 
i przemytowi dzieł sztuki i dóbr kultury oraz osiągnięcie w pełni przejrzystego, 
odpowiedzialnie zarządzanego i etycznego światowego rynku sztuki, Komisja powinna 
dążyć do współpracy z państwami trzecimi z myślą o ustanowieniu owocnych 
partnerstw przy uwzględnieniu w tym celu zasad określonych w Konwencji UNIDROIT 
z 1995 r. dotyczącej skradzionych lub nielegalnie wywiezionych dóbr kultury;

13. wzywa Komisję, aby zachęcała państwa członkowskie do dzielenia się informacjami na 
temat obecnie stosowanych praktyk w zakresie kontroli pochodzenia dóbr kultury oraz 
do zacieśnienia współpracy w celu zharmonizowania środków kontroli i procedur 
administracyjnych służących określaniu pochodzenia dóbr kultury;

14. wzywa Komisję do propagowania i finansowego wspierania działań w zakresie badania 
pochodzenia w całej Unii; sugeruje, aby Komisja zorganizowała forum dyskusyjne dla 
wymiany najlepszych praktyk i znalezienia najlepszych rozwiązań na chwilę obecną 
i na przyszłość;

15. wzywa Komisję do przyjęcia środków, których celem byłoby informowanie rynku dzieł 
sztuki, a także potencjalnych nabywców dzieł, o znaczeniu badania pochodzenia, 
zważywszy na to, że badanie to jest powiązane z obowiązkiem zachowania należytej 
staranności; 

16. popiera pogląd, że transgraniczne procedury zwrotu dzieł sztuki i dóbr kultury 
zagrabionych podczas konfliktów zbrojnych i wojen oraz aktywne promowanie badania 
pochodzenia należy rozpatrywać w kontekście inicjatywy Europejskiego Roku 
Dziedzictwa Kulturowego 2018; w związku z tym wzywa Komisję i powołaną przez nią 
grupę roboczą do uwzględnienia tego punktu w ich planie prac szczegółowo 
określającym działania w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.
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