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КРАТКА ОБОСНОВКА

В качеството си на докладчик приветствам целта на предложението за борба с 
изпирането на пари и алтернативни източници на финансиране на тероризма, 
включително грабежи и контрабанда на антични предмети, като винаги се има предвид, 
че защитата на културното наследство трябва да бъде крайната цел, особено като се 
има предвид, че настоящата 2018 г. е Европейска година на културното наследство.

В това отношение следва да се отбележи, че трябва да се постигне баланс между
мерките, които следва да бъдат приети за защита на културното наследство и мерките, 
които трябва да бъдат взети в полза на пазара на произведения на изкуството, така че да 
не се възпрепятства по непропорционален начин законната презгранична търговия с 
движими културни ценности. 

В качеството ми на докладчик подкрепям фиксирането на минимален праг на възрастта 
от 250 години за всички категории културни ценности, тъй като това изглежда 
подходяща възрастова граница, съответстваща на целта на предложението. Освен това 
изразявам съгласието си с факта, че някои категории културни ценности, които са 
изложени на повишен риск от ограбване, загуба или унищожаване изискват засилени 
мерки за защита. 

От една страна, що се отнася до мерките, които трябва да бъдат приети в полза на 
пазара на изкуство, на първо място законосъобразността на износа, следва да бъдат 
разгледани въз основа на законите и подзаконовите актове на държавата източник, а не 
държавата на произход, тъй като считам, че задължението за предоставяне на 
документи, които доказват законния износ от държавата източник е допълнителна 
тежест за пазара на произведения на изкуството. Следователно разграничението между 
държави страни по Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г. и държави, които не са страни 
по тази конвенция що се отнася до задължението за доказване на законния износ, 
съответно от държавата на износ или държавата източник, трябва да бъде премахнато, 
като всички държави членки бъдат задължени да доказват, че износът от третата 
държава е бил законен, в съответствие със собствените й законови и подзаконови 
разпоредби. 

На второ място, въпреки че терминът „държател на движимите културни ценности“ е 
определен в предложението чрез позоваване на член 5, параграф 34 от Регламент (ЕС) 
№ 952/2013, считам, че е от значение да се гарантира, че терминът не предполага 
собственост, тъй който лице, което желае да получи разрешение за внос не може вече 
да бъде собственик на културните ценности.

На трето място, в съответствие с предложението, допускането на временен внос на 
културни ценности за образователни, научни или академични изследователски цели не 
следва да бъде обвързано с представяне на разрешение или декларация, и считам, че 
целите за връщане следва също да бъдат включени в това изключение. 

От друга страна, по отношение на приемането на мерки в полза на защитата на 
културното наследство, първо предлагам да се увеличи периодът, считан за „временен“ 
от един месец на десет години за категориите културни ценности, посочени в букви в), 
г) и з) от приложението; и на една година за останалата част от категориите, 
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определени в приложението.  

На второ място, бих искал да подчертая, че като се вземе предвид особения характер на 
тези предмети, ролята на културните експерти в рамките на митническите органи е от 
изключително значение, тъй като те могат, ако се счете за необходимо, да изискват 
допълнителна информация от декларатора и да извършват физическа проверка на 
културните ценности чрез извършване на експертиза.

На трето място, по отношение на съхраняването на движими културни ценности на 
митническата територия на Съюза, в случай на временно задържане, поради особения 
характер на стоките, трябва да има минимални гаранции за съхранение. 

С цел да се улесни адаптирането към този нов режим, изцяло подкрепям идеята да се 
повери на държавите членки организацията на обучения и на дейности по укрепване на 
капацитета в полза на съответните органи и професионалисти, както и на 
информационни кампании за купувачите. Освен това вярвам, че информацията относно 
точките за контакт следва да бъде предоставена на разположение във всяка държава 
членка, за да се помогне на участниците на пазара да прилагат настоящия регламент. 
На последно място, но не по значение – важно е да се засили електронната 
администрация чрез използването на подходящи електронни стандартизирани 
формуляри за изготвяне на декларация на вносителя или за кандидатстване за 
разрешения, които се подават по електронен път и се регистрират като им се 
предоставя сериен номер и дата на регистрацията; заедно с разработването на напълно 
функционираща електронна система за обмен на информация между органите на 
държавите членки, която със сигурност ще допринесе за предотвратяването на 
търсенето на най-благоприятната правна система.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещите комисии по международна 
търговия и по вътрешния пазар и защита на потребителите да вземат предвид следните 
изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Определенията, които се 
използват в регламента, следва да се 
основават на определенията, използвани 
в Конвенцията на ЮНЕСКО относно 
мерките за забрана и предотвратяване 
на незаконен внос, износ и прехвърляне 
на правото на собственост на културни 

(6) Определенията, които се 
използват в регламента, следва да се 
основават на определенията, използвани 
в Хагската конвенция от 1954 г. за 
защита на културните ценности в 
случай на въоръжен конфликт, 
Конвенцията на ЮНЕСКО относно 
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ценности (подписана в Париж на 
14 ноември 1970 г.) и Конвенцията на 
Международния институт за 
унифициране на частното право 
(UNIDROIT) относно връщане на 
откраднатите или незаконно изнесени 
културни ценности (подписана в Рим на 
24 юни 1995 г.), по които са страни 
значителен брой държави членки, като 
се има предвид, че много трети държави 
и повечето държави членки са запознати 
с разпоредбите на тези конвенции.

мерките за забрана и предотвратяване 
на незаконен внос, износ и прехвърляне 
на правото на собственост на културни 
ценности (подписана в Париж на 
14 ноември 1970 г.) и Конвенцията на 
Международния институт за 
унифициране на частното право 
(UNIDROIT) относно връщане на 
откраднатите или незаконно изнесени 
културни ценности (подписана в Рим на 
24 юни 1995 г.), по които са страни 
значителен брой държави членки, като 
се има предвид, че много трети държави 
и повечето държави членки са запознати 
с разпоредбите на тези конвенции.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Законосъобразността на износа 
следва да се проверява въз основа на 
законовите и подзаконовите актове на 
държавата, в която са открити или 
създадени движимите културни 
ценности („държава източник“). За да се 
избегне заобикаляне на правилата, при 
въвеждане в Съюза на движими 
културни ценности от различна трета 
държава, която е подписала 
Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г. и 
следователно е ангажирана в борбата 
срещу незаконния трафик на движими 
културни ценности, лицето, което желае 
да ги въведе на митническата територия 
на Съюза, следва да докаже, че те са 
изнесени законно от въпросната трета 
държава. В останалите случаи лицето 
следва да докаже, че е законен износът 
от държавата източник.

