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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Salut, în calitate de raportor, obiectivul propunerii de a combate spălarea banilor și sursele 
alternative de finanțare a terorismului, inclusiv jefuirea antichităților și contrabanda cu 
acestea, ținând seama întotdeauna de faptul că protejarea patrimoniului cultural trebuie să fie 
scopul ultim, în special în cursul anului 2018, care este Anul European al Patrimoniului 
Cultural.

În acest sens, ar trebui remarcat faptul că trebuie să existe un echilibru între măsurile care 
trebuie adoptate pentru a proteja patrimoniul cultural și măsurile care trebuie luate în favoarea 
pieței obiectelor de artă, pentru a nu obstrucționa în mod disproporționat comerțul licit cu 
bunuri culturale care traversează frontierele externe. 

În calitate de raportor, sunt în favoarea stabilirii unui prag de vârstă minimă de 250 de ani 
pentru toate categoriile de bunuri culturale, deoarece această limită de vârstă pare să 
corespundă scopului propunerii. Mai mult decât atât, sunt de acord că anumite categorii de 
bunuri culturale care sunt expuse unui risc sporit de jefuire, pierdere sau distrugere necesită 
măsuri sporite de protecție. 

Pe de o parte, în ceea ce privește măsurile care trebuie adoptate în favoarea pieței obiectelor 
de artă, trebuie examinată în primul rând legalitatea exporturilor pe baza legilor și 
reglementărilor din țara de export, mai degrabă decât a legislației din țara de origine, deoarece 
consider că obligația de a furniza documente care dovedesc exportul licit din țara de origine 
reprezintă o povară suplimentară pentru piața obiectelor de artă. În consecință, distincția 
făcută între statele semnatare și statele nesemnatare ale Convenției UNESCO din 1970 în ceea 
ce privește obligația de a dovedi exportul licit din țara de export sau, respectiv, din țara de 
origine, trebuie să fie eliminată, toate statele membre având obligația de a dovedi că exportul 
din țara terță a fost licit, în conformitate cu propriile legi și reglementări. 

În al doilea rând, deși termenul „titularul bunurilor” este definit în propunere prin referire la 
articolul 5 alineatul (34) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, consider că este important să 
ne asigurăm că termenul nu se referă la proprietate, deoarece este posibil ca persoana care 
dorește să obțină o licență de import să nu fie proprietarul bunurilor.

În al treilea rând, conform propunerii, admiterea temporară a bunurilor culturale în scopuri de 
cercetare pedagogică, științifică sau academică nu ar trebui să facă obiectul unei licențe sau al 
unei declarații și consider că scopurile de restaurare ar trebui incluse și ele în această excepție. 

Pe de altă parte, în ceea ce privește măsurile care trebuie adoptate pentru protejarea 
patrimoniului cultural, propun, în primul rând, prelungirea perioadei considerate ca 
„permanente” de la o lună la zece ani pentru categoriile de bunuri menționate la literele (c), 
(d) și (h) din anexă și la un an pentru restul categoriilor menționate în anexă.  

În al doilea rând, aș dori să evidențiez că, ținând seama de natura specială a bunurilor, rolul 
experților culturali în cadrul autorităților vamale este extrem de important, deoarece aceștia 
pot să solicite, dacă consideră necesar, informații suplimentare de la declarant și să examineze 
fizic bunurile culturale efectuând o expertiză.

În al treilea rând, în ceea ce privește depozitarea bunurilor culturale pe teritoriul vamal al 
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Uniunii în cazul unei rețineri temporare, având în vedere natura specială a bunurilor, ar trebui 
să existe niște garanții minime de conservare. 

Pentru a facilita adaptarea la acest nou regim, susțin întru totul ideea de a încredința statelor 
membre sarcina de a organiza formări și activități de consolidare a capacităților pentru 
autoritățile și profesioniștii în cauză, precum și campanii de sensibilizare pentru cumpărători. 
Mai mult decât atât, consider că ar trebui înființate în fiecare stat membru puncte de contact 
pentru informare cu scopul de a ajuta actorii de pe piață să pună în aplicare acest regulament. 
Nu în ultimul rând, este esențial să se consolideze administrarea electronică prin utilizarea 
formularelor electronice standardizate corespunzătoare pentru a pregăti declarațiile 
importatorilor sau pentru a solicita licențele de import, care vor fi depuse în format electronic 
și înregistrate prin atribuirea unui număr de ordine și a unei date de înregistrare, precum și 
prin dezvoltarea unui sistem electronic pe deplin operațional pentru schimbul de informații 
între autoritățile din statele membre, care va contribui cu siguranță la prevenirea căutării 
instanței celei mai favorabile.

AMENDAMENTE

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru comerț internațional și 
Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, care sunt comisii competente, să ia 
în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În regulament ar trebui să fie 
utilizate definițiile bazate pe cele din 
Convenția UNESCO privind mijloacele de 
interzicere și prevenire a importului, 
exportului și transferului ilicit de 
proprietate culturală semnată la Paris la 14 
noiembrie 1970 și din Convenția 
UNIDROIT privind bunurile culturale 
furate sau exportate ilegal semnată la 
Roma la 24 iunie 1995, la care sunt părți 
un număr semnificativ de state membre, 
având în vedere faptul că multe țări terțe și 
majoritatea statelor membre sunt familiare 
cu dispozițiile acestor convenții.

(6) În regulament ar trebui să fie 
utilizate definițiile bazate pe cele din 
Convenția de la Haga din 1954 pentru 
protecția bunurilor culturale în caz de 
conflict armat, din Convenția UNESCO 
privind mijloacele de interzicere și 
prevenire a importului, exportului și 
transferului ilicit de proprietate culturală 
semnată la Paris la 14 noiembrie 1970 și 
din Convenția UNIDROIT privind bunurile 
culturale furate sau exportate ilegal 
semnată la Roma la 24 iunie 1995, la care 
sunt părți un număr semnificativ de state 
membre, având în vedere faptul că multe 
țări terțe și majoritatea statelor membre 
sunt familiare cu dispozițiile acestor 
convenții.
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Legalitatea exporturilor ar trebui 
examinată pe baza legilor și 
reglementărilor din țara în care au fost 
descoperite sau create bunurile culturale 
(„țara de origine”). Pentru a se evita 
eludarea, atunci când bunurile culturale 
sunt introduse în Uniune dintr-o altă țară 
terță, persoana care dorește să le introducă 
pe teritoriul vamal al Uniunii ar trebui să 
demonstreze că bunurile respective au fost 
exportate legal din țara terță în cauză, dacă 
aceasta este semnatară a Convenției 
UNESCO din 1970 și, prin urmare, este 
angajată în lupta împotriva traficului ilicit 
de proprietate culturală. În celelalte 
cazuri, persoana ar trebui să facă dovada 
exportului legal din țara de origine.

