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AMENDEMENTEN

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de Commissie 
internationale handel en de Commissie interne markt en consumentenbescherming, als
bevoegde commissies, onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) In het licht van de conclusies van 
de Raad van 12 februari 2016 over de 
bestrijding van terrorismefinanciering, de 
mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement en de Raad inzake een 
actieplan ter versterking van de strijd tegen 
terrorismefinanciering24 en de richtlijn 
inzake terrorismebestrijding25 moeten 
gemeenschappelijke voorschriften voor de 
handel met derde landen worden 
vastgesteld om cultuurgoederen 
doeltreffend te beschermen tegen verlies, 
het culturele erfgoed van de mensheid in 
stand te houden en de financiering van 
terrorisme via de verkoop van geroofd 
cultureel erfgoed aan kopers in de Unie te 
voorkomen.

(1) In het licht van de conclusies van 
de Raad van 12 februari 2016 over de 
bestrijding van terrorismefinanciering, de
mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement en de Raad inzake een 
actieplan ter versterking van de strijd tegen 
terrorismefinanciering24 en de richtlijn 
inzake terrorismebestrijding25 moeten 
gemeenschappelijke voorschriften voor de 
handel met derde landen worden 
vastgesteld om cultuurgoederen 
doeltreffend te beschermen tegen illegale 
handel en verlies, het culturele erfgoed van 
de mensheid in stand te houden en de 
financiering van terrorisme en het 
witwassen van geld via de verkoop van 
geroofd cultureel erfgoed aan kopers in de 
Unie te voorkomen.

__________________ __________________

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

25 Richtlijn (EU) 2017/541 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 maart 2017 inzake terrorismebestrĳding 
en ter vervanging van 
Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad en 
tot wijziging van Besluit 2005/671/JBZ 
van de Raad (PB L 88 van 31.3.2017, blz.
6-21).

25 Richtlijn (EU) 2017/541 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 maart 2017 inzake terrorismebestrĳding 
en ter vervanging van 
Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad en 
tot wijziging van Besluit 2005/671/JBZ 
van de Raad (PB L 88 van 31.3.2017, 
blz. 6).
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In het kader van de inspanningen 
van de Europese Unie gericht op een 
eerlijke rechtsgang en schadeloosstelling 
van slachtoffers, en krachtens het statuut 
van de Unesco en de Unesco-verdragen 
inzake de bescherming van erfgoed, moet 
de teruggave van illegaal verhandelde 
en/of opgegraven of verkregen 
voorwerpen worden gewaarborgd. 
Aangezien de uitbuiting van volkeren en 
de exploitatie van gebieden doorgaans 
leiden tot illegale handel en smokkel in 
cultuurgoederen, met name wanneer de 
goederen afkomstig zijn uit gebieden waar 
een gewapend conflict heerst, moet in 
deze verordening rekening worden 
gehouden met de regionale en lokale 
kenmerken van culturele productie in 
plaats van de marktwaarde ervan.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Cultureel erfgoed vormt een van de 
hoekstenen van de beschaving, het verrijkt 
het culturele leven van alle volkeren en 
moet daarom worden beschermd tegen 
onrechtmatige toe-eigening en plundering. 
Dienovereenkomstig moet de Unie 
verbieden dat cultuurgoederen die illegaal 
uit derde landen zijn uitgevoerd, het 
douanegebied van de Unie worden 
binnengebracht.

