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PAKEITIMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingus Tarptautinės 
prekybos ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetus atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) atsižvelgiant į 2016 m. vasario 
12 d. Tarybos išvadas dėl kovos su 
terorizmo finansavimu, Komisijos 
komunikatą Europos Parlamentui ir 
Tarybai dėl Kovos su teroristų finansavimu 
stiprinimo veiksmų plano24 ir Direktyvą dėl 
kovos su terorizmu25, turėtų būti priimtos 
bendros prekybos su trečiosiomis šalimis 
taisyklės, kad būtų užtikrinta veiksminga 
apsauga nuo kultūros vertybių praradimo, 
būtų išsaugotas žmonijos kultūros paveldas 
ir būtų užkirstas kelias teroristų 
finansavimui pagrobtą kultūros paveldą 
parduodant Sąjungoje esantiems pirkėjams;

(1) atsižvelgiant į 2016 m. vasario 
12 d. Tarybos išvadas dėl kovos su 
terorizmo finansavimu, Komisijos 
komunikatą Europos Parlamentui ir 
Tarybai dėl Kovos su teroristų finansavimu 
stiprinimo veiksmų plano24 ir Direktyvą dėl 
kovos su terorizmu25, turėtų būti priimtos 
bendros prekybos su trečiosiomis šalimis 
taisyklės, kad būtų užtikrinta veiksminga 
apsauga nuo kultūros vertybių neteisėtos 
prekybos ir praradimo, būtų išsaugotas 
žmonijos kultūros paveldas ir būtų 
užkirstas kelias teroristų finansavimui ir 
pinigų plovimui pagrobtą kultūros paveldą 
parduodant Sąjungoje esantiems pirkėjams;

__________________ __________________

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

25 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl 
kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos 
pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš 
dalies keičianti Tarybos sprendimą 
2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6–
21).

25 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl 
kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos 
pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš 
dalies keičianti Tarybos sprendimą 
2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6–
21).

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) atsižvelgiant į Europos Sąjungos 
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įsipareigojimą dėl sąžiningų procesų ir 
kompensacijų aukoms, taip pat į 
UNESCO konstituciją ir konvencijas dėl 
paveldo apsaugos, būtina užtikrinti 
neteisėtai parduodamų ir (arba) iškastų ar 
įsigytų objektų restituciją. Atsižvelgiant į 
tautų ir teritorijų išnaudojimą, kuris 
paprastai skatina neteisėtą prekybą ir 
prekybą kultūros vertybėmis, ypač kai ji 
kyla dėl ginkluoto konflikto, šiame 
reglamente reikėtų atsižvelgti į regionines 
ir vietos ypatybes, o ne į kultūrinės 
produkcijos rinkos vertę;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) kultūros paveldas yra vienas 
pagrindinių civilizacijos elementų, kuris
praturtina visų tautų kultūrinį gyvenimą, 
todėl jis turėtų būti saugomas nuo neteisėto 
pasisavinimo ir išgrobstymo. Sąjunga 
turėtų atitinkamai uždrausti į Sąjungos 
muitų teritoriją įvežti neteisėtai iš trečiųjų 
šalių eksportuotas kultūros vertybes;

(2) kultūros vertybės dažnai turi didelę 
kultūrinę, meninę, istorinę arba mokslinę 
reikšmę. Kultūros paveldas yra vienas 
pagrindinių civilizacijos elementų, be kita 
ko, su simboline verte ir kultūrine 
žmonijos atmintimi. Jis praturtina visų 
tautų kultūrinį gyvenimą ir vienija žmones, 
kurie dalijasi atminties žiniomis ir plėtoja 
civilizaciją. Todėl jis turėtų būti saugomas 
nuo neteisėto pasisavinimo ir išgrobstymo.
Ir nors archeologinių vietovių 
plėšikavimas vyko visais laikais, dabar jis 
jau vykdomas pramoniniais mastais. Kol 
bus galimybė pelningai prekiauti 
neteisėtai iškastomis kultūros vertybėmis 
ir pelnytis be jokios didesnės rizikos, šie 
kasinėjimai ir plėšimai tęsis ir toliau. Dėl 
ekonominės ir meninės vertės kultūros 
paveldas yra labai paklausus tarptautinėje 
rinkoje, bet juo prekiaujama šešėlinėje 
ekonomikoje, nes trūksta griežtų 
tarptautinės teisės priemonių ir jų 
įgyvendinimo. Kultūros paveldo 
pasisavinimas – sunkus nusikaltimas, nuo 
kurio labai nukenčia tiesiogiai ir 
netiesiogiai susiję asmenys. Neteisėta 
prekyba kultūros vertybėmis daugeliu 
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atveju padeda priverstinai homogenizuoti 
ir (arba) išsiųsti tam tikros kultūros 
žmones, o kultūros vertybių plėšimas ir 
grobimas skatina, be kita ko, 
dezintegraciją. Sąjunga turėtų atitinkamai 
uždrausti į Sąjungos muitų teritoriją įvežti 
neteisėtai iš trečiųjų šalių eksportuotas 
kultūros vertybes, visų pirma kultūros 
vertybes iš trečiųjų šalių, kuriose vyksta 
ginkluoti konfliktai, apimantys visų pirma 
teroristinių arba kitų kriminalinių 
organizacijų vykdomą eksportą;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) trečiųjų šalių kompetentingos 
institucijos ne visada turi pakankamai 
pajėgumų, kad galėtų kovoti su neteisėtu 
kultūros vertybių gabenimu ir prekyba 
jomis, jose vyksta korupcija ar kitų formų 
netinkamas administravimas. Netekę 
kultūros objektų, gyventojai netenka savo 
papročių ir atminties bei apeigų vietų. 
Parduodant tokius susijusius objektus 
pavieniui, jie netenka savo istorinio 
konteksto ir mokslinės vertės; 
atsižvelgiant į tai, kad kultūros vertybės 
yra nepakeičiamos ir labai svarbios 
visuomenei, jų nuosavybė gali būti galima 
tik su tam tikromis sąlygomis. 
Importavimo procedūros metu turi būti 
užtikrintas tinkamas vėlesnis saugojimas, 
dokumentacija, galimybė objektu naudotis 
mokslo institucijoms ir viešiesiems 
muziejams, taip pat bendradarbiavimas 
pagrįstų restitucijos ieškinių atveju;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) atsižvelgiant į tai, kad valstybėse 
narėse taikomos skirtingos kultūros 
vertybių įvežimo į Sąjungos muitų 
teritoriją taisyklės, turėtų būti imtasi 
priemonių siekiant visų pirma užtikrinti, 
kad įvežant importuojamas kultūros 
vertybes tikrinimas būtų atliekamas 
vienodai;

(3) kultūros paveldo apsauga gali būti 
veiksminga tik tuo atveju, kai valstybės 
narės ją vykdo glaudžiai 
bendradarbiaudamos nacionaliniu ir 
tarptautiniu lygmeniu. Atsižvelgiant į tai, 
kad valstybėse narėse taikomos skirtingos 
pavogtų ir (arba) pagrobtų kultūros 
vertybių įvežimo į Sąjungos muitų 
teritoriją taisyklės, turėtų būti imtasi 
konkrečių priemonių siekiant tinkamai 
suderinti valstybių narių taisykles, 
reglamentus ir procedūras, užtikrinant, 
kad įvežant importuojamas kultūros 
vertybes tikrinimas būtų atliekamas 
vienodai, tuo pat metu sprendžiant 
apmokestinimo spragas. Tomis 
priemonėmis taip pat turėtų būti 
užtikrinta, kad ES teisės aktai būtų 
tinkamai taikomi visose valstybėse narėse, 
o nepakeičiamų objektų susigrąžinimas 
būtų veiksmingas;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) atsižvelgiant į gerai žinomą laisvųjų 
zonų (taip pat vadinamų laisvaisiais 
uostais) potencialą kultūros vertybių 
saugojimo tikslais, diegiamos tikrinimo 
priemonės turėtų būti taikomos kuo 
platesniam spektrui atitinkamų muitinės 
procedūrų. Todėl tos tikrinimo priemonės 
turėtų būti susijusios ne tik su prekėmis, 
išleistomis į laisvą apyvartą, bet ir su 
prekėmis, kurioms įforminta specialioji 
muitinės procedūra. Tačiau tokia plati 
taikymo sritis neturėtų prieštarauti prekių 
vežimo tranzitu laisvės principui ir neturėtų 
nustelbti tikslo užkardyti neteisėtai 
eksportuojamų kultūros vertybių įvežimą į 
Sąjungos muitų teritoriją. Taigi, tikrinimo 