(7) Legalitatea exporturilor ar trebui 
examinată pe baza legilor și 
reglementărilor din țara în care au fost 
descoperite sau create bunurile culturale 
(„țara de origine”). Atunci când bunurile 
culturale sunt introduse în Uniune dintr-o 
altă țară terță, persoana care dorește să le 
introducă pe teritoriul vamal al Uniunii ar 
trebui să demonstreze că bunurile 
respective au fost exportate legal din țara 
de origine. În cazurile în care nu se poate 
determina în mod fiabil țara de origine a 
bunurilor culturale, persoana care dorește 
să introducă respectivele bunuri pe 
teritoriul vamal al Uniunii ar trebui să 
demonstreze că acestea au fost exportate 
legal din ultima țară în care s-au aflat 
înainte de expedierea lor în Uniune („țara 
de export”), în conformitate cu legile și 
reglementările din această țară.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Articolul 5 din Convenția 
UNESCO din 1970 solicită instituirea 
unuia sau mai multor servicii naționale, 
care să dispună de personal calificat și 
suficient pentru a asigura protecția 
bunurilor culturale ale unei țări împotriva 
importului, exportului sau transferului 
ilegal. De asemenea, dat fiind că 
autoritățile competente trebuie să 
colaboreze în mod activ cu țările terțe în 
domeniul securității și al combaterii 
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importului ilegal de bunuri culturale, în 
special în zonele de criză, se solicită 
statelor care au aderat la Convenția 
UNESCO din 1970 să respecte 
angajamentele prevăzute de convenție, iar 
statelor care nu au ratificat încă 
convenția, să facă acest lucru fără 
întârziere.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a nu împiedica în mod 
disproporționat comerțul transfrontalier cu 
bunuri, prezentul regulament ar trebui să se 
aplice numai bunurilor care au o anumită 
vechime. În acest scop, este oportun să se 
stabilească un prag de vechime de 250 de 
ani pentru toate categoriile de bunuri 
culturale. Datorită acestui prag de vechime, 
măsurile prevăzute de prezentul 
regulament se vor concentra asupra 
bunurilor culturale cu cea mai mare 
probabilitate de a fi vizate de tâlhari în 
zonele de conflict, fără a exclude alte
bunuri al căror control este necesar pentru 
a asigura protecția patrimoniului cultural.

(8) Pentru a nu împiedica în mod 
disproporționat comerțul transfrontalier cu 
bunuri în afara Uniunii, prezentul 
regulament ar trebui să se aplice numai 
bunurilor care au o anumită vechime și 
valoare. În acest scop, este oportun să se 
stabilească un prag de vechime de 100 de 
ani pentru categoriile cele mai vulnerabile 
de bunuri culturale, în conformitate cu 
dispozițiile Convenției de la Haga din 
1954, ale Convenției UNESCO din 1970 și 
ale Convenției UNIDROIT din 1995. 
Datorită acestui prag de vechime, măsurile 
prevăzute de prezentul regulament se vor 
concentra asupra bunurilor culturale cu cea 
mai mare probabilitate de a fi vizate de 
tâlhari în zonele de conflict, fără a exclude 
alte bunuri al căror control este necesar 
pentru a asigura protecția patrimoniului 
cultural.

Justificare

Se pare că pragul de vechime de 250 de ani nu respectă unele tratate internaționale (articolul 
1 din Convenția de la Haga pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat, 
articolul 1 din Convenția din 1970 privind mijloacele de interzicere și prevenire a importului, 
exportului și transferului ilicit de proprietate culturală și articolul 2 din Convenția 
UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal).
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Întrucât anumite categorii de bunuri 
culturale, și anume obiectele arheologice, 
elementele unor monumente, manuscrisele 
și incunabulele rare, sunt deosebit de 
vulnerabile la jafuri și distrugere, este 
necesar să se prevadă un sistem de control 
mai riguros înainte ca acestea să intre pe 
teritoriul vamal al Uniunii. Un astfel de 
sistem ar trebui să impună prezentarea unei 
licențe eliberate de autoritatea competentă 
din statul membru de intrare înainte de 
punerea în liberă circulație a bunurilor 
respective sau de plasarea lor sub un alt 
regim vamal decât cel de tranzit. 
Persoanele care doresc să obțină o altfel de 
licență, ar trebui să fie în măsură să facă 
dovada legalității exportului din țara de 
origine, prin documente justificative și 
dovezi corespunzătoare, în special 
certificate de export sau licențe eliberate de 
țara terță de export, facturi, contracte de 
vânzare, documente de asigurare, 
documente de transport și evaluări ale 
experților. Autoritățile competente ale 
statelor membre ar trebui să decidă dacă să 
elibereze licența fără întârziere, pe baza 
unor cereri complete și corecte.

(10) Întrucât anumite categorii de bunuri 
culturale, și anume obiectele arheologice, 
elementele unor monumente, manuscrisele 
și incunabulele rare, sunt deosebit de 
vulnerabile la jafuri și distrugere, este 
necesar să se prevadă un sistem de control 
mai riguros înainte ca acestea să intre pe 
teritoriul vamal al Uniunii. Un astfel de 
sistem ar trebui să impună prezentarea unei 
licențe eliberate de autoritatea competentă 
din statul membru al primei intrări înainte 
de punerea în liberă circulație a bunurilor 
respective sau de plasarea lor sub un alt 
regim vamal decât cel de tranzit. 
Persoanele care doresc să obțină o altfel de 
licență ar trebui să fie în măsură să facă 
dovada că bunurile culturale au fost 
exportate din țara de origine în 
conformitate cu legile și reglementările 
acesteia sau să facă dovada absenței unor 
astfel de legi și reglementări. Ar trebui să 
se facă dovada legalității exportului din 
țara de origine prin documente justificative 
și dovezi corespunzătoare, în special 
certificate de export sau licențe de export,
eliberate de țara terță de export, titluri de 
proprietate, facturi, contracte de vânzare, 
documente de asigurare, documente de 
transport și evaluări ale experților. 
Autoritățile competente ale statelor 
membre ar trebui să decidă dacă să 
elibereze licența fără întârziere, pe baza 
unor cereri complete și corecte. În cazurile 
în care nu se poate determina în mod 
fiabil țara de origine a bunurilor 
culturale, cererea ar trebui să fie însoțită 
de orice documente justificative și 
informații care dovedesc că bunurile 
culturale au fost exportate din țara de 
export în conformitate cu legile și 
reglementările acesteia. Importul 
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bunurilor culturale care provin din țări 
afectate de conflicte sau cu risc ridicat ar 
trebui întotdeauna să impună prezentarea 
unei licențe eliberate de autoritatea 
competentă din statul membru al primei 
intrări. Persoanele care doresc să obțină o 
altfel de licență ar trebui să fie în măsură 
să dovedească că bunurile culturale au 
fost exportate din țara de origine în 
conformitate cu legile și reglementările 
acesteia, excluzând, prin urmare, 
posibilitatea de a face dovada exportului 
legal din țara de export. Comisia ar trebui 
să stabilească, prin acte de punere în 
aplicare, o listă actualizată regulat cu 
țările afectate de conflicte și care prezintă 
un risc ridicat, prin care să fie stabilite 
măsuri restrictive aplicate bunurilor 
culturale, în conformitate cu articolul 215 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. Comisia ar trebui să invite 
experți externi, cum ar fi UNESCO și 
Consiliul Internațional al Muzeelor 
(ICOM), să furnizeze o astfel de listă care 
să se bazeze, după modelul rezoluțiilor 
Consiliului de Securitate al ONU, pe 
listele roșii publicate de ICOM, care 
clasifică categoriile de obiecte arheologice 
sau opere de artă în pericol din zonele 
cele mai vulnerabile ale lumii, pentru a 
împiedica vânzarea sau exportul ilegal al 
acestora.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Ținând seama de natura specifică 
a bunurilor, rolul experților culturali din 
cadrul autorităților vamale este extrem de 
important, deoarece aceștia ar trebui să 
poată, dacă este necesar, să solicite 
informații suplimentare de la declarant și 
să examineze fizic bunurile culturale, 
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efectuând o expertiză.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru alte categorii de bunuri 
culturale, persoanele care doresc să le 
introducă pe teritoriul vamal al Uniunii ar 
trebui să depună o declarație prin care să 
certifice și să își asume responsabilitatea 
pentru legalitatea exportului din țara terță 
și să ofere informații suficiente pentru 
identificarea bunurilor respective de către 
autoritățile vamale. Pentru a facilita 
procedura și din motive de securitate 
juridică, informațiile despre bunurile 
culturale ar trebui să fie furnizate prin 
intermediul unui document standardizat. 
Pentru descrierea bunurilor culturale ar 
trebui utilizat standardul Object ID 
recomandat de UNESCO. Autoritățile 
vamale ar trebui să înregistreze intrarea 
bunurilor culturale respective, să păstreze 
originalele și să elibereze declarantului o 
copie a documentelor relevante, pentru a 
asigura trasabilitatea după intrarea 
bunurilor pe piața internă.

