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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje cel wniosku, którym jest 
walka z praniem pieniędzy i alternatywnymi źródłami finansowania terroryzmu, włącznie z 
grabieżą i przemytem antyków, a zarazem przypomina, że ochrona dziedzictwa kulturowego 
musi być nadrzędnym celem, szczególnie w bieżącym 2018 roku ogłoszonym Europejskim 
Rokiem Dziedzictwa Kulturowego.

W związku z tym należy zauważyć, że konieczna jest równowaga między środkami 
wymaganymi w celu ochrony dziedzictwa kulturowego, a środkami podejmowanymi na rzecz 
rynku dzieł sztuki, aby nie utrudniać w niewspółmierny sposób legalnego handlu dobrami 
kultury poza granice zewnętrzne. 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej popiera ustanowienia progu minimalnego wieku 
wynoszącego 250 lat w odniesieniu do wszystkich kategorii dóbr kultury, ponieważ wydaje 
się to być odpowiednim limitem zgodnym z celem wniosku. Ponadto zgadza się, że niektóre 
kategorie dóbr kultury, które są narażone na większe ryzyko grabieży, utraty lub zniszczenia, 
wymagają bardziej rygorystycznych środków ochrony. 

Z jednej strony, jeżeli chodzi o środki, które należy przyjąć na rzecz rynku dzieł sztuki, 
należy przede wszystkim zbadać legalność wywozu na bazie przepisów ustawowych i 
wykonawczych obowiązujących w kraju wywozu, a nie w kraju pochodzenia, ponieważ 
zdaniem sprawozdawcy komisji opiniodawczej obowiązek dostarczenia dokumentów 
potwierdzających legalność wywozu z kraju pochodzenia stanowi dodatkowe obciążenie dla 
rynku dzieł sztuki. W związku z tym należy usunąć podział na sygnatariuszy i państwa 
niebędące sygnatariuszami konwencji UNESCO z 1970 r. w odniesieniu do obowiązku 
udowodnienia legalnego wywozu odpowiednio z kraju wywozu lub z kraju pochodzenia i 
zobowiązać wszystkie państwa członkowskie do udowodnienia, że wywóz z państwa 
trzeciego był legalny, zgodnie z krajowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. 

Po drugie, choć we wniosku zdefiniowano termin „posiadacz towarów” w drodze odniesienia 
do art. 5 pkt 34 rozporządzenia (UE) nr 952/2013, sprawozdawca komisji opiniodawczej 
uważa, że potrzebna jest pewność, iż termin ten nie implikuje prawa własności, ponieważ 
podmiot, który chce uzyskać pozwolenie na przywóz, niekoniecznie musi być właścicielem 
dóbr.

Po trzecie, zgodnie z wnioskiem odprawa czasowa dóbr kultury do celów edukacyjnych, 
naukowych lub do celów badań naukowych nie powinna być objęta wymogiem 
przedstawienia pozwolenia lub oświadczenia. Sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa, 
że wyjątkiem tym należy też objąć cele renowacyjne. 

Z drugiej strony, jeżeli chodzi o środki, które należy przyjąć w celu ochrony dziedzictwa 
kulturowego, sprawozdawca komisji opiniodawczej proponuje po pierwsze wydłużenie 
okresu uznawanego za „stały” z jednego miesiąca do dziesięciu lat dla kategorii dóbr, o 
których mowa w lit. c), d) oraz h) załącznika oraz do roku dla pozostałych kategorii 
określonych w załączniku.  

Po drugie, sprawozdawca komisji opiniodawczej pragnie podkreślić, że biorąc pod uwagę 
szczególny charakter dóbr kultury, niezwykle istotną rolę odgrywają kulturoznawcy w 
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organach celnych, ponieważ mogą w razie potrzeby zażądać dodatkowych informacji od 
zgłaszającego i przeprowadzić fizyczną kontrolę dóbr w drodze ekspertyzy.

Po trzecie, w odniesieniu do składowania dóbr kultury na obszarze celnym Unii w przypadku 
tymczasowego zatrzymania powinny obowiązywać minimalne gwarancje konserwacyjne z 
uwagi na szczególny charakter dóbr kultury. 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej zgadza się, że w celu ułatwienia dostosowania do tego 
nowego systemu państwa członkowskie powinny organizować szkolenia i podejmować 
działania służące budowaniu zdolności właściwych organów i specjalistów, jak również 
kampanie informacyjne dla nabywców. Ponadto uważa, że w każdym państwie członkowskim 
powinny istnieć punkty informacyjno-kontaktowe, aby wspierać uczestników rynku we 
wdrażaniu omawianego rozporządzenia. Wreszcie, co nie mniej ważne, niezwykle istotne jest 
wzmocnienie administracji elektronicznej dzięki wykorzystaniu odpowiednich standardowych 
formularzy elektronicznych do przygotowywania oświadczeń importera lub ubiegania się o 
pozwolenia na przywóz, które należy składać i rejestrować drogą elektroniczną przez 
przypisanie numeru seryjnego i daty rejestracji. Oprócz tego należy stworzyć w pełni 
operacyjny elektroniczny system wymiany informacji między organami państw 
członkowskich, co z pewnością przyczyni się do przeciwdziałania „turystyce sądowej” .

POPRAWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego oraz do 
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako komisji przedmiotowo 
właściwych, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W rozporządzeniu należy 
zastosować definicje oparte na definicjach 
stosowanych w konwencji UNESCO 
dotyczącej środków zmierzających do 
zakazu i zapobiegania nielegalnemu 
przywozowi, wywozowi i przenoszeniu 
własności dóbr kultury, podpisanej 
w Paryżu w dniu 14 listopada 1970 r., oraz 
Konwencji Międzynarodowego Instytutu 
Unifikacji Prawa Prywatnego 
(UNIDROIT) dotyczącej skradzionych lub 
nielegalnie wywiezionych dóbr kultury, 
podpisanej w Rzymie w dniu 24 czerwca 
1995 r., których znaczna liczba państw 

(6) W rozporządzeniu należy 
zastosować definicje oparte na definicjach 
stosowanych w Konwencji o ochronie 
dóbr kulturalnych w razie konfliktu 
zbrojnego podpisanej w Hadze w 1954 r., 
w konwencji UNESCO dotyczącej 
środków zmierzających do zakazu 
i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, 
wywozowi i przenoszeniu własności dóbr 
kultury, podpisanej w Paryżu w dniu 14 
listopada 1970 r., oraz Konwencji 
Międzynarodowego Instytutu Unifikacji 
Prawa Prywatnego (UNIDROIT) 
dotyczącej skradzionych lub nielegalnie 
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członkowskich jest stroną, biorąc pod 
uwagę, że ich postanowienia są dobrze 
znane wielu państwom trzecim 
i większości państw członkowskich.

wywiezionych dóbr kultury, podpisanej 
w Rzymie w dniu 24 czerwca 1995 r., 
których znaczna liczba państw 
członkowskich jest stroną, biorąc pod 
uwagę, że ich postanowienia są dobrze 
znane wielu państwom trzecim 
i większości państw członkowskich.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Zgodność wywozu z prawem 
powinna zostać zbadana w oparciu 
o przepisy ustawowe i wykonawcze 
obowiązujące w kraju, w którym powstało 
lub zostało odkryte dane dobro kultury 
(„kraj pochodzenia”). Aby uniknąć 
obchodzenia przepisów przy 
wprowadzaniu dóbr kultury na terytorium 
Unii z innego państwa trzeciego osoba, 
która stara się wprowadzić je na obszar 
celny Unii – w przypadku gdy dane 
państwo trzecie jest państwem 
sygnatariuszem konwencji UNESCO
z 1970 r. i w związku z tym zobowiązało 
się do zwalczania nielegalnego handlu 
dobrami kultury – powinna wykazać, że 
dobra te zostały wywiezione stamtąd 
zgodnie z prawem. W innych przypadkach 
dana osoba powinna udowodnić, że 
wywóz z kraju pochodzenia nastąpił 
zgodne z prawem.