(5) atsižvelgiant į gerai žinomą laisvųjų 
zonų (taip pat vadinamų laisvaisiais 
uostais) potencialą kultūros vertybių 
saugojimo tikslais, diegiamos tikrinimo 
priemonės turėtų būti taikomos kuo 
platesniam spektrui atitinkamų muitinės 
procedūrų, kad būtų užkirstas kelias jų 
apėjimui naudojantis laisvosiomis 
zonomis, kurios yra galimi pagrindiniai 
nuolat plintančios prekybos neteisėtais 
produktais ir jų sandėliavimo ES būdai. 
Todėl tos tikrinimo priemonės turėtų būti 
susijusios ne tik su prekėmis, išleistomis į 
laisvą apyvartą, bet ir su prekėmis, kurioms 
įforminta specialioji muitinės procedūra. 
Tačiau tokia plati taikymo sritis neturėtų 
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priemonės turėtų apimti specialiąsias 
muitinės procedūras, kurios gali būti 
įforminamos į Sąjungos muitų teritoriją 
įvežamoms prekėms, bet neturėtų būti 
taikomos tranzitui;

nepagrįstai prieštarauti prekių vežimo 
tranzitu laisvės principui ir neturėtų 
nustelbti tikslo užkardyti neteisėtai 
eksportuojamų kultūros vertybių įvežimą į 
Sąjungos muitų teritoriją. Taigi, tikrinimo 
priemonės turėtų apimti specialiąsias 
muitinės procedūras, kurios gali būti 
įforminamos į Sąjungos muitų teritoriją 
įvežamoms prekėms, bet neturėtų būti 
taikomos tranzitui, išskyrus tuos atvejus, 
kai kompetentingos institucijos turi 
pagrįstų priežasčių manyti, kad kultūros 
vertybės buvo eksportuotos iš kilmės 
šalies, pažeidžiant jos teisės aktus ir 
reglamentus, arba buvo įgytos kitu 
neteisėtu būdu;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) eksporto teisėtumo klausimas turėtų 
būti nagrinėjamas remiantis šalies, kurioje 
kultūros vertybės buvo rastos ar sukurtos 
(toliau – kilmės šalis), įstatymais ir kitais 
teisės aktais. Siekiant išvengti taisyklių 
apėjimo tais atvejais, kai kultūros vertybės 
įvežamos į Sąjungą iš kitos trečiosios 
šalies, o atitinkama trečioji šalis yra 
1970 m. UNESCO konvenciją 
pasirašiusioji šalis, taigi yra įsipareigojusi 
kovoti su neteisėtu kultūros vertybių 
gabenimu, asmuo, siekiantis kultūros 
vertybes įvežti į Sąjungos muitų teritoriją, 
turėtų įrodyti, kad jos iš tos šalies buvo 
eksportuotos teisėtai. Kitais atvejais 
asmuo turėtų įrodyti eksporto iš kilmės 
valstybės teisėtumą;

(7) eksporto teisėtumo klausimas turėtų 
būti nagrinėjamas remiantis šalies, kurioje 
kultūros vertybės buvo rastos ar sukurtos 
(toliau – kilmės šalis), įstatymais ir kitais 
teisės aktais. Siekiant išvengti taisyklių 
apėjimo tais atvejais, kai kultūros vertybės 
įvežamos į Sąjungą iš kitos trečiosios 
šalies, asmuo, siekiantis kultūros vertybes 
įvežti į Sąjungos muitų teritoriją, turėtų 
įrodyti, kad jos buvo teisėtai eksportuotos 
iš kilmės valstybės. Bet kuriuo atveju 
asmuo, siekiantis kultūros vertybes įvežti į 
Sąjungos muitų teritoriją, turėtų įrodyti, 
kad jos buvo teisėtai eksportuotos iš 
paskutinės šalies, kurioje jos buvo 
laikomos prieš jų išsiuntimą į Sąjungą 
(toliau – eksporto šalis) pagal tos šalies 
įstatymus ir kitus teisės aktus;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) kad nebūtų neproporcingai varžoma 
prekyba prekėmis su ES 
nepriklausančiomis šalimis, šis 
reglamentas turėtų būti taikomas tik toms 
prekėms, kurios atitinka tam tikrą amžiaus 
ribą. Todėl yra tikslinga visų kategorijų 
kultūros vertybėms nustatyti 250 metų 
minimalaus amžiaus ribą. Ta minimalaus 
amžiaus riba užtikrins, kad šiame 
reglamente numatytomis priemonėmis 
daugiausia dėmesio būtų skiriama kultūros 
vertybėms, į kurias grobikai konflikto 
zonose gali būti nusitaikę labiausiai, 
neišskiriant kitų prekių, kurių tikrinimas 
yra būtinas siekiant užtrinti kultūros 
paveldo apsaugą;

(8) kad nebūtų neproporcingai varžoma 
prekyba prekėmis su ES 
nepriklausančiomis šalimis, šis 
reglamentas turėtų būti taikomas tik toms 
prekėms, kurios atitinka tam tikrą amžiaus 
ribą. Todėl yra tikslinga visų kategorijų 
kultūros vertybėms nustatyti 100 metų 
minimalaus amžiaus ribą, laikantis 
1954 m. Hagos konvencijos, 1970 m. 
UNESCO konvencijos ir 1995 m. 
UNIDROIT konvencijos nuostatų. Ta 
minimalaus amžiaus riba užtikrins, kad 
šiame reglamente numatytomis 
priemonėmis daugiausia dėmesio būtų 
skiriama kultūros vertybėms, į kurias 
grobikai konflikto zonose gali būti 
nusitaikę labiausiai, neišskiriant kitų 
prekių, kurių tikrinimas yra būtinas 
siekiant užtrinti kultūros paveldo apsaugą.
Neseniai pagamintos kultūros vertybės 
taip pat gali būti neteisėtos prekybos 
objektas ir jomis ES arba trečiosios 
valstybės nusikalstamos organizacijos gali 
naudotis pinigų plovimo, terorizmo 
finansavimo, prekybos narkotikais arba 
prekybos žmonėmis ar kitų nusikaltimų 
tikslais. Todėl reikėtų imtis atitinkamų 
priemonių, kad būtų užkirstas kelias jų 
neteisėtam importui.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) kadangi kai kurių kategorijų 
kultūros vertybėms, būtent archeologijos 
objektams, monumentų dalims, retiems 
rankraščiams ir inkunabulams kyla ypač 
didelė išgrobstymo ir sunaikinimo grėsmė, 
svarbu numatyti griežtesnės kontrolės 
sistemą ir tik atlikus tą kontrolę leisti 
kultūros vertybes įvežti į Sąjungos muitų 