(11) Pentru alte categorii de bunuri 
culturale, persoanele care doresc să le 
introducă pe teritoriul vamal al Uniunii ar 
trebui să fie în măsură să facă dovada 
legalității exportului din țara de origine, 
prin documente justificative și dovezi 
corespunzătoare, în special certificate de 
export sau licențe eliberate de țara terță de 
export, titluri de proprietate, facturi, 
contracte de vânzare, documente de 
asigurare, documente de transport și 
evaluări ale experților.  Persoanele care 
doresc să introducă bunurile culturale pe 
teritoriul vamal al Uniunii ar trebui să 
ofere informații suficiente pentru 
identificarea bunurilor respective de către 
autoritățile vamale, precum și o declarație 
electronică prin care aceștia atestă și își 
asumă responsabilitatea pentru exportul 
lor legal din țara de origine. Pentru a 
facilita procedura și din motive de 
securitate juridică, informațiile despre 
bunurile culturale ar trebui să fie furnizate 
prin intermediul unui document electronic 
standardizat. Pentru descrierea bunurilor 
culturale ar trebui utilizat standardul Object 
ID recomandat de UNESCO. Bunurile 
culturale respective ar trebui înregistrate 
electronic, iar declarantului ar trebui să i 
se pună la dispoziție o copie a 
documentelor relevante prezentate, pentru 
a asigura trasabilitatea după intrarea 
bunurilor pe piața internă.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
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Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Admiterea temporară a bunurilor 
culturale pentru cercetare pedagogică, 
științifică sau academică nu ar trebui să fie 
condiționată de prezentarea unei licențe sau 
a unei declarații.

(12) Admiterea temporară a bunurilor 
culturale în scopuri pedagogice (de 
exemplu, culturale și muzicale), științifice, 
de restaurare, de conservare, organizare 
de expoziții sau de cercetare academică și 
în scopul cooperării între muzee sau 
instituții publice non-profit similare în 
vederea organizării de expoziții nu ar 
trebui să fie condiționată de prezentarea 
unei licențe sau a unei declarații.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Bunurile culturale care urmează a 
fi prezentate în cadrul târgurilor 
comerciale și al saloanelor internaționale 
de artă nu ar trebui să fie condiționate de 
prezentarea unei licențe de import.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a ține seama de experiența 
acumulată în timpul punerii în aplicare a 
prezentului regulament și de evoluția 
circumstanțelor politice și de altă natură 
care ar putea să pună în pericol bunurile 
culturale, însă fără a împiedica în mod 
disproporționat comerțul cu țările terțe, 
Comisiei ar trebui să i se delege 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, în 

(14) Pentru a ține seama de experiența 
acumulată în timpul punerii în aplicare a 
prezentului regulament și de evoluția 
circumstanțelor politice și de altă natură 
care ar putea să pună în pericol bunurile 
culturale, însă fără a împiedica în mod 
disproporționat comerțul cu țările terțe, 
Comisiei ar trebui să i se delege 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, în 
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ceea ce privește modificarea pragului de 
vechime pentru diferitele categorii de 
bunuri culturale. Totodată, această delegare 
ar trebui să-i permită Comisiei să 
actualizeze anexa, ca urmare a 
modificărilor aduse Nomenclaturii 
Combinate. Este deosebit de important ca, 
în cursul lucrărilor sale pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări adecvate, 
inclusiv la nivel de experți, și ca 
respectivele consultări să se desfășoare în 
conformitate cu principiile stabilite în 
Acordul interinstituțional privind o mai 
bună legiferare din 13 aprilie 201627. În 
special, pentru a asigura participarea egală 
la pregătirea actelor delegate, Parlamentul 
European și Consiliul primesc toate 
documentele în același timp cu experții din 
statele membre, iar experții acestor 
instituții au acces sistematic la reuniunile 
grupurilor de experți ale Comisiei 
însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

ceea ce privește modificarea pragului de 
vechime și financiar pentru diferitele 
categorii de bunuri culturale. Totodată, 
această delegare ar trebui să-i permită 
Comisiei să actualizeze anexa, ca urmare a 
modificărilor aduse Nomenclaturii 
Combinate. Este deosebit de important ca, 
în cursul lucrărilor sale pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări adecvate, 
inclusiv la nivel de experți, și ca 
respectivele consultări să se desfășoare în 
conformitate cu principiile stabilite în 
Acordul interinstituțional privind o mai 
bună legiferare din 13 aprilie 201627. În 
special, pentru a asigura participarea egală 
la pregătirea actelor delegate, Parlamentul 
European și Consiliul primesc toate 
documentele în același timp cu experții din 
statele membre, iar experții acestor 
instituții au acces sistematic la reuniunile 
grupurilor de experți ale Comisiei 
însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

__________________ __________________

27 JO L 123, 12.5.2016, p. 1. 27 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a asigura condiții uniforme 
de punere în aplicare a prezentului 
regulament, Comisiei ar trebui să i se 
confere competențe de executare pentru a 
adopta modalitățile specifice de admitere 
temporară și de depozitare a bunurilor 
culturale pe teritoriul vamal al Uniunii, 
modelele de cereri de licențe de import și 
de formulare, de declarații ale 
importatorilor și de documente însoțitoare, 
precum și alte norme procedurale privind 
depunerea și prelucrarea acestora. Comisiei 
ar trebui să i se confere competențe de 
executare și în ceea ce privește stabilirea 