(7) Zgodność wywozu z prawem 
powinna zostać zbadana w oparciu 
o przepisy ustawowe i wykonawcze 
obowiązujące w kraju, w którym powstało 
lub zostało odkryte dane dobro kultury 
(„kraj pochodzenia”). Przy wprowadzaniu 
dóbr kultury na terytorium Unii z innego 
państwa trzeciego osoba, która stara się 
wprowadzić je na obszar celny Unii,
powinna wykazać, że dobra te zostały 
wywiezione z kraju pochodzenia zgodnie z
prawem. W przypadkach gdy nie można w 
wiarygodny sposób ustalić kraju 
pochodzenia dóbr kultury, osoba 
zamierzająca wprowadzić je na obszar 
celny Unii powinna wykazać, że dobra te 
zostały legalnie wywiezione z kraju, w 
którym ostatnio znajdowały się przed ich 
wysyłką do Unii („kraj wywozu”), zgodnie 
z jego przepisami ustawowymi i 
wykonawczymi.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Mając na uwadze, że w art. 5 
konwencji UNESCO z 1970 r. wzywa się 
do stworzenia przynajmniej jednej służby 
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krajowej dysponującej wykwalifikowanym 
personelem w wystarczającej liczbie, aby 
zapewnić ochronę dóbr kultury danego 
kraju przed nielegalnym przywozem, 
wywozem oraz przenoszeniem własności; 
mając również na uwadze potrzebę 
aktywnej współpracy z właściwymi 
organami państw trzecich w dziedzinie 
bezpieczeństwa i walki z nielegalnym 
przywozem dóbr kultury, zwłaszcza na 
obszarach kryzysowych, apeluje się do 
państw będących stronami konwencji 
UNESCO z 1970 r. o wypełnianie 
zobowiązań przewidzianych w tej 
konwencji, zaś do państw członkowskich, 
które jej jeszcze nie ratyfikowały, by 
niezwłocznie to uczyniły.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Aby nie zakłócać handlu towarami 
przez granicę zewnętrzną w sposób 
nieproporcjonalny, niniejsze 
rozporządzenie powinno mieć 
zastosowanie wyłącznie do dóbr od 
określonej granicy wieku. W tym celu 
wydaje się, że właściwe jest ustalenie 
progu minimalnego wieku wynoszącego 
250 lat w odniesieniu do wszystkich
kategorii dóbr kultury. Próg minimalnego 
wieku zagwarantuje, że środki 
przewidziane w niniejszym rozporządzeniu 
będą stosowane w odniesieniu do dóbr 
kultury, w przypadku których istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że mogą paść łupem 
szabrowników w strefach konfliktu, nie 
wyłączając innych dóbr, których kontrola 
jest niezbędna do zapewnienia ochrony 
dziedzictwa kulturowego.

(8) Aby nie zakłócać handlu towarami 
przez granice zewnętrzne Unii w sposób 
nieproporcjonalny, niniejsze 
rozporządzenie powinno mieć 
zastosowanie wyłącznie do dóbr od 
określonej granicy wieku i wartości. 
W tym celu wydaje się, że właściwe jest 
ustalenie progu minimalnego wieku 
wynoszącego 100 lat w odniesieniu do 
szczególnie narażonych kategorii dóbr 
kultury, zgodnie z postanowieniami 
konwencji haskiej z 1954 r, konwencji 
UNESCO z 1970 r. oraz konwencji 
UNIDROIT z 1995 r. Próg minimalnego 
wieku zagwarantuje, że środki 
przewidziane w niniejszym rozporządzeniu 
będą stosowane w odniesieniu do dóbr 
kultury, w przypadku których istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że mogą paść łupem 
szabrowników w strefach konfliktu, nie 
wyłączając innych dóbr, których kontrola 
jest niezbędna do zapewnienia ochrony 
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dziedzictwa kulturowego.

Uzasadnienie

Minimalny wiek 250 lat wydaje się być niezgodny z niektórymi traktatami międzynarodowymi 
(art. 1 Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego podpisanej w 
Hadze, art. 1 Konwencji dotyczącej środków zmierzających do zakazu i zapobiegania 
nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury z 1970 r. oraz 
art. 2 Konwencji dotyczącej skradzionych lub nielegalnie wywiezionych dóbr kultury 
UNIDROIT).

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Z uwagi na fakt, że niektóre 
kategorie dóbr kultury, takie jak np. 
obiekty archeologiczne, elementy 
zabytków, rzadkie manuskrypty 
i inkunabuły, są szczególnie narażone na 
grabież i zniszczenie, niezbędne wydaje się 
wprowadzenie systemu ściślejszej kontroli 
przed ich wprowadzeniem na obszar celny 
Unii. W systemie takim powinien istnieć 
wymóg przedstawienia pozwolenia 
wydanego przez właściwy organ państwa 
członkowskiego wprowadzenia tych dóbr 
na obszar celny Unii przed dopuszczeniem 
ich do obrotu lub objęciem ich specjalną 
procedurą celną inną niż tranzyt. Osoby, 
które starają się uzyskać takie pozwolenie, 
powinny być w stanie udowodnić legalny 
wywóz z kraju pochodzenia za pomocą 
odpowiednich dokumentów 
potwierdzających i dowodów, 
w szczególności świadectw wywozowych 
lub pozwoleń wydanych przez państwo 
trzecie wywozu, tytułów własności, faktur, 
umów sprzedaży, dokumentów 
ubezpieczeniowych, dokumentów 
przewozowych i ekspertyz. Na podstawie 
kompletnych i dokładnie wypełnionych 
wniosków właściwe organy państw 

(10) Z uwagi na fakt, że niektóre 
kategorie dóbr kultury, takie jak np. 
obiekty archeologiczne, elementy 
zabytków, rzadkie manuskrypty 
i inkunabuły, są szczególnie narażone na 
grabież i zniszczenie, niezbędne wydaje się 
wprowadzenie systemu ściślejszej kontroli 
przed ich wprowadzeniem na obszar celny 
Unii. W systemie takim powinien istnieć 
wymóg przedstawienia pozwolenia 
wydanego przez właściwy organ 
pierwszego państwa członkowskiego 
wprowadzenia tych dóbr na obszar celny 
Unii przed dopuszczeniem ich do obrotu 
lub objęciem ich specjalną procedurą celną 
inną niż tranzyt. Osoby, które starają się 
uzyskać takie pozwolenie, powinny być 
w stanie udowodnić, że dobra kultury 
zostały wywiezione z kraju pochodzenia 
zgodnie z przepisami ustawowymi i 
wykonawczymi tego kraju lub udowodnić 
brak takich przepisów. Należy udowodnić
legalny wywóz z kraju pochodzenia za 
pomocą odpowiednich dokumentów 
potwierdzających i dowodów, 
w szczególności świadectw wywozowych 
lub pozwoleń wywozowych wydanych 
przez państwo trzecie wywozu, tytułów 
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członkowskich powinny bez zbędnej 
zwłoki podjąć decyzję, czy wydać 
pozwolenie.