(7) Законосъобразността на износа 
следва да се проверява въз основа на 
законовите и подзаконовите актове на 
държавата, в която са открити или 
създадени движимите културни 
ценности („държава източник“). При 
въвеждане в Съюза на движими 
културни ценности от различна трета 
държава лицето, което желае да ги 
въведе на митническата територия на 
Съюза, следва да докаже, че те са 
изнесени законно от държавата 
източник. В случаите, когато 
държавата – източник на 
движимите културни ценности, не 
може да бъде установена със 
сигурност, лицето, което желае да ги 
въведе на митническата територия 
на Съюза, следва да докаже, че те са 
изнесени законно от последната 
държава, в която са се намирали 
преди изпращането им в Съюза 
(„държава на износ“), в съответствие 
с нейните законови и подзаконови 
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разпоредби.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Като се има предвид, че в 
член 5 от Конвенцията на ЮНЕСКО 
от 1970 г. се призовава за създаване на 
една или повече национални служби, 
разполагащи с достатъчен брой 
квалифицирани служители, за да се 
гарантира защитата на собствените 
им движими културни ценности 
срещу незаконен внос, износ и 
прехвърляне; като се има предвид 
също така необходимостта от 
активно сътрудничество с 
компетентните органи на трети 
държави в областта на сигурността 
и борбата срещу незаконния внос на 
движими културни ценности, по-
специално в зони на конфликт, от 
държавите – страни по Конвенцията 
на ЮНЕСКО от 1970 г., се изисква да 
спазват ангажиментите, предвидени 
в рамките на Конвенцията, а 
държавите членки, които все още не 
са я ратифицирали, се приканват 
незабавно да сторят това.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За да не се възпрепятства 
прекомерно търговията с движими 
културни ценности през външните 
граници, настоящият регламент следва 
да се прилага само за тези от тях, които 
отговарят на определено ограничение за 

(8) За да не се възпрепятства 
прекомерно търговията с движими 
културни ценности през външните 
граници на Съюза, настоящият 
регламент следва да се прилага само за 
тези от тях, които отговарят на 
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възраст. С оглед на това е 
целесъобразно за всички категории 
движими културни ценности да се 
определи минимален възрастов праг от 
250 години. Благодарение на този праг 
мерките, предвидени в настоящия 
регламент, ще се съсредоточат върху 
движимите културни ценности, които е 
най-вероятно да станат жертва на
грабители в конфликтни райони, и няма 
да изключват други движими културни 
ценности, контролът върху които е 
необходим за опазване на културното 
наследство.

определено ограничение за възраст и 
стойност. С оглед на това е 
целесъобразно за най-уязвимите
категории движими култури ценности 
да се определи минимален възрастов 
праг от 100 години в съответствие с 
разпоредбите на Хагската конвенция 
от 1954 г., Конвенцията на ЮНЕСКО 
от 1970 г. и Конвенцията на 
Международния институт за 
унифициране на частното право 
(UNIDROIT) от 1995 г. Благодарение 
на този праг мерките, предвидени в 
настоящия регламент, ще се 
съсредоточат върху движимите 
културни ценности, които е най-
вероятно да станат жертва на грабители 
в конфликтни райони, и няма да 
изключват други движими културни 
ценности, контролът върху които е 
необходим за опазване на културното 
наследство.

Обосновка

Минималният възрастов праг от 250 години не е в съответствие с някои 
международни договори (член 1 от Хагската конвенция за защита на културните 
ценности в случай на въоръжен конфликт, член 1 от Конвенцията относно мерките за 
забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на 
собственост на културни ценности от 1970 г. и член 2 от Конвенцията на 
Международния институт за унифициране на частното право (UNIDROIT) относно 
връщане на откраднатите или незаконно изнесени културни ценности).

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Като се има предвид, че някои 
категории движими културни ценности 
— като например археологически 
находки, части от паметници, редки 
ръкописи, инкунабули — са особено 
застрашени от разграбване и 

(10) Като се има предвид, че някои 
категории движими културни ценности 
— като например археологически 
находки, части от паметници, редки 
ръкописи, инкунабули — са особено 
застрашени от разграбване и 
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унищожение, е необходимо да се 
предвиди система за засилен контрол 
преди въвеждането им на митническата 
територия на Съюза. Тази система 
следва да изисква да се представи 
разрешение, издадено от компетентния 
орган на държавата членка на 
въвеждане, преди такива ценности да се 
допуснат за свободно обращение или да 
се поставят под специален митнически 
режим, различен от режим транзит. 
Лицата, които желаят да получат такова 
разрешение, следва да са в състояние да 
докажат, че износът от държавата 
източник е законен, като представят
подходящи придружаващи документи и 
доказателства, и по-специално 
сертификати или разрешения за износ, 
издадени от третата държава на износ, 
документи за собственост, фактури, 
договори за продажба, застрахователни 
документи, транспортни документи и 
експертни оценки. На базата на пълни и 
точни заявления компетентните органи 
на държавите членки следва да решат, 
без да се забавят необосновано, дали да 
издадат разрешение.

унищожение, е необходимо да се 
предвиди система за засилен контрол 
преди въвеждането им на митническата 
територия на Съюза. Тази система 
следва да изисква да се представи 
разрешение, издадено от компетентния 
орган на първата държавата членка на 
въвеждане, преди такива ценности да се 
допуснат за свободно обращение или да 
се поставят под специален митнически 
режим, различен от режим транзит. 
Лицата, които желаят да получат такова 
разрешение, следва да са в състояние да 
докажат, че движимите културни 
ценности са изнесени от държавата 
източник в съответствие с нейните 
законови и подзаконови разпоредби 
или че няма такива. Законният износ 
от държавата източник следва да се 
докаже с подходящи придружаващи 
документи и доказателства, и по-
специално сертификати или разрешения 
за износ, издадени от третата държава 
на износ, документи за собственост, 
фактури, договори за продажба, 
застрахователни документи, 
транспортни документи и експертни 
оценки. На базата на пълни и точни 
заявления компетентните органи на 
държавите членки следва да решат, без 
да се забавят необосновано, дали да 
издадат разрешение. В случаите, 
когато държавата – източник на 
движимите културни ценности, не 
може да бъде установена със 
сигурност, заявлението следва да се 
съпровожда от придружаващи 
документи и информация, които да 
представят доказателства, че 
движимите културни ценности са 
били изнесени от държавата на износ 
в съответствие с нейните законови и 
подзаконови разпоредби. При внос на 
движими културни ценности, които 
произхождат от засегнати от 
конфликти и високорискови държави, 
следва винаги да се изисква 
представянето на разрешение, 
издадено от компетентния орган на 
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първата държава членка на 
въвеждане. Лицата, които желаят да 
получат такова разрешение, следва да 
са в състояние да докажат, че 
движимите културни ценности са 
изнесени от държавата източник в 
съответствие с нейните законови и 
подзаконови разпоредби, като по този 
начин се изключи възможността да 
се докаже законността на износа от 
държавата на износ.  Комисията 
следва да установи, чрез актове за 
изпълнение, редовно актуализиран 
списък на засегнати от конфликти и 
високорискови държави, чрез който 
следва да се установят 
ограничителни мерки, които да се 
прилагат по отношение на 
движимите културни ценности, в 
съответствие с член 215 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз. Комисията следва да използва 
външен експертен опит, например от 
ЮНЕСКО и Международния съвет на 
музеите (ICOM), за съставянето на 
посочения списък, който следва да се 
основава, в съответствие с насоките 
на резолюциите на Съвета за 
сигурност на ООН, на червените 
списъци на ICOM, в които се 
класифицират застрашените 
категории археологически находки и 
произведения на изкуството в най-
уязвимите зони на света, за да се 
предотврати тяхната продажба или 
незаконен износ.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Като се вземе предвид 
конкретното естество на тези 
предмети, ролята на културните 
експерти в рамките на 
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митническите органи е от 
изключително значение, тъй като те 
следва да могат, когато е необходимо, 
да изискват допълнителна 
информация от декларатора и да 
правят физическа проверка на 
движимите културни ценности чрез 
извършване на експертиза.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Лицата, които желаят да въведат 
на митническата територия на Съюза 
други категории движими културни 
ценности, следва да удостоверят с 
декларация, че износът от третата 
държава е законен и че поемат 
отговорност за него, както и да 
представят достатъчно информация, 
за да може митницата да идентифицира 
въпросните ценности. За улесняване на 
процедурата и от съображения за правна 
сигурност информацията за движимите 
културни ценности следва да се 
представя чрез стандартизиран 
документ. За тяхното описание следва 
да се използва препоръчаният от 
ЮНЕСКО стандарт за описание на 
движими културни ценности (Object 
ID). За да се осигури проследимостта на 
движимите културни ценности след 
въвеждането им на вътрешния пазар, 
митницата следва да регистрира 
тяхното въвеждане, да запази 
оригиналите на съответните 
документи и да даде копие от тях на 
декларатора.