(15) Pentru a asigura condiții uniforme 
de punere în aplicare a prezentului 
regulament, Comisiei ar trebui să i se 
confere competențe de executare pentru a 
adopta modalitățile specifice de admitere 
temporară și de depozitare a bunurilor 
culturale pe teritoriul vamal al Uniunii, 
garantând, în același timp, condiții de 
conservare adecvată, ținând seama de 
natura specifică a bunurilor culturale. 
Aceste modalități ar trebui să se aplice și 
modelelor electronice standardizate de 
cereri de licențe de import și formularelor 
corespunzătoare, declarațiilor electronice
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modalităților de creare a unei baze de date 
electronice pentru stocarea și schimbul de 
informații între statele membre. Aceste 
competențe ar trebui exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
182/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului28.

ale importatorilor și documentelor
însoțitoare, precum și altor norme 
procedurale privind depunerea și 
prelucrarea electronice ale acestora. 
Comisiei ar trebui să i se confere 
competențe de executare și în ceea ce 
privește stabilirea modalităților de creare a 
unei baze de date electronice pentru 
stocarea și schimbul de informații între 
statele membre. Aceste competențe ar 
trebui exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului28. 
Comisiei ar trebui să i se confere și 
competențe de executare pentru a întocmi 
o listă actualizată regulat cu țările 
afectate de conflicte și care prezintă un 
risc ridicat, prin care să fie stabilite 
măsuri restrictive aplicate bunurilor 
culturale, în conformitate cu articolul 215 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene.

__________________ __________________

28 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

28 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Ar trebui colectate informații 
relevante privind fluxurile comerciale de 
bunuri culturale, pentru a sprijini punerea 
în aplicare eficientă a regulamentului și a 
oferi o bază pentru viitoarea evaluare a 
acestuia. Fluxurile comerciale de bunuri 
culturale nu pot fi monitorizate eficient 
doar pe baza valorii sau a greutății lor, 

(16) Ar trebui colectate informații 
relevante privind fluxurile comerciale de 
bunuri culturale, pentru a sprijini punerea 
în aplicare eficientă a regulamentului și a 
oferi o bază pentru viitoarea evaluare a 
acestuia. Fluxurile comerciale de bunuri 
culturale nu pot fi monitorizate eficient 
doar pe baza valorii sau a greutății lor, 
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deoarece acești doi parametri pot varia. 
Este esențial să se colecteze informații cu 
privire la numărul de articole declarate. 
Întrucât în Nomenclatura combinată nu 
este specificată nicio unitate suplimentară 
de măsură pentru bunurile culturale, este 
necesar să se prevadă obligația declarării 
numărului de articole.

deoarece acești doi parametri pot varia. 
Este esențial să se colecteze pe cale 
electronică informații cu privire la numărul 
de articole declarate. Întrucât în 
Nomenclatura combinată nu este 
specificată nicio unitate suplimentară de 
măsură pentru bunurile culturale, este 
necesar să se prevadă obligația declarării 
numărului de articole.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Strategia și planul de acțiune UE 
pentru gestionarea riscurilor vamale29

urmărește, printre altele, consolidarea 
capacităților autorităților vamale pentru a 
spori gradul de receptivitate față de 
riscurile în materie de bunuri culturale. Ar 
trebui utilizat cadrul comun de gestionare a 
riscurilor prevăzut în Regulamentul (UE) 
nr. 952/2013, iar informațiile relevante 
privind riscurile ar trebui să fie comunicate 
între autoritățile vamale.

(17) Strategia și planul de acțiune UE 
pentru gestionarea riscurilor vamale29

urmărește, printre altele, consolidarea 
capacităților și a formării autorităților 
vamale pentru a spori gradul de 
receptivitate față de riscurile în materie de 
bunuri culturale. Ar trebui utilizat cadrul 
comun de gestionare a riscurilor prevăzut 
în Regulamentul (UE) nr. 952/2013, iar 
informațiile relevante privind riscurile ar 
trebui să fie comunicate între autoritățile 
vamale.

__________________ __________________

29 COM/2014/0527 final:  Comunicare a 
Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu și Comitetul Economic și Social 
European privind strategia și planul de 
acțiune UE pentru gestionarea riscurilor 
vamale.

29 COM/2014/0527 final: Comunicare a 
Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu și Comitetul Economic și Social 
European privind strategia și planul de 
acțiune UE pentru gestionarea riscurilor 
vamale.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Având în vedere că traficul cu 
obiecte culturale poate contribui la 
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finanțarea terorismului și la spălarea de 
bani, este nevoie urgent să se organizeze 
campanii de sensibilizare adresate în 
special cumpărătorilor de bunuri 
culturale; mai mult decât atât, pentru a 
asista actorii de pe piață în punerea în 
aplicare a prezentului regulament, ar 
trebui puse la dispoziție puncte de contact 
pentru informare în fiecare stat membru.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Comisiei ar trebui să i se acorde 
suficient timp pentru a adopta normele de 
aplicare a prezentului regulament, în 
special cele referitoare la formularele 
adecvate pentru cererea de eliberare a unei 
licențe de import sau pentru pregătirea unei 
declarații a importatorului. În consecință, 
aplicarea prezentului regulament ar trebui 
amânată.

(19) Comisiei ar trebui să i se acorde 
suficient timp pentru a adopta normele de
aplicare a prezentului regulament, în 
special cele referitoare la formularele 
electronice standardizate adecvate pentru 
cererea de eliberare a unei licențe de 
import sau pentru pregătirea unei declarații 
a importatorului. În consecință, aplicarea 
prezentului regulament ar trebui amânată.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește condițiile și 
procedura pentru intrarea bunurilor 
culturale pe teritoriului vamal al Uniunii.

Prezentul regulament stabilește condițiile și 
procedura pentru importul bunurilor 
culturale pe teritoriului vamal al Uniunii.

Justificare

La articolul 1, unde este vorba de obiectul și de domeniul de aplicare al prezentului 
regulament, conceptul vag de „intrare” ar trebui înlocuit cu conceptul de „import”, mai 
precis.
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Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se interzice intrarea pe teritoriul vamal al 
Uniunii a bunurilor culturale care au fost 
exportate ilegal dintr-o țară terță atunci 
când există motive întemeiate de a 
suspecta că bunurile culturale respective 
au părăsit teritoriul țării de origine sau de 
export fără consimțământul 
proprietarului de drept sau au părăsit 
teritoriul încălcând legile și 
reglementările respectivelor țări.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament nu aduce atingere 
regimurilor mai stricte instituite prin 
instrumentele care sunt în vigoare în 
statele membre pentru importul bunurilor 
culturale pe teritoriul lor vamal.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „bunuri culturale” înseamnă orice 
obiect care are importanță pentru 
arheologie, preistorie, istorie, literatură, 
artă sau știință și care aparține categoriilor 
enumerate în tabelul din anexă și 
îndeplinește condiția pragului minim de 

(a) „bunuri culturale” înseamnă orice 
obiect care are importanță pentru 
arheologie, preistorie, istorie, literatură, 
artă sau știință și care aparține categoriilor 
enumerate în tabelul din anexă și 
îndeplinește condiția pragului minim de 
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vârstă specificat în anexa respectivă; vârstă și financiar specificat în anexa 
respectivă;

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „țară de origine” înseamnă țara pe 
al cărei teritoriu actual au fost create sau 
descoperite bunurile culturale;