(2) Cultuurgoederen zijn vaak van 
groot cultureel, artistiek, historisch en 
wetenschappelijk belang. Cultureel
erfgoed vormt een van de hoekstenen van 
de beschaving, heeft symbolische waarde 
en vormt het cultureel geheugen van de 
mensheid. Het verrijkt het culturele leven 
van alle volkeren en verbindt volkeren 
door gedeelde kennis en ontwikkeling van 
het geheugen van de beschaving. Daarom 
moet het worden beschermd tegen 
onrechtmatige toe-eigening en plundering.
De plundering van archeologische 
vindplaatsen is van alle tijden, maar heeft 
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inmiddels industriële proporties 
aangenomen. Zolang lucratieve handel in 
cultuurgoederen die afkomstig zijn uit 
illegale opgravingen, mogelijk blijft en 
hier geen noemenswaardig risico aan 
verbonden is, zullen deze opgravingen en 
plunderingen in de toekomst worden 
voortgezet. De economische en artistieke 
waarde van het cultureel erfgoed heeft tot 
een grote vraag op de internationale 
markt geleid, maar gezien het gebrek aan 
krachtige internationale 
wetgevingsmaatregelen en aan 
handhaving van deze maatregelen komen 
deze goederen veelal in de 
schaduweconomie terecht. Aanvallen op 
cultureel erfgoed zijn een ernstig misdrijf 
dat veel leed toebrengt aan alle al dan niet 
direct betrokkenen. Illegale handel in 
cultuurgoederen draagt in veel gevallen 
bij tot intensieve culturele 
homogenisering en/of verdrijving, terwijl 
roof en plundering van cultuurgoederen 
onder meer tot desintegratie leidt.
Dienovereenkomstig moet de Unie 
verbieden dat cultuurgoederen die illegaal 
uit derde landen zijn uitgevoerd, het 
douanegebied van de Unie worden 
binnengebracht, en moet speciale 
aandacht worden besteed aan 
cultuurgoederen uit derde landen waar 
een gewapend conflict heerst en met name 
sprake is van uitvoer door terroristische of 
andere misdaadorganisaties.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De bevoegde autoriteiten van de 
derde landen beschikken niet altijd over 
de vereiste capaciteiten om de smokkel en 
illegale handel in cultuurgoederen te 
bestrijden of zijn onderhevig aan 
corruptie of andere vormen van 
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wanbeheer. Wanneer cultuurgoederen uit 
hun oorspronkelijke context worden 
weggehaald, worden de bevolking haar 
gebruiken en voorwerpen of 
gedenkplaatsen en religieuze plaatsen 
ontnomen. De historische context en de 
wetenschappelijke waarde van 
voorwerpen gaan verloren wanneer 
geassocieerde voorwerpen apart worden 
verkocht. Gezien het onvervangbare 
karakter van cultuurgoederen en het 
algemeen belang, is het bezit ervan steeds 
aan bepaalde voorwaarden verbonden. De 
invoerprocedure moet waarborgen 
omvatten inzake verdere passende opslag, 
documentatie, verlening van toegang aan 
academische instellingen en openbare 
musea en samenwerking in het geval van 
gerechtvaardigde vorderingen tot 
teruggave.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Gelet op de uiteenlopende 
voorschriften die in de lidstaten gelden ten 
aanzien van het binnenbrengen van 
cultuurgoederen in het douanegebied van 
de Unie, moeten maatregelen worden 
genomen, met name om te garanderen dat 
de invoer van cultuurgoederen wordt 
onderworpen aan uniforme controles bij 
binnenkomst.

(3) De bescherming van het cultureel 
erfgoed kan alleen doeltreffend zijn als zij 
zowel op nationaal als op internationaal 
niveau wordt georganiseerd en de 
lidstaten daarbij nauw samenwerken.
Gezien de uiteenlopende voorschriften die 
in de lidstaten gelden ten aanzien van het 
binnenbrengen van gestolen en/of 
geroofde cultuurgoederen in het 
douanegebied van de Unie, moeten 
gezamenlijke maatregelen worden 
genomen om de regels, voorschriften en 
procedures tussen de lidstaten naar 
behoren te harmoniseren teneinde te 
garanderen dat de invoer van 
cultuurgoederen wordt onderworpen aan 
uniforme controles bij binnenkomst en 
gebreken inzake belastingheffing weg te 
nemen. Die maatregelen moeten er ook 
voor zorgen dat de EU-wetgeving in alle 
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lidstaten naar behoren wordt toegepast en 
dat onvervangbare voorwerpen effectief 
worden teruggekregen.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Gezien de bekende mogelijkheid 
die vrije zones (en zogenaamde 
"vrijhavens") bieden voor de opslag van 
cultuurgoederen, moeten zoveel mogelijk 
douaneregelingen onder het 
toepassingsgebied van de op te zetten 
controlemaatregelen vallen. Daarom 
moeten die controlemaatregelen niet alleen 
zien op goederen die in het vrije verkeer 
worden gebracht, maar ook op goederen 
die onder een bijzondere douaneregeling 
worden geplaatst. Dit brede 
toepassingsgebied mag evenwel niet 
ingaan tegen het beginsel van de vrije 
doorvoer van goederen of verder reiken 
dan hetgeen wordt beoogd, namelijk te 
voorkomen dat illegaal uitgevoerde 
cultuurgoederen het douanegebied van de 
Unie binnenkomen. Dienovereenkomstig 
moeten de controlemaatregelen gelden ten 
aanzien van de bijzondere 
douaneregelingen waaronder goederen 
kunnen worden geplaatst die het 
douanegebied van de Unie binnenkomen, 
maar niet ten aanzien van douanevervoer.