(10) kadangi kai kurių kategorijų 
kultūros vertybėms, tokioms kaip
archeologijos objektams, monumentų 
dalims, juvelyrikos dirbiniams, 
numizmatikos objektams, senovinių 
technologinių laimėjimų artefaktams, 
retiems rankraščiams ir inkunabulams kyla 
ypač didelė išgrobstymo ir sunaikinimo 
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teritoriją. Taikant tokią sistemą turėtų būti 
reikalaujama iki tų prekių išleidimo į laisvą 
apyvartą arba specialiosios muitinės 
procedūros, išskyrus tranzitą, įforminimo 
toms prekėms pateikti įvežimo valstybės 
narės kompetentingos valdžios institucijos 
išduotą licenciją. Asmenys, siekiantys 
gauti tokią licenciją, turėtų sugebėti 
atitinkamais patvirtinamaisiais 
dokumentais ir įrodymais, visų pirma 
trečiosios eksporto šalies išduotais 
eksporto liudijimais ar licencijomis, 
nuosavybės teisės liudijimais, sąskaitomis 
faktūromis, pirkimo–pardavimo sutartimis, 
draudimo dokumentais, vežimo 
dokumentais ir ekspertų vertinimo 
dokumentais, įrodyti eksporto iš kilmės 
šalies teisėtumą. Remdamosi išsamiais ir 
tiksliais prašymais, valstybių narių 
kompetentingos valdžios institucijos turėtų 
be reikalo nedelsdamos nuspręsti, ar 
išduoti licenciją;

grėsmė, svarbu numatyti griežtesnės 
kontrolės sistemą ir tik atlikus tą kontrolę 
leisti kultūros vertybes įvežti į Sąjungos 
muitų teritoriją. Taikant tokią sistemą 
turėtų būti reikalaujama iki tų prekių 
išleidimo į laisvą apyvartą arba 
specialiosios muitinės procedūros, išskyrus 
tranzitą, įforminimo toms prekėms gauti
įvežimo valstybės narės kompetentingos 
valdžios institucijos išduotą elektroninę
licenciją. Asmenys, siekiantys gauti tokią 
licenciją, turėtų sugebėti atitinkamais 
patvirtinamaisiais dokumentais ir 
įrodymais, visų pirma trečiosios eksporto 
šalies išduotais eksporto liudijimais ar 
licencijomis, nuosavybės teisės liudijimais, 
sąskaitomis faktūromis, pirkimo–
pardavimo sutartimis, draudimo 
dokumentais, vežimo dokumentais ir 
ekspertų vertinimo dokumentais, įrodyti 
eksporto iš kilmės šalies teisėtumą pagal 
tos šalies įstatymus ir kitus teisės aktus. 
Remdamosi išsamiais ir tiksliais prašymais, 
valstybių narių kompetentingos valdžios 
institucijos turėtų be reikalo nedelsdamos 
nuspręsti, ar išduoti licenciją, deramai 
atsižvelgdamos į atitinkamos informacijos 
prieinamumą ir laikydamosi 
proporcingumo principo. Asmenims, 
pateikusiems prašymą, neturėtų būti 
taikomas mokestis, susijęs su prašymo 
pateikimu; Kompetentingų valdžios 
institucijų sprendimai turėtų būti 
nedelsiant išsiunčiami kompetentingoms 
muitinės įstaigoms;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) grobstymų, susijusių su teroristų 
finansavimu ar pinigų plovimu, atvejai 
yra istoriškai susiję su konkrečiomis 
šalimis ar regionais. Komisija turėtų ypač 
atsižvelgti į ICOM paskelbtus 
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raudonuosiu sąrašus, kuriuose 
pateikiamos nykstančių archeologinių 
objektų ar meno kūrinių, esančių 
labiausiai pažeidžiamose pasaulio vietose, 
kategorijos, siekiant užkirsti kelią jų 
pardavimui ar neteisėtam eksportui. 
Atsižvelgiant į ypatingą kultūros vertybių 
pobūdį, muitinėje turėtų būti paskirti 
kultūros srities ekspertai. Jų vaidmuo itin 
svarbus, nes jiems turėtų būti suteikta 
galimybė prireikus paprašyti, kad 
deklarantas pateiktų papildomos 
informacijos, ir fiziškai patikrinti kultūros 
vertybes atliekant jų ekspertizę;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) asmenys, siekiantys įvežti kitų 
kategorijų kultūros vertybes į Sąjungos 
muitų teritoriją, turėtų pateikti 
patvirtinimą, kuriame paliudijama ir 
prisiimama atsakomybė už teisėtą jų 
eksportą iš trečiosios šalies, ir pateikti 
pakankamai informacijos, kad muitinė 
galėtų šias prekes identifikuoti. Siekiant 
supaprastinti procedūrą ir teisinio tikrumo 
sumetimais informacija apie kultūros 
vertybes turėtų būti pateikta naudojant 
standartinį dokumentą. Kultūros prekėms 
aprašyti turėtų būti naudojamas UNESCO 
rekomenduojamas objekto identifikacijos 
standartas. Kad būtų užtikrintas 
atsekamumas po prekių įvežimo į vidaus 
rinką, muitinė turėtų užregistruoti tų 
kultūros vertybių įvežimą, saugoti 
atitinkamų dokumentų originalus ir 
deklarantui įteikti jų kopijas;

(11) asmenys, siekiantys įvežti kitų 
kategorijų kultūros vertybes į Sąjungos 
muitų teritoriją, turėtų pateikti elektroninį 
patvirtinimą, kuriame paliudijama ir 
prisiimama atsakomybė už teisėtą jų 
eksportą iš trečiosios šalies, ir pateikti 
pakankamai informacijos, kad muitinė 
galėtų šias prekes identifikuoti. Siekiant 
supaprastinti procedūrą ir teisinio tikrumo 
sumetimais informacija apie kultūros 
vertybes turėtų būti pateikta naudojant 
standartinį elektroninį dokumentą. 
Kultūros prekėms aprašyti turėtų būti 
naudojamas UNESCO rekomenduojamas 
objekto identifikacijos standartas. Kad būtų 
užtikrintas atsekamumas po prekių įvežimo 
į vidaus rinką, tos kultūros vertybės turėtų 
būti užregistruojamos elektroniniame 
registre, o deklarantui turėtų būti 
įteikiama pateiktų dokumentų kopija;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) laikinajam kultūros vertybių 
įvežimui švietimo, mokslo ar mokslinių 
tyrimų tikslais reikalavimas pateikti 
licenciją ar patvirtinimą neturėtų būti 
taikomas;

(12) laikinajam kultūros vertybių 
įvežimui švietimo, mokslo ar mokslinių 
tyrimų tikslais arba vykstant muziejų ar 
panašių pelno nesiekiančių institucijų 
bendradarbiavimui, kuriuo nesiekiama 
pelno, reikalavimas pateikti licenciją ar 
patvirtinimą neturėtų būti taikomas, jeigu 
nėra įrodymų, kad šios vertybės gautos 
neteisėtai;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) taip pat, siekiant užtikrinti kultūros 
vertybių iš karinio konflikto arba stichinės 
nelaimės paveiktų šalių saugumą ir 
išsaugojimą, šias vertybes turėtų būti 
leidžiama saugoti nereikalaujant pateikti 
licencijos ar patvirtinimo;

(13) ginkluoto konflikto ar susijusios 
krizės paveiktos šalys paprastai negali 
pakankamai apsaugoti savo kultūros 
paveldo. Todėl šių šalių kultūros vertybes 
taip pat turėtų būti leidžiama saugoti 
nereikalaujant pateikti licencijos ar 
pareiškimo, su sąlyga, kad iki restitucijos 
kompetentingos vyriausybės institucijos 
dalyvauja šiame procese ir jį administruoja. 
Tačiau turėtų būti atliktas kruopštus 
asmenų, norinčių jas įvežti į Sąjungos 
teritoriją, rizikos vertinimas, visų pirma 
atkreipiant dėmesį galimybę, kad iš 
karinio konflikto arba kitos susijusios 
krizės paveiktų šalių įvežtos saugojamos 
kultūros vertybės gali būti panaudotas 
kaip šaltinis pinigams plauti ar terorizmui 
finansuoti;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) muitinė turėtų galėti sulaikyti ir 
laikinai paimti į Sąjungos muitų teritoriją 
įvežtas kultūros vertybes, kai nesilaikoma 
šiame reglamente nustatytų sąlygų. 
Turėtų būti nustatytos tinkamos apsaugos 
priemonės, visų pirma dėl deramo 
deklaranto informavimo, veiksmingos 
teisinės gynybos ir ne ilgesnio kaip 6 
mėnesių sulaikymo laikotarpio. Kultūros 
vertybių areštas ir sulaikymas turėtų būti 
taikomas ribotai tais atvejais, kai tai 
sukeltų nepagrįstų sunkumų fiziniams 
asmenims, kiekvieną atvejį konkrečiai 
įvertinus;