(b) „țară de origine” înseamnă țara pe 
al cărei teritoriu actual au fost create sau 
descoperite bunurile culturale sau de pe al 
cărei teritoriu actual terestru sau 
subacvatic acestea au fost scoase, 
dezgropate sau furate sau țara care are o 
legătură atât de strânsă cu bunurile 
culturale încât consideră bunurile 
respective a fi proprietate culturală 
națională și le protejează ca atare, 
reglementând exportul legal al acestora în 
afara teritoriului său;

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „țară de export” înseamnă ultima 
țară în care s-au aflat bunurile culturale în 
mod permanent, în conformitate cu legile 
și reglementările țării în cauză, înainte de 
expedierea lor în Uniune;

(c) „țară de export” înseamnă ultima 
țară în care s-au aflat bunurile culturale, în 
conformitate cu legile și reglementările 
țării în cauză, înainte de expedierea lor în 
Uniune;

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) „țări afectate de conflicte și cu risc 
ridicat” înseamnă țările enumerate de 
Comisie, care sunt identificate prin 
prezența unor conflicte armate, a violenței 
la scară largă sau a altor riscuri de a 
aduce daune oamenilor sau bunurilor 
culturale;

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „permanent” înseamnă o perioadă 
de timp de cel puțin o lună și în alte 
scopuri decât pentru utilizare temporară, 
tranzit, export sau expediere;

eliminat

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 12, cu scopul de a modifica a 
doua coloană a tabelului din anexă, ca 
urmare a modificărilor intervenite în 
Nomenclatura Combinată și de a modifica
pragul minim de vechime din a treia 
coloană a tabelului din anexă, în lumina 
experienței acumulate în timpul punerii în 
aplicare a prezentului regulament.

2. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 12, cu scopul de a modifica 
categoriile de bunuri culturale și pragul 
minim de vechime și financiar prevăzut în
anexă, în lumina rezultatelor punerii în 
aplicare a prezentului regulament.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 12, cu scopul de modifica 
categoriile de bunuri care fac obiectul 
prezentării unei licențe de import sau al 
unei declarații a importatorului în fața 
autorităților vamale ale statului membru 
al primei intrări, în lumina experienței 
acumulate în timpul punerii în aplicare a 
prezentului regulament.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Eliberarea unei licențe de import 
de către autoritățile competente din statul 
membru al primei intrări sau prezentarea 
corespunzătoare a unei declarații a 
importatorului nu trebuie să fie folosite ca 
dovadă a provenienței sau a proprietății 
legale asupra bunurilor culturale.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) admiterii temporare, în sensul 
articolului 250 din Regulamentul (UE) nr. 
952/2013, a bunurilor culturale pe teritoriul 
vamal al Uniunii pentru cercetare 
pedagogică, științifică și academică;

(a) admiterii temporare, în sensul 
articolului 250 din Regulamentul (UE) nr. 
952/2013, a bunurilor culturale pe teritoriul 
vamal al Uniunii în scopuri pedagogice 
(de exemplu, culturale și muzicale), 
științifice, de restaurare, de conservare, 
organizare de expoziții sau de cercetare 
academică și în scopul cooperării între 
muzee sau instituții publice non-profit 
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similare în vederea organizării de 
expoziții.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Admiterea temporară pe teritoriul 
vamal al Uniunii, în sensul articolului 
250 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, 
a bunurilor culturale prezentate cu ocazia 
târgurilor comerciale și a saloanelor 
internaționale de artă, ar trebui să fie 
permisă, cu condiția prezentării unei 
declarații a importatorului, în 
conformitate cu modalitățile prevăzute la 
articolul 5.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. bunurilor culturale reintroduse în 
conformitate cu articolul 203 din 
Regulamentul (UE) nr. 952/2013;

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Titularul bunurilor solicită 
autorității competente din statul membru de 
intrare eliberarea unei licențe de import. 
Cererea este însoțită de documente 
justificative și informații care să 
dovedească faptul că bunurile culturale în 
cauză au fost exportate din țara de origine 

2. Titularul bunurilor culturale 
menționate la alineatul precedent solicită 
autorității competente din statul membru al 
primei intrări eliberarea unei licențe de 
import. Cererea este însoțită de documente 
justificative și informații care să 
dovedească faptul că bunurile culturale în 
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în conformitate cu legile și reglementările 
acesteia. Cu toate acestea, în cazul în care 
țara de export este parte la Convenția 
UNESCO privind mijloacele de 
interzicere și prevenire a importului, 
exportului și transferului ilicit de 
proprietate culturală semnată la Paris la 
14 noiembrie 1970 (denumită în 
continuare „Convenția UNESCO din 
1970”), cererea este însoțită de documente 
justificative și informații care dovedesc 
faptul că bunurile culturale în cauză au fost 
exportate din țara respectivă în 
conformitate cu legile și reglementările 
acesteia.

cauză au fost exportate din țara de origine 
în conformitate cu legile și reglementările 
acesteia sau în absența unor astfel de legi 
și reglementări. În cazul în care nu se 
poate determina în mod fiabil țara de 
origine a bunurilor culturale, cererea
pentru licența de import este însoțită de 
documente justificative și informații care 
dovedesc faptul că bunurile culturale în 
cauză au fost exportate din țara de export
în conformitate cu legile și reglementările 
acesteia.

Titularul bunurilor culturale care provin 
din țări afectate de conflicte sau cu risc 
ridicat solicită întotdeauna autorității 
competente din statul membru al primei 
intrări eliberarea unei licențe de import. 
Cererea este însoțită de documente 
justificative și informații care să 
dovedească faptul că aceste bunuri 
culturale au fost exportate din țara de 
origine în conformitate cu legile și 
reglementările acesteia.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Autoritatea competentă din statul 
membru de intrare verifică dacă cererea 
este completă. Autoritatea în cauză cere 
solicitantului, în termen de 30 de zile de la 
primirea cererii, să prezinte eventuale 
informații sau documente care lipsesc.

3. Autoritatea competentă din statul 
membru al primei intrări verifică dacă 
cererea este completă. Autoritatea în cauză 
cere solicitantului, în termen de 30 de zile 
de la primirea cererii, să prezinte eventuale 
informații sau documente care lipsesc.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În termen de 90 de zile de la 
depunerea cererii complete, autoritatea 
competentă o verifică și decide dacă să 
elibereze licența de import sau să respingă 
cererea. Cererea poate fi respinsă din 
următoarele motive:

4. În termen de 90 de zile de la 
depunerea cererii complete, autoritatea 
competentă o verifică și decide dacă să 
elibereze licența de import sau să respingă 
cererea. Cererea trebuie respinsă din 
următoarele motive:

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care țara de export nu 
este parte la Convenția UNESCO din 
1970, nu s-a demonstrat că bunurile 
culturale au fost exportate din țara de 
origine în conformitate cu legile și 
reglementările acesteia;

(a) în cazul în care nu s-a demonstrat 
că bunurile culturale au fost exportate din 
țara de origine în conformitate cu legile și 
reglementările acesteia sau în cazul în 
care nu s-a demonstrat că exportul din 
țara de origine a avut loc în absența unor 
astfel de legi și reglementări;

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care țara de export este 
parte la Convenția UNESCO din 1970, nu 
s-a demonstrat că bunurile culturale au 
fost exportate din țara de export în 
conformitate cu legile și reglementările 
acesteia;

(b) în cazul în care există solicitări 
nesoluționate de restituire a bunurilor 
culturale din partea autorităților din țara 
de origine;

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) atunci când există cereri 
nesoluționate de rambursare din partea 
autorităților competente din țara de 
origine;

Justificare

Motivele pentru care cererea de eliberare a unei licențe de import poate fi respinsă de către 
autoritatea competentă trebuie să includă și cazul în care există o cerere nesoluționată din 
partea țării de origine.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) autoritatea competentă are motive 
rezonabile să creadă că titularul bunurilor 
nu le-a achiziționat pe căi legale.