(11) Лицата, които желаят да въведат 
на митническата територия на Съюза 
други категории движими културни 
ценности, следва да са в състояние да 
докажат, че износът от държавата 
източник е законен, като представят 
подходящи придружаващи документи
и доказателства, по-специално 
сертификати или разрешения за 
износ, издадени от третата държава 
на износ, документи за собственост, 
фактури, договори за продажба,
застрахователни документи, 
транспортни документи и експертни 
оценки.  Лицата, които желаят да 
въведат движими културни ценности 
на митническата територия на 
Съюза придружават вноса с 
електронна декларация, като заявят 
и поемат отговорност за 
законосъобразността на износа от 
държавата източник, следва да 
предоставят достатъчна
информация, за да може митницата да 
идентифицира въпросните ценности.  За 
улесняване на процедурата и от 
съображения за правна сигурност 
информацията за движимите културни 
ценности следва да се представя чрез 
стандартизиран електронен документ. 
За тяхното описание следва да се 
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използва препоръчаният от ЮНЕСКО 
стандарт за описание на движими 
културни ценности (Object ID). За да се 
осигури проследимостта на движимите 
културни ценности след въвеждането 
им на вътрешния пазар, те следва да 
бъдат електронно регистрирани и на 
декларатора следва да се предостави
копие от съответните подадени 
документи.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Временният внос на движими 
културни ценности за целите на 
образователни, научни или академични 
изследвания следва да не е обвързан с 
представянето на разрешение или 
декларация.

(12) Временният внос на движими 
културни ценности (като културни и 
музикални ценности) за целите на 
образователни, научни, 
реставрационни, консервационни, 
изложбени или академични 
изследвания и за целите на 
сътрудничеството между музеите 
или подобни обществени институции 
с нестопанска цел за организацията 
на изложения следва да не е обвързан с 
представянето на разрешение или 
декларация. 

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Културните ценности, 
предназначени да бъдат представяни 
на търговски панаири или 
международни салони на изкуствата, 
не следва да подлежат на 
представяне на разрешение за внос.
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Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За да се вземат предвид опитът 
при прилагането на настоящия 
регламент, както и променящите се 
геополитически и други обстоятелства, 
които излагат движимите културни 
ценности на риск, и същевременно да не 
се възпрепятства непропорционално 
търговията с трети държави, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове 
съгласно член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
по отношение на промените в критерия 
за минималния възрастов праг за 
различните категории движими 
културни ценности. Това делегиране 
следва да даде възможност на 
Комисията да актуализира 
приложението след изменения в 
Комбинираната номенклатура. От 
особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 
включително на експертно равнище, и 
тези консултации да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г27. 
По-специално, с цел осигуряване на 
равно участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

(14) За да се вземат предвид опитът 
при прилагането на настоящия 
регламент, както и променящите се 
геополитически и други обстоятелства, 
които излагат движимите културни 
ценности на риск, и същевременно да не 
се възпрепятства непропорционално 
търговията с трети държави, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове 
съгласно член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
по отношение на промените в критерия 
за минималния възрастов и финансов 
праг за различните категории движими 
културни ценности. Това делегиране 
следва да даде възможност на 
Комисията да актуализира 
приложението след изменения в 
Комбинираната номенклатура. От 
особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 
включително на експертно равнище, и 
тези консултации да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г.27

По-специално, с цел осигуряване на 
равно участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.
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__________________ __________________

27 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1. 27 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) За да се осигурят еднакви 
условия за прилагането на настоящия 
регламент, на Комисията следва да се 
предоставят изпълнителни правомощия 
да приема конкретните ред и условия за 
временен внос и за складиране на 
движими културни ценности на 
митническата територия на Съюза, 
образците на заявленията и 
формулярите за разрешения за внос, на 
декларациите на вносителя и 
съпровождащите ги документи, както и 
допълнителни процедурни правила за 
тяхното подаване и обработване. На 
Комисията следва да се предоставят 
изпълнителни правомощия също така да 
предприеме необходимото за 
създаването на електронна база данни за 
съхранение и обмен на информация 
между държавите членки. Тези 
правомощия следва да бъдат 
упражнявани в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на 
Съвета28.

(15) За да се осигурят еднакви 
условия за прилагането на настоящия 
регламент, на Комисията следва да се 
предоставят изпълнителни правомощия 
да приема конкретните ред и условия за 
временен внос и за складиране на 
движими културни ценности на 
митническата територия на Съюза, 
което следва да бъде направено като 
същевременно се гарантират 
подходящи условия за съхранение, 
като се отделя необходимото 
внимание на конкретното естество 
на тези ценности. Тези условия следва 
да се прилагат и за електронните 
стандартизирани образци на 
заявленията и електронните 
формуляри за разрешения за внос, на 
декларациите на вносителя и 
съпровождащите ги документи, както и 
допълнителни процедурни правила за 
тяхното електронно подаване и 
обработване. На Комисията следва да се 
предоставят изпълнителни правомощия 
също така да предприеме необходимото 
за създаването на електронна база данни 
за съхранение и обмен на информация 
между държавите членки. Тези 
правомощия следва да бъдат 
упражнявани в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета28. 
На Комисията следва също да бъдат 
предоставени правомощия за 
изпълнение, за да съставя редовно 
актуализиран списък на засегнати от 
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конфликти и високорискови държави, 
чрез който следва да се установят 
ограничителни мерки, които да се 
прилагат по отношение на 
движимите културни ценности, в 
съответствие с член 215 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз.