Pagrindimas

Svarbu šiame reglamente įterpti su kultūros vertybių sulaikymu susijusį „nepagrįstų 
sunkumų“ principą, kad būtų išvengta atvejų, kai dėl tokio sulaikymo fizinis asmuo patirtų 
neproporcingai didelį poveikį. Šis principas jau numatytas kitose ES teisės priemonėse, visų 
pirma dėl grynųjų pinigų kontrolės ir dėl įšaldymo ir konfiskavimo.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant atsižvelgti į šio reglamento 
įgyvendinimo patirtį ir besikeičiančias 
geopolitines bei kitas aplinkybes, dėl kurių 
kultūros vertybėms kyla rizika, kartu 
neproporcingai nevaržant prekybos su 
trečiosiomis šalimis, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
priimti aktus dėl įvairių kategorijų 
kultūros vertybėms taikomo minimalaus 
amžiaus ribos kriterijaus koregavimo. 
Tais deleguotaisiais įgaliojimais Komisijai 
taip pat turėtų būti leista atnaujinti priedą 
po to, kai bus padaryta Kombinuotosios 
nomenklatūros pakeitimų. Ypač svarbu, 

(14) siekiant atsižvelgti į šio reglamento 
įgyvendinimo patirtį ir besikeičiančias 
geopolitines bei kitas aplinkybes, dėl kurių 
kultūros vertybėms kyla rizika, kartu 
neproporcingai nevaržant prekybos su 
trečiosiomis šalimis, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
nustatyti tvarką dėl naujos elektroninės 
sistemos įdiegimo, naudojimo ir 
priežiūros. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir 
kad tos konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
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kad atlikdama parengiamąjį darbą 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir 
su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų 
vykdomos vadovaujantis 2016 m. 
balandžio 13 d. Tarpinstituciniame 
susitarime dėl geresnės teisėkūros27

nustatytais principais. Visų pirma siekiant 
užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti 
atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas 
ir Taryba visus dokumentus gauna tuo 
pačiu metu kaip ir valstybių narių 
ekspertai, o jų ekspertams sistemingai 
suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos 
ekspertų grupių, kurios atlieka su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, posėdžiuose;

Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros nustatytais principais27. Visų 
pirma siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus 
dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir 
valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams 
sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 
su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

__________________ __________________

27 OL L 123, 2016 5 12, p. 1. 27 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai nustatyti konkrečią kultūros 
vertybių laikinojo įvežimo ir saugojimo 
Sąjungos muitų teritorijoje tvarką, prašymo 
išduoti importo licenciją bei formų ir 
importuotojo patvirtinimo bei prie jo 
pridedamų dokumentų šablonus, taip pat 
išsamesnes jų pateikimo ir nagrinėjimo 
procedūrines taisykles. Komisijai taip pat 
turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai nustatyti elektroninės 
duomenų bazės, skirtos informacijai 
saugoti ir ja keistis tarp valstybių narių, 
kūrimo tvarką. Tais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi laikantis Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 182/201128;

(15) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai pasikonsultavus su Europos 
Parlamentu ir Taryba, taip pat ir su 
ekspertais, nustatyti konkrečią kultūros 
vertybių laikinojo įvežimo ir saugojimo 
Sąjungos muitų teritorijoje atitinkamomis 
išsaugojimo sąlygomis tvarką, prašymo 
išduoti importo licenciją bei formų ir 
importuotojo patvirtinimo bei prie jo 
pridedamų dokumentų šablonus, taip pat 
išsamesnes jų pateikimo ir nagrinėjimo 
procedūrines taisykles. Tais įgaliojimais 
turėtų būti naudojamasi laikantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 182/201128;
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__________________ __________________

28 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

28 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant sudaryti sąlygas 
veiksmingai įgyvendinti reglamentą ir 
sukurti ateityje atliksimo jo vertinimo 
pagrindą, turėtų būti renkama atitinkama 
informacija apie prekybos kultūros 
vertybėmis srautus. Tam, kad prekybos 
kultūros vertybėmis srautų stebėsena būtų 
veiksminga, ji negali apsiriboti tik tų 
vertybių verte ar svoriu, nes šie du matai 
gali svyruoti. Ypač svarbu surinkti 
informaciją apie deklaruotų objektų 
skaičių. Kadangi Kombinuotojoje 
nomenklatūroje nenurodyta papildomo 
kultūros vertybių matavimo vieneto, 
svarbu, kad būtų reikalaujama deklaruoti 
objektų skaičių;

(16) siekiant sudaryti sąlygas 
veiksmingai įgyvendinti reglamentą ir 
sukurti ateityje atliksimo jo vertinimo 
pagrindą, turėtų būti renkama atitinkama 
informacija apie prekybos kultūros 
vertybėmis srautus. Tam, kad prekybos 
kultūros vertybėmis srautų stebėsena būtų 
veiksminga, ji negali apsiriboti tik tų 
vertybių verte ar svoriu, nes šie du matai 
gali svyruoti. Ypač svarbu elektroniniu
būdu surinkti informaciją apie deklaruotų 
objektų skaičių. Kadangi Kombinuotojoje 
nomenklatūroje nenurodyta papildomo 
kultūros vertybių matavimo vieneto, 
svarbu, kad būtų reikalaujama deklaruoti 
objektų skaičių;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) valstybės narės turėtų rengti 
informuotumo didinimo kampanijas, 
siekdamos įtikinti žmones nepirkti ir 
nepardavinėti kultūros vertybių, gautų 
neteisėtai prekiaujant. Valstybėse narėse 
turėtų būti įkurti ir lengvai prieinami 
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informacijos centrai, specialios telefono 
linijos ir interneto svetainės siekiant 
atkreipti, visų pirma, kultūros vertybių 
pirkėjų ar kitų suinteresuotųjų šalių, 
dėmesį ir juos informuoti;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) komisijai turėtų būti suteikta 
pakankamai laiko priimti šio reglamento 
įgyvendinimo taisykles, visų pirma dėl 
atitinkamų formų, naudotinų teikiant 
prašymą išduoti importo licenciją ar 
rengiant importuotojo patvirtinimą. Todėl 
šio reglamento taikymas turėtų būti 
atidėtas;

(19) Komisija turėtų nedelsdama priimti 
šio reglamento įgyvendinimo taisykles, 
visų pirma dėl atitinkamų standartinių 
elektroninių formų, naudotinų teikiant 
prašymą išduoti importo licenciją ar 
rengiant importuotojo patvirtinimą;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kultūros vertybė – bet kuris 
objektas, kuris yra reikšmingas 
archeologijai, priešistorei, istorijai, 
literatūrai, menui arba mokslui, priklauso 
priede pateiktoje lentelėje nurodytoms 
kategorijoms ir atitinka joje nurodytą 
minimalaus amžiaus reikalavimą;

a) kultūros vertybė – bet kuris 
objektas, kuris dėl religinių ar 
pasaulietinių priežasčių yra itin
reikšmingas archeologijai, priešistorei, 
istorijai, literatūrai, menui arba mokslui, 
priklauso priede pateiktoje lentelėje 
nurodytoms kategorijoms ir atitinka joje 
nurodytą minimalaus amžiaus reikalavimą;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) eksporto šalis – paskutinė šalis, c) eksporto šalis – paskutinė šalis, 
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kurioje iki išsiunčiant kultūros vertybes į 
Sąjungą jos buvo nuolat laikomos pagal 
tos šalies įstatymus ir kitus teisės aktus;

kurioje iki išsiunčiant kultūros vertybes į 
Sąjungą jos buvo laikomos pagal tos šalies 
įstatymus ir kitus teisės aktus;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nuolat – bent vieno mėnesio 
laikotarpį ir kitu nei laikino naudojimo, 
tranzito, eksporto ar išsiuntimo tikslu;

Išbraukta.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) „kompetentinga institucija“ –
valstybės narės paskirta institucija, 
įgaliota išduoti importo licencijas ir 
registruoti importuotojų patvirtinimus;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai pagal 12 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais, padarius 
Kombinuotosios nomenklatūros 
pakeitimų, iš dalies keičiama priede 
pateiktos lentelės antra skiltis ir, 
atsižvelgiant į šio reglamento 
įgyvendinimo patirtį, iš dalies keičiama 
priede išdėstytos lentelės trečioje skiltyje 
nurodyta minimalaus amžiaus riba.