(c) autoritatea competentă are motive 
rezonabile să afirme că titularul bunurilor 
nu le-a achiziționat pe căi legale.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) dacă cererea de import se referă la 
un bun cultural pentru care o cerere 
similară a fost respinsă anterior de către 
un alt stat membru al Uniunii, solicitantul 
fiind obligat să comunice acest refuz 
autorității competente pentru eliberarea 
licenței de import;

Justificare

Motivele pentru care cererea de eliberare a unei licențe de import poate fi respinsă de către 
autoritatea competentă trebuie să includă și cazul în care aceeași cerere a fost respinsă 
anterior de către un alt stat membru, solicitantul fiind obligat să comunice acest refuz 
autorității competente pentru eliberarea licenței de import.
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Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care se eliberează licența de 
import, autoritatea competentă o 
înregistrează electronic.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. În cazul în care cererea este 
respinsă, decizia administrativă 
menționată la alineatul (4) este însoțită de 
o expunere de motive care include 
informații privind procedura de 
contestare, aceasta fiind comunicată 
solicitantului în cauză la momentul 
pronunțării respectivei decizii.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Comisia poate să stabilească, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
modelul cererii de licență de import și 
modalitățile procedurale de depunere și 
prelucrare a acestor cereri. Actele de 
punere în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 13.

6. Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, modelul 
electronic standardizat al cererii de licență 
de import și modalitățile procedurale de 
depunere și prelucrare electronice ale
acestor cereri, precum și documentele 
justificative relevante, tot prin mijloace 
electronice. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 13.
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Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Punerea în liberă circulație și 
plasarea sub un alt regim special decât cel 
de tranzit în Uniune a bunurilor culturale 
menționate la literele (a), (b), (e), (f), (g), 
(i), (j), (k) și (l) din anexă se supun
condiției de a prezenta autorităților vamale 
a statului membru de intrare o declarație a 
importatorului.

1. Importul bunurilor culturale 
menționate la literele (a), (b), (e), (f), (g), 
(i), (j), (k) și (l) din anexă se supune
condiției de a prezenta autorităților vamale 
ale statului membru al primei intrări o 
declarație electronică a importatorului.

Paragraful precedent nu se aplică 
bunurilor culturale care provin din țări 
afectate de conflicte sau cu risc ridicat. 
Aceste bunuri culturale impun 
prezentarea unei licențe de import 
eliberate de autoritatea competentă din 
statul membru al primei intrări, în 
conformitate cu dispozițiile prevăzute la 
articolul 4.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Declarația importatorului conține 
o declarație semnată de titularul 
bunurilor conform căreia bunurile au fost 
exportate din țara de origine în 
conformitate cu legile și reglementările 
acesteia. Cu toate acestea, dacă țara de 
export este parte la Convenția UNESCO 
privind proprietatea culturală, declarația 
importatorului conține o declarație 
semnată de titularul bunurilor conform 
căreia bunurile au fost exportate din țara 
respectivă în conformitate cu legile și 

2. În cazurile în care țara de origine a 
bunurilor culturale poate fi determinată
în mod fiabil, declarația electronică a 
importatorului cuprinde următoarele 
documente:
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reglementările acesteia.

(a) o declarație semnată de titularul 
bunurilor;

Declarația importatorului include un 
document standardizat care descrie 
bunurile culturale în cauză suficient de 
detaliat pentru a permite identificarea 
acestora de către autoritățile vamale.

(b) un document electronic
standardizat care descrie bunurile culturale 
în cauză suficient de detaliat pentru a 
permite identificarea acestora de către 
autoritățile vamale; și

(c) o licență sau un certificat de 
export eliberat de țara de origine. În 
cazurile în care legislația din țara de 
origine nu prevede eliberarea de licențe 
sau certificate de export, declarația 
importatorului este însoțită de documente 
justificative și informații fiabile care să 
dovedească faptul că bunurile culturale 
au fost exportate din țara de origine în 
conformitate cu legile și reglementările 
acesteia sau în absența unor astfel de legi 
și reglementări.

În cazurile în care țara de origine a 
bunurilor culturale nu poate fi 
determinată în mod fiabil, declarația 
electronică a importatorului cuprinde 
următoarele documente:

(a) o declarație semnată de titularul 
bunurilor;

(b) un document electronic 
standardizat care descrie bunurile 
culturale în cauză suficient de detaliat 
pentru a permite identificarea acestora de 
către autoritățile vamale; și

(c) o licență sau un certificat de 
export eliberat de țara de export. În 
cazurile în care legislația din țara de 
export nu prevede eliberarea de licențe 
sau certificate de export, declarația 
importatorului este însoțită de documente 
justificative și informații fiabile care să 
dovedească faptul că bunurile culturale 
au fost exportate din țara de export în 
conformitate cu legile și reglementările 
acesteia.
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Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia poate să adopte, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
modelul declarației importatorului și 
modalitățile procedurale de depunere și 
prelucrare a declarației importatorului. 
Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 13.

3. Comisia adoptă, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, modelul 
electronic standardizat al declarației 
importatorului și modalitățile procedurale 
de depunere și prelucrare electronice ale
declarației importatorului. Actele de punere 
în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 13.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Licența de import menționată la 
articolul 4 sau declarația importatorului 
menționată la articolul 5, după caz, se 
prezintă biroului vamal competent să pună 
bunurile culturale în liberă circulație sau să 
le plaseze sub alt regim special decât cel de 
tranzit.

1. Licența de import menționată la 
articolul 4 sau declarația importatorului 
menționată la articolul 5, după caz, se 
prezintă pe cale electronică biroului vamal 
competent să pună bunurile culturale în 
liberă circulație sau să le plaseze sub alt 
regim special decât cel de tranzit.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În ceea ce privește bunurile 
culturale care necesită eliberarea unei 
licențe de import pentru a intra pe teritoriul 
vamal al Uniunii, autoritățile vamale 
verifică dacă licența de import corespunde 
bunurilor prezentate. În acest scop, 
autoritățile vamale pot să efectueze un 

2. În ceea ce privește bunurile 
culturale care necesită eliberarea unei 
licențe de import pentru a intra pe teritoriul 
vamal al Uniunii, autoritățile vamale 
verifică dacă licența de import corespunde 
bunurilor prezentate. În acest scop, 
autoritățile vamale pot să efectueze un 
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examen fizic al bunurilor culturale, 
inclusiv prin realizarea unei expertize.

examen fizic al bunurilor culturale, prin 
realizarea unei expertize, în strânsă 
colaborare cu autoritățile competente 
pentru bunurile culturale. Licenței de 
import înregistrate electronic i se atribuie 
un număr de ordine și o dată a 
înregistrării, iar în momentul acordării 
liberului de vamă, declarantului i se 
eliberează o copie a licenței de import 
înregistrate.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În ceea ce privește bunurile 
culturale care necesită depunerea unei 
declarații a importatorului pentru a intra pe 
teritoriul vamal al Uniunii, autoritățile 
vamale verifică dacă declarația 
importatorului îndeplinește cerințele 
prevăzute în articolul 5 sau bazate pe 
acesta și dacă corespunde bunurilor 
prezentate. În acest scop, autoritățile 
vamale pot să solicite declarantului 
informații suplimentare și să efectueze un 
examen fizic al bunurilor culturale, 
inclusiv prin realizarea unei expertize. Ele 
înregistrează declarația importatorului 
atribuindu-i un număr de ordine și o dată a 
înregistrării, iar la momentul acordării 
liberului de vamă eliberează declarantului
o copie a declarației înregistrate a 
importatorului.