(5) Gezien de bekende mogelijkheid 
die vrije zones (en zogenaamde 
"vrijhavens") bieden voor de opslag van 
cultuurgoederen, moeten zoveel mogelijk 
douaneregelingen onder het 
toepassingsgebied van de op te zetten 
controlemaatregelen vallen, met het oog op 
het voorkomen van ontwijking door de 
exploitatie van vrije zones, die potentieel 
een voedingsbodem vormen voor de 
verdere toename van handel in en opslag 
van onrechtmatig verkregen producten in 
de EU. Daarom moeten die 
controlemaatregelen niet alleen zien op 
goederen die in het vrije verkeer worden 
gebracht, maar ook op goederen die onder 
een bijzondere douaneregeling worden 
geplaatst. Dit brede toepassingsgebied mag 
evenwel niet op onredelijke wijze in strijd 
zijn met het beginsel van de vrije doorvoer 
van goederen of verder reiken dan hetgeen 
wordt beoogd, namelijk te voorkomen dat 
illegaal uitgevoerde cultuurgoederen het 
douanegebied van de Unie binnenkomen. 
Dienovereenkomstig moeten de 
controlemaatregelen gelden ten aanzien 
van de bijzondere douaneregelingen 
waaronder goederen kunnen worden 
geplaatst die het douanegebied van de Unie 
binnenkomen, maar niet ten aanzien van 
douanevervoer, tenzij de bevoegde 
autoriteiten redelijke gronden hebben om 
aan te nemen dat cultuurgoederen uit het 
land van herkomst zijn uitgevoerd in strijd 
met de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen of op andere onrechtmatige 
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wijze zijn verkregen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het legale karakter van uitvoer 
moet worden onderzocht aan de hand van 
de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van het land waar de 
cultuurgoederen zijn ontdekt of 
voortgebracht ("land van herkomst"). Om 
ontwijking te voorkomen wanneer 
cultuurgoederen de Unie vanuit een ander 
derde land binnenkomen, moet de persoon 
die ze in het douanegebied van de Unie wil 
brengen, aantonen dat deze goederen daar 
op legale wijze zijn uitgevoerd wanneer
het derde land in kwestie een partij bij de 
Unesco-overeenkomst van 1970 is en zich 
er dus toe heeft verbonden om de illegale 
handel in cultuurgoederen te bestrijden. 
In andere gevallen moet deze persoon 
aantonen dat ze op legale wijze zijn 
uitgevoerd uit het land van herkomst.

(7) Het legale karakter van uitvoer 
moet worden onderzocht aan de hand van 
de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van het land waar de 
cultuurgoederen zijn ontdekt of 
voortgebracht ("land van herkomst"). Om 
ontwijking te voorkomen wanneer 
cultuurgoederen de Unie vanuit een ander 
derde land binnenkomen, moet de persoon 
die ze in het douanegebied van de Unie wil 
brengen, aantonen dat deze goederen 
legaal zijn uitgevoerd uit het land van 
herkomst. In elk geval moet de persoon 
die ze in het douanegebied van de Unie 
wil brengen, aantonen dat deze goederen 
legaal zijn uitgevoerd uit het laatste land 
waar zij zich bevonden overeenkomstig de 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van dat land voordat zij naar 
de Unie zijn verzonden ("land van 
uitvoer").