__________________ __________________

28 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията 
(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

28 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията 
(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Необходимо е да се събира 
съответната информация за търговските 
потоци на движими културни ценности, 
за да се подпомогне ефикасното 
прилагане на регламента и да се създаде 
основа за бъдещата му оценка. Не е 
възможно въпросните търговски потоци 
да се следят достатъчно ефикасно само 
на базата на стойността или теглото на 
движимите културни ценности, тъй като 
тези два показателя могат да варират. 
От съществено значение е да се събира 
информация за количеството 
декларирани бройки. Тъй като в 
Комбинираната номенклатура за 
движимите културни ценности не е 
определена допълнителна мерна 
единица, е нужно да се изисква 
деклариране на количеството бройки.

(16) Необходимо е да се събира 
съответната информация за търговските 
потоци на движими културни ценности, 
за да се подпомогне ефикасното 
прилагане на регламента и да се създаде 
основа за бъдещата му оценка. Не е 
възможно въпросните търговски потоци 
да се следят достатъчно ефикасно само 
на базата на стойността или теглото на 
движимите културни ценности, тъй като 
тези два показателя могат да варират. 
От съществено значение е да се събира 
по електронен път информация за 
количеството декларирани бройки. Тъй 
като в Комбинираната номенклатура за 
движимите културни ценности не е 
определена допълнителна мерна 
единица, е нужно да се изисква 
деклариране на количеството бройки.
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Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Стратегията и планът за действие 
на ЕС за управление на риска в областта 
на митниците29 имат за цел — наред с 
останалото — да се укрепи капацитетът 
на митническите органи, така че да се 
повиши способността им да реагират на 
рисковете в областта на движимите 
културни ценности. Необходимо е да се 
използва общата рамка за управление на 
риска, установена с Регламент (ЕС) 
№ 952/2013, като митническите органи 
следва да си обменят съответната 
информация.

(17) Стратегията и планът за действие 
на ЕС за управление на риска в областта 
на митниците 29 имат за цел — наред с 
останалото — да се укрепи капацитетът
и обучението на митническите органи, 
така че да се повиши способността им 
да реагират на рисковете в областта на 
движимите културни ценности. 
Необходимо е да се използва общата 
рамка за управление на риска, 
установена с Регламент (ЕС) 
№ 952/2013, като митническите органи 
следва да си обменят съответната 
информация.

__________________ __________________

29 COM(2014)0527 окончателен. 
Съобщение на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета и 
Европейския икономически и социален 
комитет относно стратегия и план за 
действие на ЕС за управление на риска в 
областта на митниците.

29 COM(2014)0527 окончателен. 
Съобщение на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета и 
Европейския икономически и социален 
комитет относно стратегия и план за 
действие на ЕС за управление на риска в 
областта на митниците.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Тъй като трафикът на 
паметници на културата може да 
бъде източник за финансиране на 
тероризма и изпиране на пари, налице 
е неотложна необходимост да се 
организират кампании за повишаване 
на осведомеността, за да се повиши 
по-конкретно информираността на 
купувачите на културни ценности; 
освен това, за да се подпомогнат 
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участниците на пазара да прилагат 
настоящия регламент, във всяка 
държава членка следва да бъдат 
осигурени информация и точки за 
контакт.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) На Комисията следва да се 
предостави достатъчно време, за да 
приеме разпоредби за изпълнението на 
настоящия регламент, и по-специално 
разпоредби относно формулярите, 
които да се използват за подаване на 
заявление за издаване на разрешение за 
внос или за изготвяне на декларация на 
вносителя. С оглед на това прилагането 
на настоящия регламент следва да бъде 
отложено.

(19) На Комисията следва да се 
предостави достатъчно време, за да 
приеме разпоредби за изпълнението на 
настоящия регламент, и по-специално 
разпоредби относно електронни 
стандартизирани формуляри, които 
да се използват за подаване на заявление 
за издаване на разрешение за внос или 
за изготвяне на декларация на 
вносителя. С оглед на това прилагането 
на настоящия регламент следва да бъде 
отложено.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се определят 
условията и процедурата за въвеждане
на движими културни ценности на 
митническата територия на Съюза.

С настоящия регламент се определят 
условията и процедурата за вноса на 
движими културни ценности на 
митническата територия на Съюза.

Обосновка

Когато става въпрос за предмета и обхвата на настоящия Регламент по член 1, 
неясното понятие „въвеждане“ следва да се замени от по-точното „внос“.
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Изменение 17

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Забранява се въвеждането на 
митническата територия на Съюза 
на движими културни ценности, 
които са били незаконно изнесени от 
трета държава, когато са налице 
основателни причини да се подозира, 
че въпросните движими културни 
ценности са изнесени от 
територията на държавата 
източник или държавата на износ без 
съгласието на техния законен 
собственик или в нарушение на 
законовите и подзаконовите 
разпоредби на тези държави.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент не нарушава 
по-строгите режими, установени от 
действащите инструменти в 
държавите членки за внос на 
движими културни ценности на 
техните митнически територии.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „движима културна ценност“ а) „движима културна ценност“ 
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означава всеки предмет, който е от 
значение за археологията, праисторията, 
историята, литературата, изкуството или 
науката, принадлежи към категориите, 
изброени в таблицата в приложението, и 
отговаря на определения в нея 
минимален възрастов праг;

означава всеки артикул, който е от 
значение за археологията, праисторията, 
историята, литературата, изкуството или 
науката, принадлежи към категориите, 
изброени в таблицата в приложението, и 
отговаря на определения в нея 
минимален възрастов и финансов праг;

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „държава източник“ означава 
държавата, на чиято настояща 
територия са създадени или открити 
движимите културни ценности;

б) „държава източник“ означава 
държавата, на чиято настояща 
територия са създадени, открити или 
преместени, изкопани или 
откраднати от земята или във 
водното пространство на 
настоящата територия на тази 
държава, или държавата, която е 
свързана толкова тясно с движимата 
културна ценност, че разглежда тази 
ценност като национално културно 
наследство и я опазва като такава, 
както и регламентира законно износа 
ѝ от своята територия;

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „държава на износ“ означава 
последната държава, в която движимите 
културни ценности са били държани 
постоянно в съответствие с нейните 
законови и подзаконови разпоредби, 
преди да бъдат изпратени към Съюза;

в) „държава на износ“ означава 
последната държава, в която движимите 
културни ценности са били държани в 
съответствие с нейните законови и 
подзаконови разпоредби, преди да бъдат 
изпратени към Съюза;
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Изменение 22

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) „засегнати от конфликти и 
високорискови държави“ означава 
онези държави, изброени от 
Комисията, които се 
идентифицират с наличието на 
въоръжени конфликти, широко 
разпространено насилие или други 
рискове от вреди за хората или 
движимите културни ценности;

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „постоянно“ означава за 
период от минимум един месец и за 
цели, различни от временна употреба, 
транзит, износ или изпращане;