własności, faktur, umów sprzedaży, 
dokumentów ubezpieczeniowych, 
dokumentów przewozowych i ekspertyz. 
Na podstawie kompletnych i dokładnie 
wypełnionych wniosków właściwe organy 
państw członkowskich powinny bez 
zbędnej zwłoki podjąć decyzję, czy wydać 
pozwolenie. W przypadkach gdy nie 
można wiarygodnie ustalić kraju 
pochodzenia dóbr kultury, do wniosku 
należy załączyć wszelkie dokumenty 
potwierdzające i informacje świadczące o 
tym, że dobra kultury zostały wywiezione z 
kraju wywozu zgodnie ze obowiązującymi 
w nim przepisami ustawowymi i 
wykonawczymi. Przywóz dóbr kultury z 
krajów dotkniętych konfliktami lub 
krajów wysokiego ryzyka powinien zawsze 
wymagać przedstawienia pozwolenia 
wydanego przez właściwy organ 
pierwszego państwa członkowskiego 
wprowadzenia. Osoby, które starają się 
uzyskać takie pozwolenie, powinny być w 
stanie udowodnić, że dobra kultury zostały 
wywiezione z kraju pochodzenia zgodnie z 
przepisami ustawowymi i wykonawczymi 
tego kraju, wykluczając w ten sposób 
możliwość potwierdzenia legalnego 
wywozu z kraju wywozu. Komisja 
powinna ustanowić w drodze aktów 
wykonawczych regularnie aktualizowany 
wykaz krajów dotkniętych konfliktami i 
krajów wysokiego ryzyka, za pomocą 
którego określano by środki ograniczające 
mające zastosowanie do dóbr kultury, 
zgodnie z art. 215 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
Komisja powinna zwrócić się o pomoc w 
postaci wiedzy specjalistycznej do 
zewnętrznych ekspertów, np. UNESCO i 
Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), 
by opracować taki wykaz, który powinien 
być oparty – na wzór rezolucji Rady 
Bezpieczeństwa ONZ – na czerwonych 
listach publikowanych przez ICOM, na 
których sklasyfikowano zagrożone 
kategorie obiektów archeologicznych lub 
dzieł sztuki w najbardziej narażonych 
obszarach świata, by zapobiegać ich 
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sprzedaży lub nielegalnemu wywozowi.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Biorąc pod uwagę szczególny 
charakter tych dóbr, niezwykle istotną 
rolę odgrywają kulturoznawcy w 
organach celnych, ponieważ powinni 
mieć, w razie potrzeby, możliwość 
zażądania dodatkowych informacji od 
zgłaszającego oraz przeprowadzenia 
fizycznej kontroli dóbr kultury w drodze 
ekspertyzy.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W odniesieniu do innych kategorii 
dóbr kultury, osoby, które starają się 
wprowadzić je na obszar celny Unii, 
powinny, w drodze oświadczenia, 
poświadczyć, że przyjmują na siebie 
odpowiedzialność za ich legalny wywóz 
z państwa trzeciego oraz powinny 
dostarczyć wystarczające informacje na 
temat tych dóbr, aby umożliwić ich 
identyfikacji przez organy celne. W celu 
ułatwienia procedury oraz ze względu na 
pewność prawa informacje na temat dóbr 
kultury powinny być przekazywane przy 
użyciu standardowego dokumentu. Do 
opisu dóbr kultury należy stosować 
formularz dokumentacyjny obiektu 
zabytkowego (wersja podstawowa), 
zalecany przez UNESCO. Organy celne 
powinny rejestrować wprowadzenie tych
dóbr kultury na obszar celny Unii, 

(11) W odniesieniu do innych kategorii 
dóbr kultury, osoby, które starają się 
wprowadzić je na obszar celny Unii, 
powinny być w stanie udowodnić legalny 
wywóz z kraju pochodzenia za pomocą 
odpowiednich dokumentów 
potwierdzających i dowodów, w
szczególności świadectw wywozowych lub 
pozwoleń wydanych przez państwo trzecie 
wywozu, tytułów własności, faktur, umów 
sprzedaży, dokumentów 
ubezpieczeniowych, dokumentów 
przewozowych i ekspertyz.  Wraz z 
oświadczeniem elektronicznym 
poświadczającym przyjęcie 
odpowiedzialności za legalny wywóz dóbr 
kultury z kraju pochodzenia osoby, które 
starają się wprowadzić dobra kultury na 
obszar celny Unii, powinny dostarczyć 
wystarczające informacje na temat tych 
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przechowywać oryginały i przekazać kopie 
odpowiednich dokumentów 
zgłaszającemu, aby zapewnić możliwość 
śledzenia drogi dóbr po tym, jak zostaną 
wprowadzone na rynek wewnętrzny.

dóbr, aby umożliwić ich identyfikację
przez organy celne. W celu ułatwienia 
procedury oraz ze względu na pewność 
prawa informacje na temat dóbr kultury 
powinny być przekazywane przy użyciu 
standardowego dokumentu
elektronicznego. Do opisu dóbr kultury 
należy stosować formularz 
dokumentacyjny obiektu zabytkowego 
(wersja podstawowa), zalecany przez 
UNESCO. Te dobra kultury powinny być 
zarejestrowane elektronicznie, a 
zgłaszający powinien otrzymać kopie 
odpowiednich złożonych dokumentów, aby 
zapewnić możliwość śledzenia drogi dóbr 
po tym, jak zostaną wprowadzone na rynek 
wewnętrzny.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Odprawa czasowa dóbr kultury do 
celów edukacyjnych, naukowych lub do 
celów badań naukowych nie powinna być 
objęta wymogiem przedstawienia 
pozwolenia lub oświadczenia.

(12) Odprawa czasowa dóbr kultury do 
celów edukacyjnych (np. kulturalnych i 
muzycznych), naukowych, renowacyjnych, 
konserwatorskich, wystawowych lub do 
celów badań naukowych oraz współpracy 
między muzeami lub podobnymi 
publicznymi placówkami 
niekomercyjnymi w zakresie organizacji 
wystaw nie powinna być objęta wymogiem 
przedstawienia pozwolenia lub 
oświadczenia.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Dobra kultury przeznaczone do 
wystawienia na międzynarodowych 
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targach i salonach sztuki nie powinny być 
objęte wymogiem przedstawienia 
pozwolenia na przywóz.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby uwzględnić doświadczenie 
zgromadzone w związku z wykonywaniem 
niniejszego rozporządzenia oraz zmiany 
geopolityczne i inne okoliczności, które 
narażają dobra kultury na ryzyko, 
a jednocześnie nie utrudniać w sposób 
nieproporcjonalny handlu z państwami 
trzecimi, należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie 
z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w odniesieniu do zmian 
kryterium progu minimalnego wieku dla 
różnych kategorii dóbr kultury. To 
przekazanie uprawnień powinno także 
umożliwić Komisji aktualizację załącznika 
w następstwie zmian w Nomenklaturze 
scalonej. Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje 
te prowadzone były zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r.27. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

(14) Aby uwzględnić doświadczenie 
zgromadzone w związku z wykonywaniem 
niniejszego rozporządzenia oraz zmiany 
geopolityczne i inne okoliczności, które 
narażają dobra kultury na ryzyko, 
a jednocześnie nie utrudniać w sposób 
nieproporcjonalny handlu z państwami 
trzecimi, należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie
z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w odniesieniu do zmian 
kryterium progu minimalnego wieku i 
pułapu finansowego dla różnych kategorii 
dóbr kultury. To przekazanie uprawnień 
powinno także umożliwić Komisji 
aktualizację załącznika w następstwie 
zmian w Nomenklaturze scalonej. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te 
prowadzone były zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r.27. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.
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__________________ __________________

27 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1. 27 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonywania niniejszego 
rozporządzenia, należy przyznać Komisji 
uprawnienia wykonawcze do 
przyjmowania szczegółowych zasad 
dotyczących odprawy czasowej oraz 
składowania dóbr kultury na obszarze 
celnym Unii, wzorów wniosków o wydanie 
pozwolenia na przywóz i formularzy, jak 
również oświadczeń importera 
i dokumentów towarzyszących, a także 
dalszych przepisów proceduralnych 
w odniesieniu do ich składania 
i rozpatrywania. Komisji należy także 
przyznać uprawnienia wykonawcze, aby 
podjęła ona działania mające na celu 
utworzenie elektronicznej bazy danych do 
przechowywania i wymiany informacji 
między państwami członkowskimi. 
Uprawnienia te powinny być wykonywane 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201128.