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om geen buitensporige 
hindernissen op te werpen voor de handel 
in goederen die over de buitengrenzen gaat, 
moet deze verordening uitsluitend gelden 
voor goederen met een bepaalde 
ouderdom. Te dien einde is het passend een 
minimale ouderdomsdrempel van 250 jaar 
vast te stellen voor alle categorieën van 
cultuurgoederen. Deze minimale 

(8) Om geen buitensporige 
hindernissen op te werpen voor de handel 
in goederen die over de buitengrenzen gaat, 
moet deze verordening uitsluitend gelden 
voor goederen met een bepaalde 
ouderdom. Te dien einde is het passend een 
minimale ouderdomsdrempel van 100 jaar 
vast te stellen voor alle categorieën van 
cultuurgoederen, overeenkomstig de 
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ouderdomsdrempel zal garanderen dat de 
in deze verordening vervatte maatregelen 
gericht zijn op de cultuurgoederen die het 
meest voor de hand liggende doelwit zijn 
van plunderaars in conflictgebieden, 
zonder dat andere goederen worden 
uitgesloten waarop controle noodzakelijk is 
met het oog op de bescherming van het 
cultureel erfgoed.

bepalingen van het Verdrag van 
Den Haag van 1954, de Unesco-
overeenkomst van 1970 en het Verdrag 
van Unidroit van 1995. De minimale 
ouderdomsdrempel zal garanderen dat de 
in deze verordening vervatte maatregelen 
gericht zijn op de cultuurgoederen die het 
meest voor de hand liggende doelwit zijn 
van plunderaars in conflictgebieden, 
zonder dat andere goederen worden 
uitgesloten waarop controle noodzakelijk is 
met het oog op de bescherming van het 
cultureel erfgoed. Ook recent 
geproduceerde cultuurgoederen kunnen 
illegaal worden verhandeld en gebruikt 
worden door misdaadorganisaties in de 
EU of in derde landen voor het witwassen 
van geld, de financiering van terrorisme, 
drugs- of mensenhandel of andere 
misdaden. Derhalve moeten passende 
maatregelen worden genomen om 
onrechtmatige invoer daarvan te 
verhinderen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Aangezien bepaalde categorieën 
cultuurgoederen, namelijk oudheidkundige 
voorwerpen, delen van monumenten, 
zeldzame manuscripten en wiegedrukken, 
bijzonder kwetsbaar zijn voor plundering 
en vernietiging, lijkt het noodzakelijk in 
een systeem van verscherpt toezicht te 
voorzien voordat zij het douanegebied van 
de Unie mogen binnenkomen. In het kader 
van een dergelijk systeem moet worden 
verlangd dat een invoervergunning voor de 
goederen, afgegeven door de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van binnenkomst, 
wordt voorgelegd voordat zij in het vrije 
verkeer worden gebracht of onder een 
bijzondere regeling, met uitzondering van 
douanevervoer, worden geplaatst. Personen 

(10) Aangezien bepaalde categorieën 
cultuurgoederen, zoals oudheidkundige 
voorwerpen, delen van monumenten, 
sieraden, numismatische voorwerpen, 
artefacten die wijzen op oude 
technologische verwezenlijkingen, 
zeldzame manuscripten en wiegendrukken, 
bijzonder kwetsbaar zijn voor plundering 
en vernietiging, lijkt het noodzakelijk in 
een systeem van verscherpt toezicht te 
voorzien voordat zij het douanegebied van 
de Unie mogen binnenkomen. In het kader 
van een dergelijk systeem moet worden 
verlangd dat een invoervergunning voor de 
goederen, elektronisch afgegeven door de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
binnenkomst, wordt overgelegd voordat zij 
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die een dergelijke vergunning aanvragen, 
moeten kunnen aantonen dat de uitvoer uit 
het land van herkomst legaal is aan de hand 
van passende bewijsstukken, met name 
uitvoercertificaten of -vergunningen 
afgegeven door het derde land van uitvoer, 
eigendomstitels, facturen, 
verkoopovereenkomsten, 
verzekeringsdocumenten, 
vervoersdocumenten en expertises. De 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
moeten op basis van volledig en zorgvuldig 
ingevulde aanvragen onmiddellijk over de 
afgifte van een vergunning beslissen.