заличава се

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 12, за да 
изменя втората колона от 
таблицата в приложението след 
изменения в Комбинираната 
номенклатура, както и да изменя 
минималния възрастов праг в третата 
колона от таблицата в 

2. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 12, за да 
изменя категориите на движимите 
културни ценности и минималния 
възрастов и финансов праг от 
приложението с оглед на 
резултатите от прилагането на 
настоящия регламент.
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приложението в зависимост от
опита, придобит при прилагането на 
настоящия регламент.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 12, за 
да променя категориите на 
ценностите, за които се изисква 
представяне на разрешение за внос 
или декларация на вносителя на 
митническите органи на първата 
държава членка на въвеждане, с оглед 
на опита, придобит при прилагането 
на настоящия регламент.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Издаването на разрешение за 
внос от компетентните органи на 
държавата членка на първо влизане 
или правилното представяне на 
декларация на вносителя не се 
считат за доказателство за законния 
произход на движимите културни 
ценности или за собственост върху 
тях.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) временния внос, по смисъла на 
член 250 от Регламент (ЕС) № 952/2013, 
на митническата територия на Съюза на 
движими културни ценности за целите 
на образователни, научни и академични 
изследвания;

а) временния внос, по смисъла на 
член 250 от Регламент (ЕС) № 952/2013, 
на митническата територия на Съюза на 
движими културни ценности (като 
културни и музикални) за целите на 
образователни, реставрационни, 
консервационни, изложбени и 
академични изследвания и за целите на 
сътрудничеството между музеи или 
обществени институции с 
нестопанска цел за организирането на 
изложения.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Временният внос – по смисъла 
на член 250 от Регламент (ЕС) 
№ 952/2013 на митническата 
територия на Съюза на движими 
културни ценности, представяни на 
международни търговски панаири и 
салони на изкуството – следва да бъде 
разрешен при условие, че се представи 
декларация от вносителя съгласно 
начина, установен в член 5.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Повторно внесени движими 
културни ценности съгласно член 203 
от Регламент (ЕС) № 952/2013;
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Изменение 30

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държателят на движимите 
културни ценности подава заявление за 
издаване на разрешение за внос до 
компетентния орган на държавата
членка на въвеждане. Заявлението 
трябва да се съпровожда от 
придружаващи документи и 
информация, които да потвърждават, че 
въпросните движими културни 
ценности са изнесени от държавата 
източник в съответствие с нейните 
законови и подзаконови разпоредби. 
Когато обаче държавата на износ е 
договаряща страна по Конвенцията 
на ЮНЕСКО относно мерките за 
забрана и предотвратяване на 
незаконен внос, износ и прехвърляне на 
правото на собственост на културни 
ценности, подписана в Париж на 
14 ноември 1970 г. (наричана по-долу
за краткост „Конвенцията на 
ЮНЕСКО от 1970 г.“), заявлението 
трябва да се съпровожда от 
придружаващи документи и 
информация, които да потвърждават, 
че движимите културни ценности са 
изнесени от тази държава в 
съответствие с нейните законови и 
подзаконови разпоредби.

2. Държателят на движимите 
културни ценности, посочени в 
предходния параграф, подава заявление 
за издаване на разрешение за внос до 
компетентния орган на първата 
държава членка на въвеждане. 
Заявлението трябва да се съпровожда от 
придружаващи документи и 
информация, които да потвърждават, че 
въпросните движими културни 
ценности са изнесени от държавата 
източник в съответствие с нейните 
законови и подзаконови разпоредби или 
в отсъствието на такива разпоредби. 
В случаите, когато държавата –
източник на движимите културни 
ценности, не може да бъде установена 
със сигурност, заявлението за 
разрешение за внос се съпровожда от 
придружаващи документи и 
информация, които да представят 
доказателства, че движимите 
културни ценности са били изнесени от 
държавата на износ в съответствие с 
нейните законови и подзаконови 
разпоредби.

Държателят на движими културни 
ценности, които произхождат от 
засегнати от конфликти и 
високорискови държави, винаги подава 
заявление за разрешение за внос до 
компетентния орган на първата 
държава членка на въвеждане. 
Заявлението трябва да се съпровожда 
от придружаващи документи и 
информация, които да 
потвърждават, че тези движими 
културни ценности са изнесени от 
държавата източник в съответствие 
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с нейните законови и подзаконови 
разпоредби.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Компетентният орган на 
държавата членка на въвеждане 
проверява дали заявлението е пълно. 
Той изисква липсващите сведения или 
документи от заявителя в срок от 30 дни 
от получаването на заявлението.

3. Компетентният орган на 
първата държава членка на въвеждане 
проверява дали заявлението е пълно. 
Той изисква липсващите сведения или 
документи от заявителя в срок от 30 дни 
от получаването на заявлението.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В срок от 90 дни от подаването 
на пълното заявление компетентният 
орган разглежда заявлението и взема 
решение да издаде разрешение за внос 
или да отхвърли заявлението. Той има 
право да отхвърли заявлението поради 
следните причини:

4. В срок от 90 дни от подаването 
на пълното заявление компетентният 
орган разглежда заявлението и взема 
решение да издаде разрешение за внос 
или да отхвърли заявлението. Той 
трябва да отхвърли заявлението поради 
следните причини:

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) когато държавата на износ не е 
договаряща страна по Конвенцията 
на ЮНЕСКО от 1970 г., не е доказано, 
че движимите културни ценности са 
изнесени от държавата източник в 
съответствие с нейните законови и 

а) когато не е доказано, че 
движимите културни ценности са 
изнесени от държавата източник в 
съответствие с нейните законови и 
подзаконови разпоредби или, когато не 
е доказано, че износът от държавата 
източник е бил осъществен в 
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подзаконови разпоредби; отсъствието на такива законови и 
подзаконови разпоредби;

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато държавата на износ е 
договаряща страна по Конвенцията
на ЮНЕСКО от 1970 г., не е доказано, 
че движимите културни ценности са 
изнесени от държавата на износ в 
съответствие с нейните законови и 
подзаконови разпоредби;

б) когато са налице неуредени 
искове за връщане от органите на 
държавата източник.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) когато са налице неуредени 
искове за обратно изкупуване от 
компетентните органи на 
държавата източник;

Обосновка

Сред причините, поради които заявлението за издаване на разрешение за внос може 
да бъде отхвърлено от компетентния орган, трябва да фигурира и възможността за 
неуредено иск от държавата на произход.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) компетентният орган има 
основателни причини да смята, че 

в) компетентният орган има 
основателни причини да твърди, че 
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държателят на движимите културни 
ценности не ги е придобил по законен 
начин.