(15) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonywania niniejszego 
rozporządzenia, należy przyznać Komisji 
uprawnienia wykonawcze do 
przyjmowania szczegółowych zasad 
dotyczących odprawy czasowej oraz 
składowania dóbr kultury na obszarze 
celnym Unii, co powinno odbywać się przy 
zagwarantowaniu odpowiednich 
warunków ochronnych, uwzględniających 
szczególny charakter dóbr kultury. Zasady 
te powinny mieć też zastosowanie do 
standardowych elektronicznych wzorów 
wniosków o wydanie pozwolenia na 
przywóz i formularzy, jak również
elektronicznych oświadczeń importera 
i dokumentów towarzyszących, a także 
dalszych przepisów proceduralnych 
w odniesieniu do ich składania 
i rozpatrywania drogą elektroniczną. 
Komisji należy także przyznać 
uprawnienia wykonawcze, aby podjęła ona 
działania mające na celu utworzenie 
elektronicznej bazy danych do 
przechowywania i wymiany informacji 
między państwami członkowskimi. 
Uprawnienia te powinny być wykonywane 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201128. 
Ponadto Komisji należy przyznać 
uprawnienia wykonawcze do 
ustanowienia regularnie aktualizowanego 
wykazu krajów dotkniętych konfliktami i 
krajów wysokiego ryzyka, za pomocą 
którego określano by środki ograniczające 
mające zastosowanie do dóbr kultury, 
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zgodnie z art. 215 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

__________________ __________________

28 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 
13).

28 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 
13).

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Należy gromadzić istotne 
informacje na temat przepływów 
handlowych dóbr kultury, aby wspierać 
skuteczne wykonywanie rozporządzenia 
i zapewnić podstawę przyszłej oceny. 
Przepływów handlowych dóbr kultury nie 
można skutecznie monitorować jedynie na 
podstawie ich wartości lub masy, ponieważ 
te dwie miary mogą ulegać wahaniom. 
Konieczne jest gromadzenie informacji na 
temat liczby zgłaszanych przedmiotów. 
Ponieważ w Nomenklaturze scalonej nie 
określono żadnej uzupełniającej jednostki 
miary dla dóbr kultury, konieczne jest 
nałożenie wymogu zgłaszania liczby 
przedmiotów.

(16) Należy gromadzić istotne 
informacje na temat przepływów 
handlowych dóbr kultury, aby wspierać 
skuteczne wykonywanie rozporządzenia 
i zapewnić podstawę przyszłej oceny. 
Przepływów handlowych dóbr kultury nie 
można skutecznie monitorować jedynie na 
podstawie ich wartości lub masy, ponieważ 
te dwie miary mogą ulegać wahaniom. 
Konieczne jest gromadzenie informacji na 
temat liczby zgłaszanych przedmiotów w 
formie elektronicznej. Ponieważ 
w Nomenklaturze scalonej nie określono 
żadnej uzupełniającej jednostki miary dla 
dóbr kultury, konieczne jest nałożenie 
wymogu zgłaszania liczby przedmiotów.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Strategia UE i plan działania 
w zakresie zarządzania ryzykiem celnym29

mają na celu m.in. wzmocnienie zdolności 

(17) Strategia UE i plan działania w
zakresie zarządzania ryzykiem celnym29

mają na celu m.in. wzmocnienie zdolności 
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urzędów celnych do skuteczniejszego 
reagowania na ryzyko w obszarze dóbr 
kultury. Należy wykorzystywać ramy 
wspólnego zarządzania ryzykiem określone 
w rozporządzeniu (UE) nr 952/2013, 
a organy celne powinny wymieniać między 
sobą odpowiednie informacje o ryzyku.

i lepsze szkolenie urzędów celnych w 
zakresie skuteczniejszego reagowania na 
ryzyko w obszarze dóbr kultury. Należy 
wykorzystywać ramy wspólnego 
zarządzania ryzykiem określone 
w rozporządzeniu (UE) nr 952/2013, 
a organy celne powinny wymieniać między 
sobą odpowiednie informacje o ryzyku.

__________________ __________________

29 COM/2014/0527 final: Komunikat 
Komisji do Parlamentu Europejskiego, 
Rady oraz Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego dotyczący 
strategii UE i planu działania w zakresie 
zarządzania ryzykiem celnym.

29 COM/2014/0527 final: Komunikat 
Komisji do Parlamentu Europejskiego, 
Rady oraz Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego dotyczący 
strategii UE i planu działania w zakresie 
zarządzania ryzykiem celnym.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Nielegalny handel przedmiotami 
stanowiącymi dobra kultury może być 
źródłem finansowania terroryzmu i prania 
pieniędzy, w związku z czym istnieje pilna 
potrzeba zorganizowania kampanii 
informacyjnych mających na celu 
uwrażliwienie przede wszystkim osób 
kupujących dobra kultury; ponadto w 
każdym państwie członkowskim powinny 
istnieć punkty informacyjno-kontaktowe, 
aby wspierać uczestników rynku we 
wdrażaniu niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Należy przewidzieć odpowiednio 
dużo czasu na przyjęcie przez Komisję 
przepisów wykonawczych do niniejszego 

(19) Należy przewidzieć odpowiednio 
dużo czasu na przyjęcie przez Komisję 
przepisów wykonawczych do niniejszego 
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rozporządzenia, w szczególności 
dotyczących odpowiednich formularzy, 
z których należy korzystać, aby złożyć 
wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz 
lub przygotować oświadczenie importera. 
W związku z tym należy odroczyć 
stosowanie niniejszego rozporządzenia.

rozporządzenia, w szczególności 
dotyczących odpowiednich standardowych 
formularzy elektronicznych, z których 
należy korzystać, aby złożyć wniosek 
o wydanie pozwolenia na przywóz lub 
przygotować oświadczenie importera. 
W związku z tym należy odroczyć 
stosowanie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu określa się 
warunki i procedury wprowadzania dóbr 
kultury na obszar celny Unii.

W niniejszym rozporządzeniu określa się 
warunki i procedury przywozu dóbr kultury 
na obszar celny Unii.

Uzasadnienie

Jeśli chodzi o przedmiot i zakres zastosowania niniejszego rozporządzenia, niejasne pojęcie 
„wprowadzania” w art. 1 należy zastąpić bardziej precyzyjnym pojęciem „przywozu”.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wprowadzenie na obszar celny Unii dóbr 
kultury, które zostały nielegalnie 
wywiezione z państwa trzeciego, jest 
zabronione, gdy istnieją uzasadnione 
podstawy, aby podejrzewać, że dane dobra 
kultury zostały wyprowadzone z 
terytorium kraju pochodzenia lub kraju 
wywozu bez zgody ich prawowitego 
właściciela lub zostały wyprowadzone z 
naruszeniem przepisów ustawowych i 
wykonawczych tych krajów.



PE616.832v02-00 16/39 AD\1153429PL.docx

PL

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje z 
zastrzeżeniem bardziej rygorystycznych 
systemów utworzonych na mocy 
instrumentów obowiązujących w 
państwach członkowskich w odniesieniu 
do przywozu dóbr kultury na ich terytoria 
celne.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „dobra kultury” oznaczają wszelkie 
przedmioty, które mają znaczenie dla 
archeologii, prehistorii, historii, literatury, 
sztuki lub nauki i należą do kategorii 
wymienionych w tabeli znajdującej się 
w załączniku oraz spełniają określony tam 
próg minimalnego wieku;

a) „dobra kultury” oznaczają wszelkie 
przedmioty, które mają znaczenie dla 
archeologii, prehistorii, historii, literatury, 
sztuki lub nauki i należą do kategorii 
wymienionych w tabeli znajdującej się w
załączniku oraz spełniają określony tam 
próg minimalnego wieku i próg finansowy;

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „kraj pochodzenia” oznacza kraj, na 
którego obecnym terytorium dobra kultury 
powstały lub zostały odkryte;

b) „kraj pochodzenia” oznacza kraj, na 
którego obecnym terytorium dobra kultury 
powstały, zostały odkryte lub zostały 
usunięte, wykopane lub skradzione z 
obszaru na lądzie lub pod wodą na 
obecnym terytorium takiego kraju, lub 
kraj, który wykazuje na tyle bliski związek 
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z danym dobrem kultury, że uważa je za 
część swojego dziedzictwa narodowego i 
jako takie obejmuje ochroną, a jego 
wywóz ze swojego terytorium reguluje 
prawem;