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
pasikonsultavus su Europos Parlamentu 
ir Taryba, taip pat ir su ekspertais, priimti
deleguotuosius aktus pagal 12 straipsnį, 
kad nustatytų 9 straipsnyje nurodytos 
elektroninės sistemos diegimo, veikimo ir 
priežiūros tvarką;
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kultūros prekes išleisti į laisvą 
apyvartą ir joms įforminti specialiąją 
procedūrą, išskyrus tranzitą, leidžiama tik 
pateikus pagal 4 straipsnį išduotą importo 
licenciją arba pagal 5 straipsnį parengtą 
importuotojo patvirtinimą.

1. Į Sąjungos muitų teritoriją 
draudžiama įvežti neteisėtai iš trečiosios 
šalies eksportuotas kultūros vertybes.

Kultūros prekes išleisti į laisvą apyvartą ir 
joms įforminti specialiąją procedūrą, 
išskyrus tranzitą, leidžiama tik pateikus 
pagal 4 straipsnį išduotą importo licenciją 
arba pagal 5 straipsnį parengtą 
importuotojo patvirtinimą.

Importo licencijos išdavimas ar tinkamai 
pateiktas importuotojo patvirtinimas 
nelaikomas teisėtos kultūros vertybių 
kilmės ar nuosavybės įrodymu;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) laikinajam kultūros vertybių 
įvežimui į Sąjungos muitų teritoriją 
švietimo, mokslo ar mokslinių tyrimų 
tikslais pagal Reglamento (ES) 
Nr. 952/2013 250 straipsnį;

a) laikinajam kultūros vertybių 
įvežimui į Sąjungos muitų teritoriją 
švietimo, mokslo, restauravimo, 
išsaugojimo ar mokslinių tyrimų tikslais 
pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 250 
straipsnį ir viešųjų muziejų arba panašių 
ne pelno viešųjų įstaigų 
bendradarbiavimo siekiant surengti 
kultūros parodas tikslais, jeigu nėra 
įrodymų, kad šios vertybės gautos 
neteisėtai;

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kultūros vertybių saugojimui pagal 
Reglamento (ES) Nr. 952/2013 237 
straipsnį, kai viešosios valdžios institucija 
aiškiai siekia užtikrinti jų išsaugojimą 
(arba tai daroma jai prižiūrint).

b) kultūros vertybių saugojimui pagal 
Reglamento (ES) Nr. 952/2013 237 
straipsnį, kai viešosios valdžios institucija 
siekia užtikrinti jų apsaugą ar išsaugojimą 
(arba tai daroma jai prižiūrint), atlikus 
asmenų, norinčių jas įvežti į Sąjungos 
muitų teritoriją, rizikos vertinimą.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustatoma konkreti 2 dalyje 
nurodyto laikinojo kultūros vertybių 
įvežimo arba jų saugojimo tvarka. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 
straipsnyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

3. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustatoma konkreti 2 dalyje 
nurodyto laikinojo kultūros vertybių 
įvežimo arba jų saugojimo apsaugos 
tikslais tvarka. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 13 straipsnyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prašymą išduoti importo licenciją 
prekių turėtojas pateikia įvežimo valstybės 
narės kompetentingai valdžios institucijai. 
Prie prašymo pridedami patvirtinamieji 
dokumentai ir informacija, pagrindžiantys, 
kad atitinkamos kultūros prekės 
eksportuotos iš kilmės šalies laikantis jos 
įstatymų ir kitų teisės aktų. Tačiau tais 
atvejais, kai eksporto šalis yra 1970 m. 
lapkričio 14 d. Paryžiuje pasirašytos 
UNESCO nelegalaus kultūros vertybių 
įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės 
perdavimo uždraudimo priemonių 
konvencijos (toliau – 1970 m. UNESCO 

2. Prašymą išduoti importo licenciją 
ankstesnėje dalyje išvardytų kultūros 
prekių turėtojas pateikia įvežimo valstybės 
narės kompetentingai valdžios institucijai. 
Prie prašymo pridedami patvirtinamieji 
dokumentai ir informacija, pagrindžiantys, 
kad atitinkamos kultūros prekės 
eksportuotos iš kilmės šalies laikantis jos 
įstatymų ir kitų teisės aktų. Visais atvejais
prie prašymo pridedami patvirtinamieji 
dokumentai ir informacija, įrodantys, kad 
kultūros prekės buvo eksportuotos iš 
eksporto šalies laikantis jos įstatymų ir 
kitų teisės aktų. Norint atitikti 
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konvencija) susitariančioji šalis, prie 
prašymo pridedami patvirtinamieji 
dokumentai ir informacija, 
pagrindžiantys, kad kultūros prekės iš tos 
šalies eksportuotos laikantis jos įstatymų 
ir kitų teisės aktų.

reikalavimus gauti importo licencijas prie 
prašymo turi būti pridedamas patikinimas 
dėl tinkamą saugojimą užtikrinančių 
dokumentų, dėl galimybės objektu 
naudotis viešosioms mokslo institucijoms, 
viešiesiems muziejams ar panašioms 
viešosioms pelno nesiekiančioms 
institucijoms, taip pat dėl 
bendradarbiavimo pagrįstų restitucijos 
ieškinių atveju;

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tais atvejais, kai eksporto šalis 
nėra 1970 m. UNESCO konvencijos 
susitariančioji šalis, neįrodyta, kad 
kultūros vertybės iš kilmės šalies 
eksportuotos laikantis jos įstatymų ir kitų 
teisės aktų;

a) kai neįrodyta, kad kultūros vertybės 
iš kilmės šalies eksportuotos laikantis jos 
įstatymų ir kitų teisės aktų;

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tais atvejais, kai eksporto šalis yra 
1970 m. UNESCO konvencijos 
susitariančioji šalis, neįrodyta, kad 
kultūros vertybės iš eksporto šalies 
eksportuotos laikantis jos įstatymų ir kitų 
teisės aktų;

b) kompetentinga valdžios institucija 
pagrįstai turi pagrindo manyti, kad prekių 
turėtojas jas įgijo neteisėtai.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jeigu kompetentinga institucija 
patenkina prašymą, nedelsdama 
elektroninėmis priemonėmis persiunčia 
importo licencijos kopiją 
kompetentingoms muitinės įstaigoms.

Jeigu prašymas atmetamas, 
kompetentinga institucija nedelsdama 
informuoja apie tai kompetentingas 
muitinės įstaigas ir Komisiją. Prie 
sprendimo dėl atmetimo pridedamas 
pranešimas apie prašymo atmetimo 
priežastis, įskaitant informaciją apie 
skundo nagrinėjimo procedūrą, šis 
sprendimas jo išdavimo metu pateikiamas 
atitinkamam pareiškėjui.

Kai licencijos prašoma dėl kultūros 
vertybės, dėl kurios anksčiau pateiktas 
prašymas buvo atmestas, teikdamas 
prašymą pareiškėjas turi apie šį atmetimą 
informuoti kompetentingą instituciją, 
kuriai teikiamas prašymas.

Valstybės narės pripažįsta kitų valstybių 
narių kompetentingų institucijų teisę 
atmesti prašymus, jeigu jų atmetimas 
grindžiamas šio reglamento nuostatomis.

Atsiradus naujų įrodymų, pagrindžiančių 
tokį prašymą, galima pateikti naują 
prašymą pagal 4 straipsnio 2 dalį. Tokiais 
atvejais, jeigu kompetentinga valdymo 
institucija išduoda licenciją, ji praneša 
apie tai Komisijai ir nurodo išdavimo 
priežastis.