държателят на движимите културни 
ценности не ги е придобил по законен 
начин.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) ако искането за внос се отнася 
за движима културна ценност, за 
която същото заявление е получило 
предишен отказ от друга държава –
членка на Съюза – отказ, за който 
заявителят е длъжен да съобщи на 
компетентния орган при издаването 
на разрешение за внос;

Обосновка

След причините, поради които заявлението за издаване на разрешение за внос може 
да бъде отхвърлено от компетентния орган, трябва да фигурира и възможността 
същото заявление да е получило предишен отказ от друга държава членка – отказ, за 
който заявителят е длъжен да съобщи на компетентния орган при издаването на 
разрешение за внос.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай че е издадено разрешение за 
внос, компетентният орган го 
регистрира електронно.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. В случай на отхвърляне на 
заявлението, административното 
решение, посочено в параграф 4, се 
придружава от изложение на 
мотивите, включващо информация 
относно процедурата по обжалване, 
което се съобщава на засегнатия 
заявител при издаването му.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията може да определи
чрез актове за изпълнение образеца на 
заявлението за издаване на разрешение 
за внос, както и процедурните правила 
за подаване и обработване на такова 
заявление. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 13.

6. Комисията определя чрез актове 
за изпълнение електронният 
стандартизиран образец на 
заявлението за издаване на разрешение 
за внос, както и процедурните правила 
за електронно подаване и обработване 
на такова заявление, придружено от 
съответните оправдателни 
документи, което следва да се 
извършва чрез електронни средства. 
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 13.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да може движимите културни 
ценности, посочени в букви а), б), д), е), 
ж), и), й), к) и л) от приложението, да се 
допуснат за свободно обращение и да 
се поставят под специален режим, 
различен от режим транзит, в Съюза,
е необходимо на митническите органи 

1. За вноса на движимите културни 
ценности, посочени в букви а), б), д), е), 
ж), и), й), к) и л) от приложението е 
необходимо на митническите органи на 
първата държава членка на въвеждане 
да се представи електронна декларация 
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на държавата членка на въвеждане да 
се представи декларация на вносителя.

на вносителя.

Предходният параграф не се прилага 
към движими културни ценности с 
произход от засегнати от конфликти 
или високорискови държави. Тези 
движими културни ценности 
изискват да се представи разрешение 
за внос, издадено от компетентния 
орган на първата държава членка на 
въвеждане, съгласно разпоредбите на 
член 4.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Декларацията на вносителя 
трябва да съдържа изявление, 
подписано от държателя на 
движимите културни ценности, че 
те са изнесени от държавата 
източник в съответствие с нейните 
законови и подзаконови разпоредби. 
Когато обаче държавата на износ е 
договаряща страна по Конвенцията 
на ЮНЕСКО относно културните 
ценности, декларацията на 
вносителя трябва да съдържа 
изявление, подписано от държателя 
на движимите културни ценности, че 
те са изнесени от тази държава в 
съответствие с нейните законови и 
подзаконови разпоредби.

2. В случаите, в които държавата 
източник на движимите културни
ценности може да бъде надеждно 
определена, електронната декларация
на вносителя се състои от:

а) изявление, подписано от 
държателя на движимите културни 
ценности;

Декларацията на вносителя трябва 
да включва стандартизиран документ, 
в който въпросните културни ценности 
са описани достатъчно подробно, за да 
може да се идентифицират от 

б) стандартизиран електронен
документ, в който въпросните движими
културни ценности са описани 
достатъчно подробно, за да може да се 
идентифицират от митническите 
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митническите органи. органи; както и

в) разрешение за износ или 
сертификат, издадени от държавата 
източник. Когато 
законодателството на държавата 
източник не предвижда издаването 
на разрешения или сертификати за 
износ, или сертификати, 
декларацията на вносителя се 
съпровожда от надеждни 
оправдателни документи и 
информация, които да доказват, че 
движимите културни ценности са 
изнесени от държавата източник в 
съответствие с нейните законови и 
подзаконови разпоредби или че такива 
липсват.

В случаите, в които държавата 
източник на движимите културни 
ценности не може да бъде надеждно 
определена, електронната декларация 
на вносителя се състои от:

а) изявление, подписано от 
държателя на движимите културни 
ценности;

б) стандартизиран електронен 
документ, в който въпросните 
движими културни ценности са 
описани достатъчно подробно, за да 
може да се идентифицират от 
митническите органи; както и

в) разрешение за износ или 
сертификат, издадени от държавата 
на износ. Когато законодателството 
на държавата на износ не предвижда 
издаването на разрешения или 
сертификати за износ, или 
сертификати, декларацията на 
вносителя се съпровожда от 
надеждни оправдателни документи и 
информация, които да доказват, че 
движимите културни ценности са 
изнесени от държавата на износ в 
съответствие с нейните законови и 
подзаконови разпоредби.
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Изменение 43

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да приеме чрез 
актове за изпълнение образеца на 
декларацията на вносителя, както и 
процедурните правила за подаване и 
обработване на такава декларация. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 13.

3. Комисията приема чрез актове за 
изпълнение електронен 
стандартизиран образец на 
декларацията на вносителя, както и 
процедурните правила за електронно
подаване и обработване на такава 
декларация. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 13.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Посоченото в член 4 разрешение 
за внос или посочената в член 5 
декларация на вносителя, според случая, 
се подава до митническото учреждение, 
компетентно да допусне движимите 
културни ценности за свободно 
обращение или да ги постави под 
специален режим, различен от режим 
транзит.

1. Посоченото в член 4 разрешение 
за внос или посочената в член 5 
декларация на вносителя, според случая, 
се подава по електронен път до 
митническото учреждение, компетентно 
да допусне движимите културни 
ценности за свободно обращение или да 
ги постави под специален режим, 
различен от режим транзит.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При движимите културни 
ценности, за чието въвеждане на 
митническата територия на Съюза се 
изисква издаване на разрешение за внос, 

2. При движимите културни 
ценности, за чието въвеждане на 
митническата територия на Съюза се 
изисква издаване на разрешение за внос, 
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митническите органи проверяват дали 
разрешението за внос съответства на 
представените ценности. За тази цел те 
имат право да извършат физическа 
проверка на движимите културни 
ценности, включително като направят 
експертиза.

митническите органи проверяват дали 
разрешението за внос съответства на 
представените ценности. За тази цел те 
имат право да извършат физическа 
проверка на движимите културни 
ценности, като направят експертиза, в 
тясно сътрудничество с 
компетентните в областта на 
движимите културни ценности 
органи. На електронно 
регистрираното разрешение за внос се 
предоставя сериен номер и дата на 
регистрация, и при вдигане на 
ценностите, на декларатора се 
предоставя копие от регистрираното 
разрешение за внос.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При движимите културни 
ценности, за чието въвеждане на 
митническата територия на Съюза се 
изисква подаване на декларация на 
вносителя, митническите органи 
проверяват дали декларацията на 
вносителя отговаря на изискванията, 
предвидени в член 5 или основаващи се 
на него, и дали съответства на 
представените ценности. За тази цел те 
имат право да изискат допълнителна 
информация от декларатора и да 
извършат физическа проверка на 
движимите културни ценности, 
включително като направят експертиза. 
Те регистрират декларацията на 
вносителя, като ѝ дават сериен номер 
и дата на регистрация, и при вдигане на 
ценностите предоставят на 
декларатора копие от регистрираната 
декларация на вносителя.