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) „kraj wywozu” oznacza ostatni 
kraj, w którym zgodnie z jego przepisami 
ustawowymi i wykonawczymi dane dobra 
kultury znajdowały się na stałe przed ich 
wysyłką do Unii;

c) „kraj wywozu” oznacza ostatni 
kraj, w którym zgodnie z jego przepisami 
ustawowymi i wykonawczymi dane dobra 
kultury znajdowały się przed ich wysyłką 
do Unii;

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) „kraje dotknięte konfliktami i 
kraje wysokiego ryzyka” oznaczają kraje 
ujęte przez Komisję w wykazie, ponieważ 
trwają w nich konflikty zbrojne, panuje 
powszechna przemoc lub występują inne 
zagrożenia dla ludzi lub dóbr kultury;

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „na stałe” oznacza okres co 
najmniej jednego miesiąca i w celach 
innych niż do użytku tymczasowego, 

skreśla się
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tranzytu, wywozu lub wysyłki;

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 12 w celu wprowadzenia
zmian w drugiej kolumnie tabeli 
w załączniku w następstwie zmian 
w Nomenklaturze scalonej oraz w celu 
zmiany progu minimalnego wieku 
w trzeciej kolumnie tabeli w załączniku na 
podstawie doświadczeń zgromadzonych 
w związku z wykonywaniem niniejszego 
rozporządzenia.

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 12 w celu wprowadzenia
zmian w kategoriach dóbr kultury oraz w
celu zmiany progu minimalnego wieku i 
progu finansowego określonych w
załączniku na podstawie wyników 
wykonywania niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Mając na uwadze doświadczenia 
zgromadzone w związku z wykonywaniem 
niniejszego rozporządzenia, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 12 w celu 
wprowadzenia zmian w kategoriach dóbr, 
w odniesieniu do których należy 
przedstawić organom celnym pierwszego 
państwa członkowskiego wprowadzenia 
pozwolenie na przywóz lub oświadczenie 
importera.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wydanie pozwolenia na przywóz 
przez właściwe organy pierwszego 
państwa członkowskiego wprowadzenia 
lub prawidłowe złożenie oświadczenia 
importera nie może być traktowane jako 
dowód legalnego pochodzenia lub 
własności dóbr kultury.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) odprawy czasowej, w rozumieniu 
art. 250 rozporządzenia (UE) nr 952/2013, 
dóbr kultury do celów edukacyjnych, 
naukowych, akademickich i badawczych
na obszarze celnym Unii;

a) odprawy czasowej, w rozumieniu 
art. 250 rozporządzenia (UE) nr 952/2013, 
dóbr kultury do celów edukacyjnych (np. 
kulturalnych i muzycznych), naukowych, 
renowacyjnych, konserwatorskich, 
wystawowych i do celów badań 
naukowych oraz współpracy między 
muzeami lub publicznymi placówkami 
niekomercyjnymi w zakresie organizacji 
wystaw na obszarze celnym Unii.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Odprawa czasowa, w rozumieniu 
art. 250 rozporządzenia (UE) nr 952/2013, 
dóbr kultury wystawianych na 
międzynarodowych targach i salonach 
sztuki na obszarze celnym Unii powinna 
być dozwolona pod warunkiem 
przedstawienia oświadczenia importera 
zgodnie z art. 5.
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Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. dóbr kultury przywożonych z 
powrotem zgodnie z art. 203 
rozporządzenia (UE) 952/2013;

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Posiadacz towarów składa wniosek 
o wydanie pozwolenia na przywóz do 
właściwego organu państwa 
członkowskiego wprowadzenia. Do 
wniosku należy załączyć wszelkie 
dokumenty i informacje potwierdzające, że 
dane dobra kultury zostały wywiezione 
z kraju pochodzenia zgodnie z jego 
przepisami ustawowymi i wykonawczymi. 
Jednakże w przypadku, gdy kraj wywozu 
jest Stroną Konwencji UNESCO 
dotyczącej środków zmierzających do 
zakazu i zapobiegania nielegalnemu 
przywozowi, wywozowi i przenoszeniu 
własności dóbr kultury, podpisanej 
w Paryżu w dniu 14 listopada 1970 r. 
(„konwencja UNESCO z 1970 r.”), do 
wniosku należy załączyć wszelkie 
dokumenty i informacje potwierdzające, że 
dobra kultury zostały wywiezione z tego
kraju zgodnie z jego przepisami 
ustawowymi i wykonawczymi.

2. Posiadacz dóbr kultury 
wskazanych w poprzednim ustępie składa 
wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz 
do właściwego organu pierwszego państwa 
członkowskiego wprowadzenia. Do 
wniosku należy załączyć wszelkie 
dokumenty i informacje potwierdzające, że 
dane dobra kultury zostały wywiezione z
kraju pochodzenia zgodnie z jego 
przepisami ustawowymi i wykonawczymi 
lub że takie przepisy ustawowe i 
wykonawcze nie istnieją. W przypadkach 
gdy nie można wiarygodnie ustalić kraju 
pochodzenia dóbr kultury, do wniosku o 
wydanie pozwolenia na przywóz należy 
załączyć wszelkie dokumenty i informacje 
świadczące o tym, że dobra kultury zostały 
wywiezione z kraju wywozu zgodnie z jego 
przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

Posiadacz dóbr kultury pochodzących z 
krajów dotkniętych konfliktami lub 
krajów wysokiego ryzyka zawsze 
występuje o pozwolenie na przywóz do 
właściwego organu pierwszego państwa 
członkowskiego wprowadzenia. Do 
wniosku należy załączyć wszelkie 
dokumenty i informacje potwierdzające, 
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że takie dobra kultury zostały wywiezione 
z kraju pochodzenia zgodnie z jego 
przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwy organ państwa 
członkowskiego wprowadzenia sprawdza, 
czy wniosek jest kompletny. Zwraca się do 
wnioskodawcy o wszelkie brakujące 
informacje lub dokumenty w terminie 30 
dni od daty otrzymania wniosku.

3. Właściwy organ pierwszego 
państwa członkowskiego wprowadzenia 
sprawdza, czy wniosek jest kompletny. 
Zwraca się do wnioskodawcy o wszelkie 
brakujące informacje lub dokumenty 
w terminie 30 dni od daty otrzymania 
wniosku.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W terminie 90 dni od daty złożenia 
kompletnego wniosku właściwy organ 
bada wniosek i podejmuje decyzję 
o wydaniu pozwolenia na przywóz lub 
odrzuca wniosek. Może on odrzucić 
wniosek z następujących powodów:

4. W terminie 90 dni od daty złożenia 
kompletnego wniosku właściwy organ 
bada wniosek i podejmuje decyzję 
o wydaniu pozwolenia na przywóz lub 
odrzuca wniosek. Musi on odrzucić 
wniosek z następujących powodów:

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nie wykazano – w przypadku, gdy 
kraj wywozu nie jest Stroną konwencji 
UNESCO z 1970 r. – że dobra kultury
zostały wywiezione z kraju pochodzenia 
zgodnie z jego przepisami ustawowymi 

a) nie wykazano, że dobra kultury 
zostały wywiezione z kraju pochodzenia 
zgodnie z jego przepisami ustawowymi 
i wykonawczymi, lub gdy nie wykazano, 
że wywóz z kraju pochodzenia nastąpił z 
powodu braku takich przepisów 
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i wykonawczymi; ustawowych i wykonawczych;

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) nie wykazano – w przypadku, gdy 
kraj wywozu jest Stroną konwencji 
UNESCO z 1970 r. – że dobra kultury 
zostały wywiezione z kraju wywozu 
zgodnie z jego przepisami ustawowymi 
i wykonawczymi;

b) istnieją nierozstrzygnięte 
roszczenia o zwrot dzieł sztuki, z którymi 
wystąpiły władze kraju pochodzenia.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) istnieją nierozstrzygnięte 
roszczenia o zwrot kosztów, z którymi 
wystąpiły właściwe władze kraju 
pochodzenia;