Komisija, siekdama užtikrinti vienodą šio 
reglamento taikymą, perduoda gautą 
informaciją kitoms valstybėms narėms.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės paskiria viešosios valdžios 
institucijas, kompetentingas išduoti 
importo licencijas pagal šį straipsnį. Jos 
pateikia Komisijai duomenis apie šias 
valdžios institucijas ir bet kokius tų 
duomenų pakeitimus.

Valstybės narės nedelsdamos paskiria 
viešosios valdžios institucijas, 
kompetentingas išduoti importo licencijas 
pagal šį straipsnį. Jos pateikia Komisijai 
duomenis apie šias valdžios institucijas ir 
bet kokius tų duomenų pakeitimus.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija duomenis apie tas 
kompetentingas valdžios institucijas ir bet 
kokius tų duomenų pakeitimus skelbia 
Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C 
serijoje.

Komisija duomenis apie tas 
kompetentingas valdžios institucijas ir bet 
kokius tų duomenų pakeitimus skelbia 
Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C 
serijoje ir 11 straipsnyje nurodytoje 
specialioje žiniatinklio svetainėje.

Pagrindimas

Siekiant skaidrumo kompetentingų institucijų sąrašas turėtų būti viešai skelbiamas Komisijos 
priegloboje esančioje žiniatinklio svetainėje.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriais patvirtinamas prašymo 
išduoti importo licenciją šablonas, taip pat 
tokių prašymų pateikimo ir nagrinėjimo 
procedūrinės taisyklės. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami laikantis 13 straipsnyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

6. Komisija priima įgyvendinimo 
aktus, kuriais patvirtinamas importuotojo 
patvirtinimo ir prašymo išduoti importo 
licenciją standartinis elektroninis 
šablonas, taip pat tokių prašymų ir prie jų 
pridedamų pagrindžiančių dokumentų
pateikimo ir nagrinėjimo procedūrinės 
taisyklės. Tie įgyvendinimo aktai priimami 
laikantis 13 straipsnyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.
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Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Importuotojo patvirtinimas Importuotojo patvirtinimas ir išsaugojimo 
patikinimas

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priedo a, b, e, f, g, i, j, k ir l 
punktuose nurodytos kultūros vertybės 
išleidžiamos į laisvą apyvartą arba joms 
įforminama specialioji procedūra, išskyrus 
tranzitą Sąjungoje, su sąlyga, kad įvežimo 
valstybės narės muitinei pateiktas 
importuotojo patvirtinimas.

1. Priedo a, b, e, f, g, i, j, k ir l 
punktuose nurodytos kultūros vertybės 
išleidžiamos į laisvą apyvartą arba joms 
įforminama specialioji procedūra, išskyrus 
tranzitą Sąjungoje, su sąlyga, kad įvežimo 
valstybės narės muitinei pateiktas 
importuotojo patvirtinimas ir išsaugojimo 
patikinimas.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Importuotojo patvirtinime pateikiama 
prekių turėtojo pasirašyta deklaracija, kad 
prekės eksportuotos iš kilmės šalies 
laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų.
Tačiau tais atvejais, kai eksporto šalis yra 
1970 m. UNESCO konvencijos 
susitariančioji šalis, importuotojo 
patvirtinime pateikiama prekių turėtojo 
pasirašyta deklaracija, kad prekės iš tos 
šalies eksportuotos laikantis jos įstatymų 
ir kitų teisės aktų.

Importuotojo patvirtinime, kuris 
elektroninėmis priemonėmis 
registruojamas ir prireikus popierine ar 
elektronine forma persiunčiamas 
kompetentingoms institucijoms, 
pateikiama prekių turėtojo pasirašyta 
deklaracija, kurioje nurodyta, kad prekės
eksportuotos iš kilmės šalies laikantis jos 
įstatymų ir kitų teisės aktų.
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Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kartu su importuotojo patvirtinimu 
pateikiamas standartinis dokumentas, 
kuriame atitinkamos kultūros vertybės 
aprašytos pakankamai išsamiai, kad 
muitinė galėtų jas identifikuoti.

Kartu su importuotojo patvirtinimu ir 
išsaugojimo patikinimu popierine ar 
elektronine forma pateikiamas standartinis 
dokumentas, kuriame atitinkamos kultūros
vertybės aprašytos pakankamai išsamiai, 
kad muitinė galėtų jas identifikuoti. 
Importuotojo patvirtinime taip pat 
pateikiama informacija apie neteisingo 
patvirtinimo pateikimo pasekmes.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prie importuotojo patvirtinimo turi būti 
pridedamas privalomasis draudimas 
gabenimo ir naudojimo ES teritorijoje 
laikotarpiui. Be to, įvežant prekę į ES 
muitų teritoriją muitinės pareigūnai gali 
paprašyti pateikti kitų dokumentų, pvz., 
ekspertų vertinimų, sąskaitų faktūrų, 
nuosavybės teisės liudijimų, originalus.

Išsaugojimo patikinime turi būti prekių 
turėtojo pasirašyta deklaracija, kad 
gabenamos ir parduodamos prekės bus 
deramai sandėliuojamos, kaip nurodyta 4 
straipsnyje, ir parduodamos išskirtinai tik 
pirkėjams, kurie sugebės laikytis valstybių 
narių reglamentų dėl tinkamo kultūros 
vertybių tvarkymo.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriais patvirtinamas importuotojo 
patvirtinimo šablonas, taip pat 
importuotojo patvirtinimo pateikimo ir 
nagrinėjimo procedūrinės taisyklės. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 
straipsnyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

3. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriais patvirtinamas standartinis 
elektroninis importuotojo patvirtinimo 
šablonas, taip pat importuotojo 
patvirtinimo elektroninio pateikimo ir 
nagrinėjimo procedūrinės taisyklės. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 
straipsnyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atitinkamai 4 straipsnyje nurodyta 
importo licencija arba 5 straipsnyje 
nurodytas importuotojo patvirtinimas 
pateikiami muitinės įstaigai, kuri yra 
kompetentinga kultūros vertybes išleisti į 
laisvą apyvartą arba joms įforminti 
specialiąją procedūrą, išskyrus tranzitą.

1. Atitinkamai 4 straipsnyje nurodyta 
importo licencija arba 5 straipsnyje 
nurodytas importuotojo patvirtinimas 
elektroniniu būdu pateikiami muitinės 
įstaigai, kuri yra kompetentinga kultūros 
vertybes išleisti į laisvą apyvartą arba joms 
įforminti specialiąją procedūrą, išskyrus 
tranzitą.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tais atvejais, kai kultūros 
vertybėms įvežti į Sąjungos muitų teritoriją 
turi būti išduota importo licencija, muitinė 
patikrina, ar importo licencija atitinka 
pateiktas prekes. Tuo tikslu ji gali atlikti 
fizinį kultūros vertybių patikrinimą, 
įskaitant jų ekspertizę.

2. Tais atvejais, kai kultūros 
vertybėms įvežti į Sąjungos muitų teritoriją 
turi būti išduota importo licencija, muitinė 
patikrina, ar importo licencija atitinka 
pateiktas prekes. Tuo tikslu ji gali atlikti 
fizinį kultūros vertybių patikrinimą, 
atlikdama jų ekspertizę. Elektroniniu 
būdu užregistruotai importo licencijai 
suteikiamas eilės numeris bei nurodoma 
registracijos data, o išleidus prekes 
deklarantui įteikiama užregistruotos 
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importo licencijos kopija.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tais atvejais, kai kultūros 
vertybėms įvežti į Sąjungos muitų teritoriją 
turi būti pateiktas importuotojo 
patvirtinimas, muitinė patikrina, ar 
importuotojo patvirtinimas atitinka 
5 straipsnyje arba pagal jį nustatytus 
reikalavimus ir pateiktas prekes. Tuo tikslu 
ji gali reikalauti, kad deklarantas pateiktų 
papildomos informacijos, ir atlikti fizinį 
kultūros vertybių patikrinimą, įskaitant jų 
ekspertizę. Ji užregistruoja importuotojo 
patvirtinimą suteikdama jam eilės numerį
bei nurodydama registracijos datą ir 
išleisdama prekes deklarantui įteikia
užregistruoto importuotojo patvirtinimo 
kopiją.