3. При движимите културни 
ценности, за чието въвеждане на 
митническата територия на Съюза се 
изисква подаване на декларация на 
вносителя, митническите органи 
проверяват дали декларацията на 
вносителя отговаря на изискванията, 
предвидени в член 5 или основаващи се 
на него, и дали съответства на 
представените ценности. За тази цел те 
имат право да изискат допълнителна 
информация от декларатора и да 
извършат физическа проверка на 
движимите културни ценности, като 
направят експертиза, както е 
предвидено в параграф 2. На 
електронно регистрираната 
декларация на вносителя се предоставя
сериен номер и дата на регистрация, и 
при вдигане на ценностите на 
декларатора се предоставя копие от 
регистрираната декларация на 



AD\1153429BG.docx 31/42 PE616.832v02-00

BG

вносителя.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато държавите членки ограничават 
броя на митническите учреждения, 
компетентни да допускат движими 
културни ценности за свободно 
обращение или да ги поставят под 
специален режим, различен от режим 
транзит, те съобщават на Комисията 
данните на тези митнически 
учреждения, както и всички промени в 
това отношение.

Когато държавите членки ограничават 
броя на митническите учреждения, 
които са компетентни за вноса на 
движими културни ценности, те 
съобщават на Комисията данните на 
тези митнически учреждения, както и 
всички промени в това отношение. При 
това държавите членки гарантират, 
че въпреки ограничаването на броя на 
митническите учреждения за 
държателите на движими културни 
ценности или вносителите са 
осигурени приемливи възможности за 
достъп до тези учреждения.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. В случай на задържане на 
движимите културни ценности се 
гарантират подходящи условия за 
запазването им в съответствие с 
условията и задълженията за 
временно складиране на стоки, както 
е посочено в член 147 от 
Регламент (ЕС) № 952/2013, като се 
вземе надлежно предвид 
специфичното естество на 
движимите културни ценности.

Изменение 49

Предложение за регламент
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Член 8 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Митническите органи 
незабавно уведомяват държавата 
източник или държавата на износ, 
според случая, ако след вземането на 
решение, посочено в параграф 1, са 
налице основателни причини да се 
подозира, че въпросните движими 
културни ценности са изнесени от 
територията на държавата 
източник или държавата на износ без 
съгласието на техния законен 
собственик или в нарушение на 
законовите и подзаконовите 
разпоредби на тези държави.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За съхранението и обмена на 
информация между органите на 
държавите членки, по-специално по 
отношение на декларациите на 
вносителите и разрешенията за внос, 
може да бъде разработена електронна 
система.

2. За съхранението и обмена на 
информация между органите на 
държавите членки, по-специално по 
отношение на декларациите на 
вносителите и разрешенията за внос, се 
разработва електронна система.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да определя чрез 
актове за изпълнение:

Комисията определя чрез актове за 
изпълнение:
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Изменение 52

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки определят 
разпоредбите относно санкциите, 
приложими за нарушения на членове 3, 
4 и 5, и по-специално за представяне на 
неверни твърдения и подаване на 
неверни сведения с цел въвеждане на 
движими културни ценности на 
митническата територия на Съюза, и 
вземат всички необходими мерки за 
тяхното изпълнение. Предвидените 
санкции трябва да са ефективни, 
пропорционални и възпиращи. 
Държавите членки уведомяват 
Комисията за тези разпоредби и мерки в 
срок от 18 месеца от влизането в сила на 
настоящия регламент и я уведомяват 
незабавно за всяко последващо 
изменение, което ги засяга.

Държавите членки определят 
разпоредбите относно санкциите, 
приложими за нарушения на членове 3, 
4 и 5, и по-специално за представяне на 
неверни твърдения и подаване на 
неверни сведения с цел въвеждане на 
движими културни ценности на 
митническата територия на Съюза, и 
вземат всички необходими мерки за 
тяхното изпълнение. Предвидените 
санкции трябва да са ефективни, 
пропорционални и възпиращи. 
Държавите членки се ангажират освен 
това да преценят възможността да 
създадат, ако в националното им 
право все още не съществуват 
специални оперативни единици, 
специализирани в борбата с 
незаконния внос на движими 
културни ценности. Държавите 
членки уведомяват Комисията за тези 
разпоредби и мерки в срок от 18 месеца 
от влизането в сила на настоящия 
регламент и я уведомяват незабавно за 
всяко последващо изменение, което ги 
засяга.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Държавите членки организират 
дейности по обучение и изграждане на 
капацитет, за да осигурят ефективното 
прилагане на настоящия регламент от 
страна на съответните органи. Те може 
да използват също така и кампании за 

11. Държавите членки организират 
дейности по обучение и изграждане на 
капацитет, за да осигурят ефективното 
прилагане на настоящия регламент от 
страна на съответните органи и 
професионалисти. Те може използват 



PE616.832v02-00 34/42 AD\1153429BG.docx

BG

повишаване на осведомеността, 
насочени по-специално към купувачите 
на движими културни ценности.

също така и кампании за повишаване на 
осведомеността, насочени по-специално 
към купувачите на движими културни 
ценности. Освен това, за да се 
подпомогнат участниците на пазара 
да прилагат настоящия регламент, 
във всяка държава членка се създават 
информационни звена за контакт. В 
работата си по подготовката за 
прилагането на настоящия 
регламент Комисията и държавите 
членки си сътрудничат с 
международни организации, като 
например ЮНЕСКО, Интерпол, 
Европол и Международния съвет на 
музеите (ICOM), с цел осъществяване 
на ефективно обучение, дейности за 
изграждане на капацитет и кампании 
за повишаване на осведомеността.

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията установява, чрез актове 
за изпълнение, редовно актуализиран 
списък на засегнати от конфликти и 
високорискови държави, чрез който се 
установят ограничителни мерки, 
които да се прилагат по отношение 
на движимите културни ценности, в 
съответствие с член 215 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз.

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 12 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12a

За да създаде яснота и сигурност, 
Комисията, след като се консултира 
с Европейската служба за външна 
дейност и ОИСР, изготвя 
незадължителни насоки под формата 
на наръчник, в който се обяснява как 
най-добре да се прилагат критериите 
за установяване на засегнати от 
конфликти и високорискови зони. 
Този наръчник се базира на 
определението за засегната от 
конфликти и високорискова зона, 
установено в член X (буква) от 
настоящия регламент, и взема 
предвид насоките на ОИСР по 
надлежната проверка в тази област, 
както и други сигнализиращи 
опасност рискове по веригата на 
доставки, определени в съответните 
допълнения към насоките.