Uzasadnienie

Wśród powodów, dla których wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz może zostać 
odrzucony przez właściwy organ, musi znaleźć się także nierozstrzygnięte roszczenie państwa 
członkowskiego pochodzenia.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) właściwy organ ma uzasadnione 
podstawy, by sądzić, że posiadacz towarów 
nie nabył ich zgodnie z prawem.

c) właściwy organ ma uzasadnione 
podstawy, by stwierdzić, że posiadacz 
towarów nie nabył ich zgodnie z prawem.
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Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) jeżeli wniosek dotyczy przywozu 
dobra kultury, który to wniosek został 
wcześniej odrzucony przez inne państwo 
członkowskie Unii, wnioskodawca 
zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie 
organ właściwy do wydania pozwolenia na 
przywóz;

Uzasadnienie

Jednym z powodów, dla których wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz może zostać 
odrzucony przez właściwy organ, może być również przypadek, w którym ten sam wniosek 
został wcześniej odrzucony przez inne państwo członkowskie, o czym wnioskodawca jest 
zobowiązany poinformować organ właściwy do wydania pozwolenia na przywóz.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wydania pozwolenia na 
przywóz właściwy organ dokonuje 
rejestracji tego pozwolenia drogą 
elektroniczną.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Jeżeli wniosek zostanie odrzucony, 
decyzji administracyjnej określonej w ust. 
4 towarzyszy uzasadnienie zawierające 
informacje o procedurze odwoławczej, 



PE616.832v02-00 24/39 AD\1153429PL.docx

PL

które należy przekazać wnioskodawcy w 
chwili wydania tej decyzji.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja może ustanowić, w drodze 
aktów wykonawczych, wzór formularza 
wniosku o wydanie pozwolenia na 
przywóz, oraz przepisy proceduralne 
dotyczących składania i rozpatrywania 
takiego wniosku. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 13.

6. Komisja ustanawia, w drodze 
aktów wykonawczych, standardowy 
elektroniczny wzór formularza wniosku 
o wydanie pozwolenia na przywóz oraz 
przepisy proceduralne dotyczące składania 
i rozpatrywania takiego wniosku drogą 
elektroniczną wraz z odpowiednimi 
dokumentami uzupełniającymi, które 
również powinny mieć formę 
elektroniczną. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 13.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dopuszczenie dóbr kultury, 
o których mowa w lit. a), b), e), f), g), i), j), 
k) i l) załącznika, do obrotu i objęcie ich 
procedurą specjalną inną niż tranzyt 
w Unii jest możliwe pod warunkiem 
przedstawienia organom celnym państwa 
członkowskiego wprowadzenia 
oświadczenie importera.

1. Przywóz dóbr kultury, o których 
mowa w lit. a), b), e), f), g), i), j), k) i l) 
załącznika, jest możliwy pod warunkiem 
przedstawienia organom celnym
pierwszego państwa członkowskiego 
wprowadzenia oświadczenia importera w 
wersji elektronicznej.

Powyższy akapit nie ma zastosowania do 
dóbr kultury pochodzących z krajów 
dotkniętych konfliktami lub krajów 
wysokiego ryzyka. Takie dobra kultury 
wymagają przedstawienia pozwolenia na 
przywóz wydanego przez właściwy organ 
pierwszego państwa członkowskiego 
wprowadzenia zgodnie z przepisami 
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określonymi w art. 4.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Oświadczenie importera musi 
zawierać oświadczenie podpisane przez 
posiadacza towarów, że zostały one 
wywiezione z kraju pochodzenia zgodnie 
z jego przepisami ustawowymi 
i wykonawczymi. Jednakże w przypadku, 
gdy kraj wywozu jest Stroną konwencji 
UNESCO w sprawie dóbr kultury, 
oświadczenie importera musi zawierać 
oświadczenie podpisane przez posiadacza 
towarów, że zostały one wywiezione z tego 
kraju zgodnie z jego przepisami 
ustawowymi i wykonawczymi.

2. W przypadku gdy można 
wiarygodnie ustalić kraj pochodzenia dóbr 
kultury, elektroniczne oświadczenie 
importera składa się z:

a) oświadczenia podpisanego przez 
posiadacza towarów;

Oświadczenie importera musi zawierać 
standardowy dokument opisujący dane 
dobra kultury, w sposób wystarczająco
szczegółowy i umożliwiający ich 
identyfikację przez organy celne.

b) standardowego dokumentu 
elektronicznego opisującego dane dobra 
kultury w sposób na tyle szczegółowy, by 
umożliwić organom celnym ich 
identyfikację oraz

c) pozwolenia na wywóz lub 
świadectwa wywozowego wydanego przez 
kraj pochodzenia. W przypadku gdy 
ustawodawstwo kraju pochodzenia nie 
przewiduje wydawania pozwoleń na 
wywóz ani świadectw wywozowych, do 
oświadczenia importera należy załączyć 
wiarygodne dokumenty i informacje 
potwierdzające, że dane dobra kultury 
zostały wywiezione z kraju pochodzenia 
zgodnie z jego przepisami ustawowymi 
i wykonawczymi, lub udowodnić, że takie 
przepisy nie istnieją.

W przypadku gdy nie można wiarygodnie 
ustalić kraju pochodzenia dóbr kultury, 
elektroniczne oświadczenie importera 
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składa się z:

a) oświadczenia podpisanego przez 
posiadacza towarów;

b) standardowego dokumentu 
elektronicznego opisującego dane dobra 
kultury w sposób na tyle szczegółowy, by 
umożliwić organom celnym ich 
identyfikację oraz

c) pozwolenia na wywóz lub 
świadectwa wywozowego wydanego przez 
kraj wywozu. W przypadku gdy 
ustawodawstwo kraju wywozu nie 
przewiduje wydawania pozwoleń na 
wywóz ani świadectw wywozowych, do 
oświadczenia importera należy załączyć 
wiarygodne dokumenty i informacje 
potwierdzające, że dane dobra kultury 
zostały wywiezione z kraju wywozu 
zgodnie z jego przepisami ustawowymi 
i wykonawczymi.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może przyjąć, w drodze 
aktów wykonawczych, wzór formularza 
oświadczenia importera, a także przepisy 
proceduralne dotyczących składania 
i przetwarzania takiego oświadczenia 
importera. Te akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, 
o której mowa w art. 13.

3. Komisja przyjmuje, w drodze 
aktów wykonawczych, standardowy 
elektroniczny wzór formularza 
oświadczenia importera, a także przepisy 
proceduralne dotyczące składania 
i przetwarzania takiego oświadczenia 
importera drogą elektroniczną. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 13.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pozwolenie na przywóz, o którym 
mowa w art. 4, lub, w zależności od 
przypadku, oświadczenie importera, 
o którym mowa w art. 5, należy złożyć 
w urzędzie celnym właściwym 
w kwestiach wprowadzenia dóbr kultury 
do obrotu lub objęcia ich procedurą 
specjalną inną niż tranzyt.

1. Pozwolenie na przywóz, o którym 
mowa w art. 4, lub, w zależności od 
przypadku, oświadczenie importera, 
o którym mowa w art. 5, należy złożyć 
drogą elektroniczną w urzędzie celnym 
właściwym w kwestiach wprowadzenia 
dóbr kultury do obrotu lub objęcia ich 
procedurą specjalną inną niż tranzyt.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W odniesieniu do dóbr kultury, do 
których wprowadzenia na obszar celny 
Unii wymagane jest wydanie pozwolenia 
na przywóz, organy celne sprawdzają, czy 
pozwolenie na przywóz odpowiada 
przedstawionym dobrom. W tym celu 
mogą one przeprowadzić fizyczną kontrolę
dóbr kultury, m.in. przez przeprowadzenie
ekspertyzy.