3. În ceea ce privește bunurile 
culturale care necesită depunerea unei 
declarații a importatorului pentru a intra pe 
teritoriul vamal al Uniunii, autoritățile 
vamale verifică dacă declarația 
importatorului îndeplinește cerințele 
prevăzute în articolul 5 sau bazate pe 
acesta și dacă corespunde bunurilor 
prezentate. În acest scop, autoritățile 
vamale pot să solicite declarantului 
informații suplimentare și să efectueze un 
examen fizic al bunurilor culturale, prin 
realizarea unei expertize, așa cum se 
prevede la alineatul (2). Declarației 
importatorului înregistrate electronic i se 
atribuie un număr de ordine și o dată a 
înregistrării, iar, în momentul acordării 
liberului de vamă, declarantului i se 
eliberează o copie a declarației înregistrate 
a importatorului.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care statele membre limitează 
numărul birourilor vamale competente să 
pună bunurile culturale în liberă circulație 
sau să le plaseze sub un alt regim special 
decât cel de tranzit, ele transmit Comisiei 
datele de contact ale respectivelor birouri 
vamale și orice modificări ale acestora.

În cazul în care statele membre limitează 
numărul birourilor vamale competente să 
importe bunurile culturale, ele transmit 
Comisiei datele de contact ale 
respectivelor birouri vamale și orice 
modificări ale acestora. Statele membre 
asigură un grad acceptabil de 
accesibilitate pentru proprietarii 
bunurilor și pentru importatori, în ciuda 
limitării numărului de birouri vamale.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În cazul reținerii bunurilor 
culturale, se asigură condiții pentru 
conservarea adecvată a bunurilor 
culturale, în conformitate cu condițiile și 
responsabilitățile pentru depozitarea 
temporară a bunurilor enunțate la 
articolul 147 din Regulamentul (UE) nr. 
952/2013, ținând seama de natura 
specifică a acestor bunuri.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Autoritățile vamale anunță imediat 
țara de origine sau țara de export, după 
caz, dacă, după adoptarea deciziei 
menționate la alineatul (1), există motive 
întemeiate să se suspecteze că bunurile 
culturale respective au părăsit teritoriul 
țării de origine sau de export fără 
consimțământul proprietarului lor legitim 
sau cu încălcarea legilor și 
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reglementărilor respectivelor țări.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Se poate crea un sistem electronic 
pentru stocarea și schimbul de informații 
între autoritățile statelor membre, în special 
în ceea ce privește declarațiile 
importatorilor și licențele de import.

2. Se creează un sistem electronic 
pentru stocarea și schimbul de informații 
între autoritățile statelor membre, în special 
în ceea ce privește declarațiile 
importatorilor și licențele de import.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate să prevadă, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare:

Comisia prevede, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare:

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc normele privind 
sancțiunile aplicabile în cazul încălcării 
articolelor 3, 4 și 5 și în special în cazul 
declarațiilor false și al prezentării de 
informații false pentru a obține intrarea 
bunurilor culturale pe teritoriul vamal al 
Uniunii și ia toate măsurile necesare pentru 
a garanta punerea în aplicare a normelor 
respective. Sancțiunile prevăzute sunt 
eficace, proporționate și disuasive. Statele 
membre informează Comisia, în termen de 
18 luni de la intrarea în vigoare a 
regulamentului, cu privire la regimul 
acestor sancțiuni și cu privire la măsurile 

Statele membre stabilesc normele privind 
sancțiunile aplicabile în cazul încălcării 
articolelor 3, 4 și 5 și în special în cazul 
declarațiilor false și al prezentării de 
informații false pentru a obține intrarea 
bunurilor culturale pe teritoriul vamal al 
Uniunii și ia toate măsurile necesare pentru 
a garanta punerea în aplicare a normelor 
respective. Sancțiunile prevăzute sunt 
eficace, proporționate și disuasive. Statele 
membre se angajează, de asemenea, să 
evalueze posibilitatea înființării unor 
unități operaționale specifice, acolo unde 
nu există deja în propriul sistem juridic, 
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respective și notifică fără întârziere orice 
modificare ulterioară care le vizează.

care să fie specializate în combaterea 
importului ilegal de bunuri culturale. 
Statele membre informează Comisia, în 
termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a 
regulamentului, cu privire la regimul 
acestor sancțiuni și cu privire la măsurile 
respective și notifică fără întârziere orice 
modificare ulterioară care le vizează.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. Statele membre organizează 
activități de formare și de consolidare a 
capacităților pentru a asigura punerea în 
aplicare eficace a prezentului regulament 
de către autoritățile vizate. Ele pot utiliza, 
de asemenea, campanii de sensibilizare 
adresate în special cumpărătorilor de 
bunuri culturale.

11. Statele membre organizează 
activități de formare și de consolidare a 
capacităților pentru a asigura punerea în 
aplicare eficace a prezentului regulament 
de către autoritățile și profesioniștii vizați. 
Ele utilizează, de asemenea, campanii de 
sensibilizare adresate în special 
cumpărătorilor de bunuri culturale. În plus, 
pentru a asista actorii de pe piață în 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament, ar trebui puse la dispoziție 
puncte de contact pentru informare în 
fiecare stat membru. În cadrul lucrărilor 
pregătitoare de punere în aplicare a 
prezentului regulament, Comisia și statele 
membre cooperează cu organizații 
internaționale precum UNESCO, 
Interpol, EUROPOL și Consiliul 
internațional al muzeelor (ICOM), pentru 
a asigura o formare eficace, activități de 
consolidare a capacităților și campanii de 
sensibilizare.

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabilește, prin acte de punere în 
aplicare, o listă actualizată regulat cu 
țările afectate de conflicte și care prezintă 
un risc ridicat, prin care sunt stabilite 
măsuri restrictive aplicate bunurilor 
culturale, în conformitate cu articolul 215 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene.

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a 

Comisia elaborează, în coordonare cu 
Serviciul European de Acțiune Externă și 
cu OCDE, orientări cu caracter 
neobligatoriu sub forma unui manual, 
pentru a oferi claritate și siguranță, și 
pentru a clarifica modul cel mai eficient 
de aplicare a criteriilor de identificare a 
zonelor de conflict și a zonelor cu risc 
ridicat. Acest manual se bazează pe 
definiția zonelor de conflict și a zonelor 
cu risc ridicat, stabilită la [articolul X 
litera X] din prezentul regulament și ia în 
considerare Orientările OCDE privind 
diligența necesară în acest domeniu, 
inclusiv alte riscuri aferente lanțului de 
aprovizionare care sunt identificate prin 
semnale de alertă, așa cum sunt ele 
definite în suplimentele relevante care 
însoțesc orientările menționate.