Комисията използва външен 
експертен опит, който предоставя 
насочващ, неизчерпателен, редовно 
актуализиран списък на засегнати от 
конфликти и високорискови зони. 
Този списък се изготвя въз основа на 
анализа на външните експерти на 
наръчника, посочен в параграф 1, и 
съществуващата информация от, 
inter alia, академичните среди и 
схемите за надлежна проверка на 
веригите на доставки. Вносителите 
от Съюза, които се снабдяват от 
зони, които не са включени в този 
списък, също запазват 
отговорността си да спазват 
задълженията за надлежна проверка 
съгласно настоящия регламент.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1 – буква д
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) броя на случаите на задържане на 
движими културни ценности; и

д) броя на случаите на задържане на 
движими културни ценности;

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) броя на случаите, в които 
движими културни ценности са 
изоставени в полза на държавата в 
съответствие с член 199 от 
Регламент (ЕС) № 952/2013.

е) броя на случаите, в които 
движими културни ценности са 
изоставени в полза на държавата в 
съответствие с член 199 от 
Регламент (ЕС) № 952/2013 и

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) наказания, приети в 
изпълнение на настоящия регламент.

Изменение 59

Предложение за регламент
Приложение – таблица

Текст, предложен от Комисията Изменение

[…] заличава се

Обосновка

Приложението на предложението на Комисията се заличава и се заменя от 
приложението на Регламент (ЕО) № 116/2009 относно износа на паметници на 
културата, адаптирано за единен праг от 100 години, и с някои промени в праговете 
на стойността. По процедурни причини са предложени две различни изменения 
(едното за заличаване, а другото за изменение на предишното приложение), които ще 
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се гласуват заедно.

Изменение 60

Предложение за регламент
Приложение  – таблица a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета

относно вноса на движими културни ценности

Движими културни ценности, обхванати от член 2, параграф 1

А.

1. Археологически предмети на повече от 100 години, 
които са продукти на:

– разкопки и находки на сушата или под водата 9705 00 00

– археологически обекти 9706 00 00

– археологически колекции

2. Елементи, формиращи неразделна част от 
художествени, исторически или религиозни монументи, 
които са разделени и са на възраст над 100 години

9705 00 00

9706 00 00

3. Картини и живопис, различни от тези, които са 
включени в категории 4 или 5, рисувани изцяло на ръка с 
всякакви средства и върху всякакъв материал

9701

4. Акварели, гвашова живопис и пастели, изпълнени 
изцяло на ръка, върху всякаква основа 

9701

5. Мозайки с всякакъв материал, изпълнени изцяло на 
ръка, различни от тези, попадащи в категории 1 или 2, и 
рисунки с всякакви средства, изпълнени изцяло на ръка 
върху всеки материал

6914

9701

6. Оригинални надписи, щампи, сериграфии и 
литографии, със съответните им оригинални плаки и 
разпечатки

Глава 49
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9702 00 00

8442 50 99

7. Оригинални скулптури или статуи и копия, 
изработени по същата технология, както оригинала извън 
изброените в категория 1

9703 00 00

8. Фотографии, филми и техни негативи 3704

3705

3706

4911 91 80

9. Старопечатни книги и ръкописи, включително 
географски карти и музикални партитури, самостоятелни 
или в колекции.

9702 00 00

9706 00 00

4901 10 00

4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

10. Книги, датиращи отпреди повече от 100 години, 
единично или в колекции

9705 00 00

9706 00 00

11. Печатни карти, датиращи отпреди повече от 100 
години

9706 00 00

12.

а) Колекции и експонати от зоологически, 
ботанически, минералогически или анатомически 
колекции;

9705 00 00

б) Колекции, представляващи исторически, 
палеонтологически, етнографски или нумизматичен 
интерес

9705 00 00

13. Всякакви други антични предмети на повече от сто 
години, които не са включени в категории от А.1 до А.12

97060000

Предмети с културна и историческа стойност от категориите от А.1 до A.13 са 
обхванати от настоящият регламент само когато стойността им съответства 
или надхвърля финансовите прагове съгласно точка Б.

Финансови прагове, приложими за някои категории по реда на точка А (в евро)
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Стойност:

Без оглед на стойността

– 1 (археологически предмети)

– 2 (разчленени паметници)

– 9 (инкунабули и ръкописи)

15 000

– 5 (мозайки и рисунки)

– 6 (гравюри)

– 8 (фотографии)

– 11 (отпечатани географски карти)

30 000

– 4 (акварели, гвашова живопис и пастели)

50 000

– 3 (картини)

– 7 (статуи)

– 10 (книги)

– 12 (колекции)

– 13 (други предмети)

Оценката за това дали условията, свързани с финансовата стойност, са 
изпълнени трябва да се прави към момента на подаване на заявление за разрешение 
за внос. Финансовата стойност е тази на движимата културна ценност в 
държавата членка съгласно член 2, параграф 1, буква а).

За държавите членки, които не са възприели еврото за своя валута, стойностите, 
изразени в евро в приложение I, се конвертират и изразяват в националната им 
валута по обменния курс от 31 декември 2001 г., публикуван в Официален вестник 
на Европейските общности. Тези равностойности в национални валути се 
преразглеждат на всеки две години, считано от 31 декември 2001 г. Изчисляването 
на тези равностойности се извършва въз основа на средната ежедневна стойност 
на тези валути, изразявани в евро, в течение на период от двадесет и четири 
месеца, който завършва на последния ден от месец август, предхождащ 
преразглеждането, влизащо в сила от 31 декември. Този метод за изчисляване 
може да бъде преразгледан по предложение на Комисията от Консултативния 
съвет за паметниците на културата, по принцип две години след първото му 
прилагане. За всяко преразглеждане стойностите, изразени в евро, и техните 
равностойности в национални валути се публикуват периодично в Официален 
вестник на Европейския съюз в началото на месец ноември, предхождащ датата, 
от която преразглеждането влиза в сила.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?qid=1522064603053&uri=CELEX:32009R0116)
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Обосновка

Европейският съюз трябва да гарантира еднакво равнище на защита за неговите 
движими културни ценности, включително за внасяните на територия му движими 
културни ценности от трети държави. За тази цел, както и за да се улесни 
прилагането на регламента от компетентните митнически органи и от органите, 
отговарящи за издаване на разрешение за внос, първоначално предложеното 
приложение се заменя с това на Регламент 116/2009 относно износа на паметници на 
културата, като се адаптира към единен 100-годишен праг и се променят някои 
прагови стойности, като се взема предвид обхватът на настоящия регламент.
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ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие Внос на предмети с културна стойност

Позовавания COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

Водещи комисии
       Дата на обявяване в заседание

INTA
11.9.2017

IMCO
11.9.2017

Становище, изказано от
       Дата на обявяване в заседание

CULT
11.9.2017

Асоциирани комисии - Дата на 
обявяване в заседание

18.1.2018

Докладчик по становище:
       Дата на назначаване

Santiago Fisas Ayxelà
24.10.2017

Член 55 – Процедура на съвместни 
комисии
       Дата на обявяване в заседание

       
18.1.2018

Дата на приемане 7.6.2018

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

21
3
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окончателното гласуване

Norbert Erdős, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Morten Løkkegaard, 
Martina Michels

Заместници (чл. 200, пар. 2), 
присъстващи на окончателното 
гласуване

John Flack, Gabriel Mato, Fernando Ruas
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ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ
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