3. Tais atvejais, kai kultūros 
vertybėms įvežti į Sąjungos muitų teritoriją 
turi būti pateiktas importuotojo 
patvirtinimas, muitinė patikrina, ar 
importuotojo patvirtinimas atitinka 
5 straipsnyje arba pagal jį nustatytus 
reikalavimus ir pateiktas prekes. Tuo tikslu 
ji gali reikalauti, kad deklarantas pateiktų 
papildomos informacijos, ir atlikti fizinį 
kultūros vertybių patikrinimą, atlikdama jų 
ekspertizę. Elektroniniu būdu 
užregistruotam importuotojo patvirtinimui 
suteikiamas eilės numeris bei nurodoma
registracijos data, o išleidus prekes 
deklarantui įteikiama užregistruoto 
importuotojo patvirtinimo kopija ir 
patvirtinimas nusiunčiamas 
kompetentingoms institucijoms.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija duomenis apie kompetentingas 
muitinės įstaigas ir bet kokius tų duomenų 
pakeitimus skelbia Europos Sąjungos 
oficialiojo leidinio C serijoje.

Komisija duomenis apie tas 
kompetentingas muitinės institucijas ir bet 
kokius tų duomenų pakeitimus skelbia 
Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C 
serijoje ir specialioje 11 straipsnyje 
nurodytoje žiniatinklio svetainėje.

Pagrindimas

Siekiant skaidrumo kompetentingų institucijų sąrašas turėtų būti viešai skelbiamas Komisijos 
priegloboje esančioje žiniatinklio svetainėje.
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Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis

Jei patikrinus ES pasienyje būtų 
nustatyta, kad kultūros vertybės 
importuojamos neteisėtai, kompetentinga 
ES muitinės institucija apie bandymą 
neteisėtai išgabenti ir panaudoti meno 
kūrinį turėtų informuoti nacionalinę 
policiją ir laikinai sulaikytos kultūros 
vertybės kilmės šalies muitinės 
institucijas. Jei šalis, iš kurios kultūros 
vertybės yra neteisėtai importuojamos, 
nėra jų kilmės šalis, būtina informuoti 
abiejų atitinkamų šalių nacionalines 
institucijas.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Muitinė sulaiko ir laikinai paima į 
Sąjungos muitų teritoriją įvežtas kultūros 
vertybes tais atvejais, kai atitinkamos 
prekės į Sąjungos muitų teritoriją įvežtos 
nesilaikant 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse 
nustatytų sąlygų.

1. Muitinė sulaiko ir laikinai paima į 
Sąjungos muitų teritoriją įvežtas kultūros 
vertybes tais atvejais, kai atitinkamos 
prekės į Sąjungos muitų teritoriją įvežtos 
nesilaikant 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse 
nustatytų sąlygų. Tuo atveju, kai kultūros 
vertybės areštuojamos arba sulaikomos, 
turi būti suteiktos tinkamos garantijos dėl 
jų tinkamo saugojimo pagal Sąjungos ir 
tarptautinę teisę.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Muitinės, taip pat prireikus 
bendradarbiaudamos su kitomis 
susijusiomis Europos ir nacionalinėmis 
agentūromis, laikydamosi rizika 
grindžiamo požiūrio, nusprendžia atlikti 
išsamesnį muitinį tikrinimą ir 
patikrinimus. Kai kompetentingos 
institucijos turi pagrįstų priežasčių 
manyti, kad kultūros vertybės, vežamos 
tranzitu per Sąjungos teritoriją, galėjo 
būti eksportuotos pažeidžiant kilmės šalies 
taisykles ir teisės aktus arba įsigytos kitu 
neteisėtu būdu, jos nurodo muitinėms 
laikinai paimti tas vertybes.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytas administracinis 
sprendimas kartu su išdėstytais motyvais 
pateikiamas deklarantui; dėl sprendimo 
gali būti taikomos veiksmingos teisių 
gynimo priemonės laikantis nacionalinėje 
teisėje nustatytų procedūrų.

2. 1 ir 1a dalyse nurodytas 
administracinis sprendimas kartu su 
išdėstytais motyvais pateikiamas 
deklarantui; dėl sprendimo gali būti 
taikomos veiksmingos teisių gynimo 
priemonės laikantis nacionalinėje teisėje 
nustatytų procedūrų.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Laikino paėmimo laikotarpis negali 
viršyti laiko, reikalingo muitinei arba 
kitoms teisėsaugos institucijoms nustatyti, 
ar, atsižvelgiant į konkrečiu atveju 
susiklosčiusias aplinkybes, yra pagrindo 
laikinai paimti prekes pagal kitas Sąjungos 
arba nacionalinės teisės nuostatas. 

3. Laikino paėmimo laikotarpis negali 
viršyti laiko, reikalingo muitinei arba 
kitoms teisėsaugos institucijoms nustatyti, 
ar, atsižvelgiant į konkrečiu atveju 
susiklosčiusias aplinkybes, yra pagrindo 
laikinai paimti prekes pagal kitas Sąjungos 
arba nacionalinės teisės nuostatas. 
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Maksimalus šiame straipsnyje nurodyto 
laikino paėmimo laikotarpis yra 6 
mėnesiai. Jeigu per šį laikotarpį 
nepriimamas sprendimas dėl ilgesnio 
kultūros vertybių paėmimo laiko arba 
priimamas sprendimas, kad, atsižvelgiant į 
konkrečiu atveju susiklosčiusias 
aplinkybes, paimti kultūros vertybių 
ilgesniam laikui nėra pagrindo, jos 
nedelsiant grąžinamos deklarantui.

Maksimalus šiame straipsnyje nurodyto 
laikino paėmimo laikotarpis yra 6 
mėnesiai. Jeigu per šį laikotarpį 
nepriimamas sprendimas dėl ilgesnio 
kultūros vertybių paėmimo laiko arba 
priimamas sprendimas, kad, atsižvelgiant į 
konkrečiu atveju susiklosčiusias 
aplinkybes, paimti kultūros vertybių 
ilgesniam laikui nėra pagrindo, jos 
nedelsiant grąžinamos deklarantui. ES 
valstybių narių valdžios institucijos turi 
užtikrinti, kad meno kūrinių restitucijos 
kilmės šaliai metu pastarojoje nebūtų 
ginkluotų neramumų, kuriems vykstant 
būtų neįmanoma garantuoti kultūros 
vertybės saugumo. Antraip vertybė turi 
likti ES, kol padėtis kilmės šalyje 
stabilizuosis.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis

Techninė pagalba, konsultavimas ir 
keitimasis informacija

Valstybės narės, prireikus padedamos 
Komisijos, atsižvelgdamos į mažųjų ar 
vidutinių įmonių padėtį, gali teikti 
importuotojams techninę ar kitokio 
pobūdžio pagalbą ir patarti, taip 
siekdamos jiems padėti įvykdyti šiame 
reglamente nustatytus reikalavimus.

Valstybės narės, padedamos Komisijos, 
teikia pagalbą skleidžiant naudingą 
informaciją apie neteisėtą prekybą 
kultūros vertybėmis, visų pirma siekdamos 
padėti importuotojams įvertinti riziką ir 
perteikti gerąją šio reglamento 
įgyvendinimo patirtį.

Pagalba teikiama tokiomis priemonėmis, 
kuriomis galima užtikrinti nesikišimą į 2 
straipsnio 1 dalies ha punkte nurodytas 
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kompetentingų institucijų atsakomybės 
sritis ir išsaugoti jų savarankiškumą 
stebint šio reglamento įgyvendinimą.