Comisia recurge la experți externi pentru 
a obține informațiile necesare cu scopul 
de a stabili o listă indicativă, neexhaustivă 
și actualizată în mod periodic a zonelor de 
conflict și a zonelor cu risc ridicat. 
Această listă se bazează pe analizele din 
manualul menționat la alineatul (1), 
efectuate de către experți externi, și pe 
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informațiile disponibile, printre altele, din 
știință și din sistemele pentru asigurarea 
diligenței necesare în cadrul lanțului de 
aprovizionare. Importatorii din Uniune 
care se aprovizionează din zone care nu 
sunt incluse în lista susmenționată rămân 
responsabili pentru îndeplinirea 
obligațiilor privind diligența necesară 
prevăzute de prezentul regulament.

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) numărul de cazuri în care bunurile 
culturale au fost reținute și

(e) numărul de cazuri în care bunurile 
culturale au fost reținute;

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) numărul de cazuri în care bunurile 
culturale au fost abandonate în favoarea 
statului în conformitate cu articolul 199 din 
Regulamentul (UE) nr. 952/2013.

(f) numărul de cazuri în care bunurile 
culturale au fost abandonate în favoarea 
statului în conformitate cu articolul 199 din 
Regulamentul (UE) nr. 952/2013 și

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) sancțiunile penale adoptate pentru 
a pune în aplicare prezentul regulament.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
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Anexă – tabel

Textul propus de Comisie Amendamentul

[…] eliminat

Justificare

Anexa la propunerea Comisiei este eliminată și înlocuită cu anexa la Regulamentul nr. 
116/2009 privind exportul de bunuri culturale, adaptată la un singur prag de 100 de ani și 
incluzând unele praguri financiare ajustate. Din motive procedurale, au fost propuse două 
amendamente diferite (unul pentru eliminare, iar celălalt pentru modificarea anexei inițiale), 
care sunt votate împreună.

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Anexă – tabelul a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului

privind importul bunurilor culturale

Bunurile culturale care intră sub incidența articolului 2 alineatul (1)

A.

1. Obiecte arheologice cu o vechime mai mare de 100 de ani 
care au fost obținute din:

– săpături și descoperiri terestre sau subacvatice 9705 00 00

– situri arheologice 9706 00 00

– colecții arheologice

2. Elemente care formează o parte integrantă a unor 
monumente artistice, istorice sau religioase care au fost 
dezmembrate și care au o vechime mai mare de 100 de ani

9705 00 00

9706 00 00

3. Tablouri și picturi, altele decât cele incluse în categoriile 
4 sau 5, executate în întregime manual pe orice suport și pe orice 

9701
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material

4. Acuarele, guașe și pasteluri realizate în întregime de 
mână, pe orice suport 

9701

5. Mozaicuri executate în întregime manual din orice 
material, altele decât cele incluse în categoriile 1 sau 2, și desene 
executate în întregime manual pe orice material 

6914

9701

6. Gravuri originale, stampe, serigrafii și litografii, 
împreună cu matrițele acestora și afișele originale

Capitolul 49

9702 00 00

8442 50 99

7. Producții originale de artă statuară sau de sculptură și 
copii obținute prin același procedeu ca și originalul, altele decât 
cele care intră în categoria 1

9703 00 00

8. Fotografii, filme și negativele acestora 3704

3705

3706

4911 91 80

9. Incunabule și manuscrise, inclusiv hărți geografice și 
partituri muzicale, exemplare individuale sau în colecții

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. Cărți cu o vechime mai mare de 100 de ani, exemplare 
individuale sau în colecții

9705 00 00

9706 00 00

11. Hărți tipărite cu o vechime mai mare de 100 de ani 9706 00 00

12.

(a) Colecții și specimene care provin din colecții de zoologie, 
botanică, mineralogie sau anatomie;

9705 00 00

(b) Colecții care prezintă interes istoric, paleontologic, 
etnografic sau numismatic

9705 00 00

13. Alte obiecte antice care nu sunt incluse în categoriile 
menționate la categoriile A.1 – A.12 și care au peste 100 de ani 

97060000
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vechime

Obiectele culturale incluse în categoriile A.1 – A.13 intră sub incidența prezentului 
regulament numai dacă valoarea lor atinge sau depășește pragurile financiare indicate în 
secțiunea B.

B.

Praguri financiare aplicabile anumitor categorii de bunuri culturale menționate în 
secțiunea A (în EUR)

Valoare:

Oricare ar fi valoarea

– 1 (Obiecte arheologice)

– 2 (Monumente dezmembrate)

– 9 (Incunabule și manuscrise)

15 000

– 5 (Mozaicuri și desene)

– 6 (Gravuri)

– 8 (Fotografii)

– 11 (Hărți tipărite)

30 000

– 4 (Acuarele, guașe și pasteluri)

50 000

– 3 (Imagini)

– 7 (Grupuri statuare)

– 10 (Cărți)

– 12 (Colecții)

– 13 (Orice alte obiecte)

Depunerea cererii de acordare a unei licențe de export impune constatarea îndeplinirii 
condițiilor referitoare la valoarea financiară. Valoarea financiară este cea a obiectelor 
culturale din statele membre la care se face referire în articolul 2 alineatul (1) litera (a).

Pentru statele membre a căror monedă nu este euro, valorile exprimate în euro în anexa I 
se schimbă și se exprimă în monedele naționale la cursul de schimb de la 31 decembrie 
2001 publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene. Această valoare în monede 
naționale este revizuită la fiecare doi ani cu efect de la 31 decembrie 2001. Calcularea 
acestei valori se bazează pe media valorii zilnice a monedelor respective, exprimate în euro, 
în decursul celor douăzeci și patru de luni care se încheie în ultima zi a lunii august
anterioare revizuirii care produce efecte la 31 decembrie. Această metodă de calcul se 
revizuiește, la propunerea Comisiei, de Comitetul consultativ pentru bunurile culturale, în 
principiu la doi ani după prima aplicare. Pentru fiecare revizuire, valorile exprimate în 
euro și valorile lor exprimate în monedele naționale se publică periodic în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene, în primele zile ale lunii noiembrie anterioare datei de la care 
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revizuirea produce efecte.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0116&from=EN

Justificare

Uniunea Europeană trebuie să garanteze același nivel de protecție pentru bunurile sale 
culturale, inclusiv pentru cele importate pe teritoriul său din țări terțe. În acest scop, precum 
și pentru a facilita aplicarea prezentului regulament de către autoritățile vamale competente 
și de către autoritățile responsabile cu eliberarea licențelor de import, anexa propusă inițial 
este înlocuită cu anexa la Regulamentul (CE) nr. 116/2009 privind exportul bunurilor 
culturale, adaptată la un singur prag de 100 de ani și incluzând unele praguri financiare 
ajustate, ținându-se seama de domeniul de aplicare a prezentului regulament.
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