2. W odniesieniu do dóbr kultury, do 
których wprowadzenia na obszar celny 
Unii wymagane jest wydanie pozwolenia 
na przywóz, organy celne sprawdzają, czy 
pozwolenie na przywóz odpowiada 
przedstawionym dobrom. W tym celu 
mogą one przeprowadzić fizyczną kontrolę 
dóbr kultury, m.in. w drodze ekspertyzy, w 
ścisłej współpracy z właściwymi organami 
odpowiedzialnymi za dobra kultury.
Pozwoleniu na przywóz zarejestrowanemu 
w formie elektronicznej przypisuje się 
numer seryjny oraz datę rejestracji, a po 
zwolnieniu dóbr zgłaszający otrzymuje 
kopię zarejestrowanego pozwolenia na 
przywóz.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W odniesieniu do dóbr kultury, do 
których wprowadzenia na obszar celny 

3. W odniesieniu do dóbr kultury, do 
których wprowadzenia na obszar celny 
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Unii wymagane jest złożenie oświadczenia 
importera, organy celne sprawdzają, czy 
oświadczenie importera jest zgodne 
z wymogami przewidzianymi w art. 5 lub 
na jego podstawie oraz czy odpowiada ono 
przedstawionym dobrom. W tym celu 
mogą one zażądać dodatkowych informacji 
od zgłaszającego i przeprowadzić fizyczną 
kontrolę dóbr kultury, m.in. przez 
przeprowadzenie ekspertyzy. Organy te 
rejestrują oświadczenie importera, 
przypisując mu numer seryjny oraz datę 
rejestracji, a po zwolnieniu dóbr 
przekazują zgłaszającemu kopię 
zarejestrowanego oświadczenia importera.

Unii wymagane jest złożenie oświadczenia 
importera, organy celne sprawdzają, czy 
oświadczenie importera jest zgodne 
z wymogami przewidzianymi w art. 5 lub 
na jego podstawie oraz czy odpowiada ono 
przedstawionym dobrom. W tym celu 
mogą one zażądać dodatkowych informacji 
od zgłaszającego i przeprowadzić fizyczną 
kontrolę dóbr kultury, m.in. w drodze
ekspertyzy, jak przewidziano w ust. 2.
Oświadczeniu importera 
zarejestrowanemu w formie elektronicznej 
należy przypisać numer seryjny oraz datę 
rejestracji, a po zwolnieniu dóbr 
zgłaszający otrzymuje kopię 
zarejestrowanego oświadczenia importera.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy państwa członkowskie 
ograniczają liczbę urzędów celnych 
właściwych w kwestiach dopuszczania
dóbr kultury do obrotu lub objęcia ich 
procedurą specjalną inną niż tranzyt, 
przekazują Komisji szczegółowe dane tych 
urzędów celnych, jak również informacje 
o wszelkich zmianach w tym zakresie.

W przypadku gdy państwa członkowskie 
ograniczają liczbę urzędów celnych 
właściwych w kwestiach przywozu dóbr 
kultury, przekazują Komisji szczegółowe 
dane tych urzędów celnych, jak również 
informacje o wszelkich zmianach w tym 
zakresie. Państwa członkowskie 
dopilnowują przy tym, aby mimo 
ograniczenia liczby urzędów celnych były 
one dostatecznie dostępne dla właścicieli 
towarów lub importerów.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku zatrzymania dóbr 
kultury powinno się zagwarantować 
odpowiednie warunki ich składowania 
zgodnie z warunkami i obowiązkami w 
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zakresie czasowego składowania towarów 
określonymi w art. 147 rozporządzenia 
(UE) nr 952/2013, przy uwzględnieniu 
specyficznego charakteru tych dóbr.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Organy celne niezwłocznie 
zawiadamiają kraj pochodzenia lub kraj 
wywozu, w zależności od przypadku, o 
tym, czy po podjęciu decyzji, o której 
mowa w ust. 1, istnieją uzasadnione 
powody, aby podejrzewać, że dane dobra 
kultury zostały wyprowadzone z 
terytorium kraju pochodzenia lub kraju 
wywozu bez zgody ich prawowitego 
właściciela lub nastąpiło to z naruszeniem 
przepisów ustawowych i wykonawczych 
tych krajów.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Może zostać opracowany
elektroniczny system, który będzie służył 
do przechowywania i wymiany informacji 
między organami państw członkowskich, 
w szczególności w odniesieniu do 
oświadczeń importerów i pozwoleń na 
przywóz.

2. Należy opracować elektroniczny 
system, który będzie służył do 
przechowywania i wymiany informacji 
między organami państw członkowskich, 
w szczególności w odniesieniu do 
oświadczeń importerów i pozwoleń na 
przywóz.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może przyjąć w drodze aktów 
wykonawczych:

Komisja przyjmuje w drodze aktów 
wykonawczych:

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące kar mających 
zastosowanie w przypadku naruszeń art. 3, 
4 i 5, a szczególnie w przypadku składania 
fałszywych oświadczeń lub przekazywania 
fałszywych informacji w celu uzyskania 
zgody na wprowadzenie dóbr kultury na 
obszar celny Unii, oraz stosują wszelkie 
niezbędne środki w celu zapewnia ich 
wykonania. Przewidziane kary muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 
Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o tych przepisach i środkach 
w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia oraz 
niezwłocznie informują o wszelkich 
późniejszych zmianach, które ich dotyczą.

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące kar mających 
zastosowanie w przypadku naruszeń art. 3, 
4 i 5, a szczególnie w przypadku składania 
fałszywych oświadczeń lub przekazywania 
fałszywych informacji w celu uzyskania
zgody na wprowadzenie dóbr kultury na 
obszar celny Unii, oraz stosują wszelkie 
niezbędne środki w celu zapewnia ich 
wykonania. Przewidziane kary muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 
Państwa członkowskie zobowiązują się 
poza tym do rozważenia zasadności 
powołania specjalnych jednostek 
operacyjnych – jeżeli takowe nie istnieją 
jeszcze na mocy krajowych przepisów –
wyspecjalizowanych w zwalczaniu 
nielegalnego przywozu dzieł sztuki. 
Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o tych przepisach i środkach 
w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia oraz 
niezwłocznie informują o wszelkich 
późniejszych zmianach, które ich dotyczą.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Państwa członkowskie organizują 11. Państwa członkowskie organizują 
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szkolenia i działania w zakresie budowania 
zdolności w celu zapewnienia skutecznego 
wykonywania niniejszego rozporządzenia 
przez właściwe organy. Mogą one również
korzystać z kampanii uświadamiających 
mających na celu uwrażliwienie przede 
wszystkim osób kupujących dobra kultury.

szkolenia i działania w zakresie budowania 
zdolności w celu zapewnienia skutecznego 
wykonywania niniejszego rozporządzenia 
przez właściwe organy i właściwych 
specjalistów. Korzystają one również 
z kampanii uświadamiających mających na 
celu uwrażliwienie przede wszystkim osób 
kupujących dobra kultury. Ponadto w 
każdym państwie członkowskim powinny 
istnieć punkty informacyjno�kontaktowe, 
aby wspierać uczestników rynku we 
wdrażaniu niniejszego rozporządzenia. W 
ramach przygotowań do wdrożenia 
niniejszego rozporządzenia Komisja i 
państwa członkowskie współpracują z 
organizacjami międzynarodowymi, takimi 
jak UNESCO, Interpol, EUROPOL oraz 
ICOM, aby zapewnić skuteczne szkolenia, 
działania w zakresie budowania zdolności 
oraz kampanie informacyjne.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ustanawia w drodze aktów 
wykonawczych regularnie aktualizowany 
wykaz krajów dotkniętych konfliktami i 
krajów wysokiego ryzyka, za pomocą 
którego określa się środki ograniczające 
mające zastosowanie do dóbr kultury, 
zgodnie z art. 215 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a
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Komisja opracowuje w porozumieniu z 
Europejską Służbą Działań Zewnętrznych 
i OECD niewiążące wytyczne w postaci 
podręcznika, w którym wyjaśnia, jak 
najlepiej stosować kryteria wskazywania 
obszarów dotkniętych konfliktami i 
obszarów wysokiego ryzyka. Podręcznik 
ten bazuje na definicji obszarów 
dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka zawartej w art. X lit. ... 
niniejszego rozporządzenia oraz 
uwzględnia wytyczne OECD dotyczące 
należytej staranności w tej dziedzinie, 
włącznie z innymi czynnikami ryzyka 
w łańcuchu dostaw prowadzącymi do 
wydawania ostrzeżeń, które 
wyszczególniono w stosownych 
załącznikach do tych wytycznych.