Pagrindimas

Šis naujas straipsnis grindžiamas Reglamento (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos 
vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos (EUTR reglamento) 
13 straipsnio nuostatomis, juo siekiama užtikrinti tinkamą šio reglamento įgyvendinimą.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šio reglamento įgyvendinimo 
tikslais valstybės narės užtikrina 3 
straipsnio 4 dalyje nurodytų jų
kompetentingų valdžios institucijų 
bendradarbiavimą.

1. Šio reglamento įgyvendinimo 
tikslais valstybės narės užtikrina savo
kompetentingų valdžios institucijų 
bendradarbiavimą.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Gali būti sukurta elektroninė 
sistema, skirta valstybių narių valdžios 
institucijų informacijai, visų pirma apie 
importuotojų patvirtinimus ir importo 
licencijas, saugoti ir ja keistis.

2. Remiantis atitinkamu pasiūlymu 
dėl teisėkūros procedūra priimamo akto
elektroninė sistema, skirta valstybių narių 
valdžios institucijų, įskaitant muitines,
informacijai, visų pirma apie importuotojų 
patvirtinimus ir importo licencijas, saugoti 
ir ja keistis. Bet kokie asmens duomenys, 
saugomi arba tvarkomi naudojantis tokia 
elektronine sistema, turi atitikti Sąjungos 
duomenų apsaugos teisės aktus, visų 
pirma būtinumo, proporcingumo ir 
paskirties apribojimo principus, ir turi 
būti deramai prižiūrimi duomenų 
apsaugos institucijų.



PE620.997v03-00 30/35 AD\1158273LT.docx

LT

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 2 dalyje nurodytos elektroninės 
sistemos diegimo, veikimo ir priežiūros 
tvarka;

Išbraukta.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikytinų už 3, 4 ir 5 straipsnių 
pažeidimus, visų pirma už melagingus 
pareiškimus ir melagingos informacijos 
pateikimą siekiant gauti leidimą įvežti 
kultūros vertybes į Sąjungos muitų 
teritoriją, ir imasi visų reikiamų priemonių 
užtikrinti, kad jos būtų įgyvendintos.
Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos. Valstybės 
narės praneša Komisijai apie tas taisykles 
ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos ir 
nedelsdamos praneša jai apie bet kokius 
vėlesnius su jomis susijusius pakeitimus.

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikytinų už 3, 4 ir 5 straipsnių 
pažeidimus, visų pirma už kultūros 
vertybių įvežimą į Sąjungos teritoriją 
neturint atitinkamos licencijos, licencijos 
naudojimą įvežti kitai kultūros vertybei 
nei ta, dėl kurios licencija buvo išduota, 
arba melagingus pareiškimus ir 
melagingos informacijos pateikimą siekiant 
gauti leidimą įvežti kultūros vertybes į 
Sąjungos muitų teritoriją, taip pat 
nusikalstamų grupių rėmimą lėšomis, 
gautomis iš neteisėto kultūros vertybių 
įvežimo. Valstybės narės imasi visų 
reikiamų priemonių, įskaitant asmenų, 
neteisėtai importavusių kultūros vertybes, 
atitinkamo turto nusavinimą, siekdamos 
užtikrinti, kad jos būtų visiškai
įgyvendintos Nustatytos sankcijos turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. 
Valstybės narės praneša Komisijai apie tas 
taisykles ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo 
šio reglamento įsigaliojimo dienos ir 
nedelsdamos praneša jai apie bet kokius 
vėlesnius su jomis susijusius pakeitimus.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
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11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos užtikrinti, kad atitinkamos 
valdžios institucijos veiksmingai 
įgyvendintų šį reglamentą, valstybės narės 
organizuoja mokymo ir gebėjimų 
stiprinimo veiklą. Jos taip pat gali vykdyti
informavimo kampanijas visų pirma 
kultūros vertybių pirkėjų sąmoningumui 
skatinti.

Siekdamos užtikrinti, kad atitinkamos 
valdžios institucijos ir specialistai 
veiksmingai įgyvendintų šį reglamentą, 
valstybės narės organizuoja muitinių ir 
kitų kompetentingų darbuotojų mokymus 
apie neteisėtai gabenamų, pavogtų ar 
suklastotų kultūros vertybių atpažinimą ir 
veiksmingesnį bendradarbiavimą kovojant 
su neteisėta prekyba kultūros vertybėmis 
ir neteisėtu jų gabenimu, taip pat stiprina 
jų gebėjimus. Komisija vykdys specialios 
žiniatinklio svetainės, kurioje visi 
suinteresuotieji asmenys bus aiškiai 
informuojami apie šio Reglamento tikslus, 
pareigas, bus pateikiamas kompetentingų 
institucijų sąrašas, nurodyta galimybė 
laikinai sulaikyti vertybes, nustatytos 
sankcijos ir teisė į veiksmingą teisinę 
gynybą ir informuojama apie kitus 
susijusius klausimus, prieglobą. Valstybės 
narės taip pat vykdo informavimo 
kampanijas ir įkuria ir lengvai prieinamus 
informacijos centrus ir specialias telefono 
linijas, siekdamos atkreipti, visų pirma,
kultūros vertybių pirkėjų ar kitų 
suinteresuotųjų šalių, dėmesį ir juos 
informuoti. ES išorės sienų muitinės 
turėtų turėti galimybę pasitelkti ekspertų 
pagalbą, naudoti specialias lėšas ir 
specialią įrangą, kad galėtų laikytis šio 
reglamento principų ir dvasios.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atlikdamos parengiamuosius darbus šiam 
reglamentui įgyvendinti, Komisija ir 
valstybės narės bendradarbiauja su 
tarptautinėmis organizacijomis, pvz., su 
UNESCO, Interpolu, Europolu, Pasaulio 
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muitinių organizacija (PMO) ir 
Tarptautine muziejų taryba, kad 
užtikrintų veiksmingus mokymus, 
pajėgumų ugdymo veiklą ir sąmoningumo 
didinimo kampanijas.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) informacija apie šio reglamento 
pažeidimus;

b) informacija apie šio reglamento 
pažeidimus ir taikomas sankcijas;

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) laikino kultūros vertybių paėmimo 
atvejų skaičius;

e) laikino kultūros vertybių paėmimo 
atvejų skaičius ir trukmė;

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) kultūros vertybių perdavimo 
valstybės nuosavybėn pagal Reglamento 
(ES) Nr. 952/2013 199 straipsnį skaičius.

f) kultūros vertybių perdavimo 
valstybės nuosavybėn pagal Reglamento 
(ES) Nr. 952/2013 199 straipsnį skaičius ir

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo tikslu Komisija valstybėms narėms Šiuo tikslu Komisija valstybėms narėms 
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pateikia atitinkamus klausimynus. 
Valstybės narės prašomą informaciją 
Komisijai pateikia per 6 mėnesius.

pateikia atitinkamus klausimynus. 
Valstybės narės prašomą informaciją 
Komisijai pateikia per 6 mėnesius nuo 
klausimyno gavimo dienos.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgdama į valstybių narių 
atsakymus į 1 dalyje nurodytus 
klausimynus, Komisija gali paprašyti 
valstybių narių suteikti jai papildomą 
informaciją apie prašymų suteikti importo 
licencijas nagrinėjimą. Valstybės narės 
nedelsdamos suteikia jai prašomą 
informaciją.

Pagrindimas

Siekdama įvertinti, ar šis reglamentas įgyvendinamas vienodai, Komisija turėtų savo nuožiūra 
paprašyti daugiau informacijos apie tai, kaip valstybių narių kompetentingos institucijos 
nagrinėja prašymus suteikti licencijas.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Praėjus trejiems metams nuo šio 
reglamento taikymo pradžios dienos, o 
vėliau – kas penkerius metus Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio 
reglamento įgyvendinimo ataskaitą.

2. Praėjus trejiems metams nuo šio 
reglamento taikymo pradžios dienos, o 
vėliau – kas penkerius metus Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio 
reglamento įgyvendinimo ataskaitą. 
Ataskaitose įvertinama, ar reglamentas 
įgyvendinamas vienodai, veiksmingai ir 
efektyviai, esant reikalui prie jų gali būti 
pridedami atitinkami pasiūlymai dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų.
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