Komisja korzysta z wiedzy ekspertów 
zewnętrznych w celu opracowania 
orientacyjnego, niewyczerpującego i 
regularnie aktualizowanego wykazu 
obszarów dotkniętych konfliktami 
i obszarów wysokiego ryzyka. Wykaz ten 
opiera się na analizach ekspertów 
zewnętrznych opracowywanych zgodnie z 
podręcznikiem, o którym mowa w ust. 1, 
oraz na dostępnych informacjach 
pochodzących m.in. ze środowisk 
naukowych i systemów należytej 
staranności w łańcuchu dostaw. Unijni 
importerzy pozyskujący zasoby z obszarów 
niewymienionych w tym wykazie również 
zachowują odpowiedzialność za 
wykonywanie obowiązków w zakresie 
należytej staranności określonych 
w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) liczbę przypadków, w których 
dobra kultury zostały zatrzymane oraz

e) liczbę przypadków, w których 
dobra kultury zostały zatrzymane;
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Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) liczbę przypadków, w których 
dobra kultury były przedmiotem zrzeczenia 
się na rzecz skarbu państwa zgodnie 
z art. 199 rozporządzenia (UE) 
nr 952/2013.

f) liczbę przypadków, w których 
dobra kultury były przedmiotem zrzeczenia 
się na rzecz skarbu państwa zgodnie 
z art. 199 rozporządzenia (UE) nr 952/2013
oraz

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) sankcje karne przyjęte w celu 
wykonania niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – tabela

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreśla się

Uzasadnienie

Załącznik do wniosku Komisji skreśla się i zastępuje załącznikiem do rozporządzenia w 
sprawie wywozu dóbr kultury (nr 116/2009), który dostosowano do pojedynczego progu 100 
lat oraz w którym skorygowano progi niektórych wartości. Ze względów proceduralnych 
zaproponowano dwie różne poprawki (skreślenie oraz zmianę wcześniejszego załącznika), 
które zostaną przegłosowane wspólnie.
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Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – tabela a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

w sprawie przywozu dóbr kultury

Dobra kultury wchodzące w zakres art. 2 ust. 1

A.

1. Przedmioty archeologiczne mające więcej niż 100 lat, 
które pochodzą z:

– wykopalisk i odkryć lądowych lub podwodnych 9705 00 00

– stanowisk archeologicznych 9706 00 00

– zbiorów archeologicznych

2. Elementy stanowiące integralną część pomników 
artystycznych, historycznych lub religijnych, które zostały 
rozebrane na części, mające więcej niż 100 lat

9705 00 00

9706 00 00

3. Obrazki i obrazy, inne niż włączone do kategorii 4 lub 5, 
wykonane w całości ręcznie przy użyciu dowolnych materiałów 
czy technik

9701

4. Akwarele, gwasze i pastele wykonane w całości ręcznie 
przy użyciu dowolnych materiałów

9701

5. Mozaiki wykonane w całości ręcznie przy użyciu 
dowolnych materiałów, inne niż te, które zalicza się do kategorii 
1 lub 2, i rysunki wykonane przy użyciu dowolnych technik, w 
całości ręcznie i na dowolnych materiałach

6914

9701

6. Oryginalne ryciny, grafiki, serigrafie i litografie z ich 
odpowiednimi płytami oraz oryginalne plakaty

Rozdział 49

9702 00 00

8442 50 99

7. Oryginalne rzeźby lub posągi oraz kopie wyprodukowane 
według tego samego procesu co oryginał, inne niż w kategorii 1

9703 00 00
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8. Fotografie, filmy oraz ich negatywy 3704

3705

3706

4911 91 80

9. Inkunabuły i manuskrypty, łącznie z mapami i 
partyturami muzycznymi, pojedynczo lub w zbiorach

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. Książki mające więcej niż 100 lat, pojedynczo lub w 
zbiorach

9705 00 00

9706 00 00

11. Mapy drukowane mające więcej niż 100 lat 9706 00 00

12.

a) Zbiory i okazy ze zbiorów zoologicznych, botanicznych, 
mineralnych lub anatomicznych;

9705 00 00

b) Zbiory o znaczeniu historycznym, paleontologicznym, 
etnograficznym lub numizmatycznym

9705 00 00

13. Wszelkie pozostałe pozycje antyczne niewyliczone 
w kategoriach A.1–A.12 mające więcej niż 100 lat

97060000

Przedmioty kultury z kategorii A.1–A.13 są objęte niniejszym rozporządzeniem, tylko jeżeli 
ich wartość odpowiada progom finansowym objętym pkt B lub je przekracza.

B.

Progi finansowe stosowane do niektórych kategorii objętych punktem A (w EUR)

Wartość:

Niezależnie od wartości

– 1 (przedmioty archeologiczne)

– 2 (pomniki rozebrane na części)

– 9 (inkunabuły i manuskrypty)

15 000

– 5 (mozaiki i rysunki)

– 6 (ryciny)
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– 8 (fotografie)

– 11 (drukowane mapy)

30 000

– 4 (akwarele, gwasze i pastele)

50 000

– 3 (obrazy)

– 7 (rzeźby)

– 10 (książki)

– 12 (zbiory)

– 13 (wszelkie inne przedmioty)

Ocena, czy spełnione są warunki dotyczące wartości finansowej, musi być dokonana, gdy 
został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz. Wartość finansowa jest to 
wartość przedmiotu kultury w państwie członkowskim, zgodnie z definicją w art. 2 ust. 1 lit. 
a).

W przypadku państw członkowskich, w których euro nie jest obowiązującą walutą, 
wyrażone w euro wartości określone w załączniku I zostaną wyrażone w walutach 
krajowych po przeliczeniu na podstawie kursu wymiany z dnia 31 grudnia 2001 r. 
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Od dnia 31 grudnia 
2001 r. równowartość wyrażona w walutach krajowych będzie co dwa lata poddawana 
korekcie. Obliczenie równowartości będzie dokonywane na podstawie wyrażonej w euro 
średniej dziennej wartości tych walut z okresu ostatnich 24 miesięcy do ostatniego dnia 
sierpnia poprzedzającego korektę, która wchodzi w życie z dniem 31 grudnia. Na wniosek 
Komisji Komitet Doradczy ds. Dóbr Kultury będzie dokonywał korekty sposobu obliczenia z 
reguły po upływie dwóch lat od pierwszego zastosowania sposobu obliczania. Przy każdej 
korekcie wartości wyrażone w euro, jak również ich równowartości w walucie krajowej 
będą okresowo publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w pierwszych 
dniach listopada poprzedzającego datę wejścia w życie korekty.

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1522064603053&uri=CELEX%3A32009R0116

Uzasadnienie

Unia Europejska musi zagwarantować, że poziom ochrony dóbr kultury przywożonych z 
państw trzecich na jej terytorium będzie taki sam jak w przypadku unijnych dóbr kultury. W 
tym celu, jak również w celu ułatwienia stosowania niniejszego rozporządzenia przez 
właściwe organy celne i organy odpowiedzialne za wydawanie pozwoleń na przywóz należy 
zastąpić pierwotnie zaproponowany załącznik załącznikiem do rozporządzenia nr 116/2009 w 
sprawie wywozu dóbr kultury, dostosowując go do pojedynczego progu 100 lat i zmieniając 
niektóre wartości progów, z uwzględnieniem zakresu stosowania przedmiotowego 
rozporządzenia.
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