in het vrije verkeer worden gebracht of 
onder een bijzondere regeling, met 
uitzondering van douanevervoer, worden 
geplaatst. Personen die een dergelijke 
vergunning aanvragen, moeten kunnen 
aantonen dat de uitvoer uit het land van 
herkomst in overeenstemming is met de 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van dat land en legaal is aan 
de hand van passende bewijsstukken, met 
name uitvoercertificaten of -vergunningen 
afgegeven door het derde land van uitvoer, 
eigendomstitels, facturen, verkoop-
overeenkomsten, verzekeringsdocumenten, 
vervoersdocumenten en expertises. De 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
moeten op basis van volledig en zorgvuldig 
ingevulde aanvragen onmiddellijk over de 
afgifte van een vergunning beslissen en 
daarbij terdege rekening houden met de 
beschikbaarheid van de relevante 
informatie en het beginsel van 
evenredigheid in acht nemen. Personen 
die een aanvraag indienen, mag daarvoor 
geen vergoeding in rekening worden 
gebracht. De besluiten van de bevoegde 
autoriteiten moeten onverwijld aan de 
bevoegde douanekantoren worden 
meegedeeld.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) De gevallen van plundering 
die verband houden met de financiering 
van terrorisme of het witwassen van geld 
zijn historisch verbonden met specifieke 
landen of regio's van herkomst. De 
Commissie moet rekening houden met de 
rode lijsten van de ICOM, die een 
overzicht bieden van de categorieën van 
bedreigde oudheidkundige voorwerpen of 
kunstvoorwerpen in de meest kwetsbare 
delen van de wereld om te voorkomen dat 
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deze op onrechtmatige wijze worden 
uitgevoerd of verkocht. Rekening 
houdend met de specifieke aard van 
cultuurgoederen, moeten culturele 
deskundigen binnen de 
douaneautoriteiten worden aangewezen. 
Zij spelen een zeer belangrijke rol omdat 
zij in voorkomend geval aanvullende 
informatie van de aangever kunnen 
vragen en de cultuurgoederen fysiek 
kunnen controleren door het verrichten 
van een expertise.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Voor andere categorieën 
cultuurgoederen moeten de personen die ze 
het douanegebied van de Unie willen 
binnenbrengen, aan de hand van een 
verklaring bevestigen en de 
verantwoordelijkheid op zich nemen dat 
deze goederen legaal zijn uitgevoerd uit het 
derde land, en zij moeten voldoende 
informatie over deze goederen verstrekken 
zodat de douane ze kan identificeren. Om 
de procedure te vergemakkelijken en 
rechtszekerheid te bieden, moet de 
informatie over de cultuurgoederen worden 
verstrekt met behulp van een 
gestandaardiseerd document. Het Object 
ID, de door de Unesco aanbevolen 
standaard, moet worden gebruikt om de 
cultuurgoederen te omschrijven. De 
douane moet de binnenkomst van deze 
cultuurgoederen registreren, de originele 
documenten bijhouden en een kopie van 
de relevante documenten aan de aangever 
bezorgen, zodat de goederen traceerbaar 
zijn nadat zij op de interne markt zijn 
gebracht.

(11) Voor andere categorieën 
cultuurgoederen moeten de personen die ze 
het douanegebied van de Unie willen 
binnenbrengen, aan de hand van een 
elektronische verklaring bevestigen en de 
verantwoordelijkheid op zich nemen dat 
deze goederen legaal zijn uitgevoerd uit het 
derde land, en zij moeten voldoende 
informatie over deze goederen verstrekken 
zodat de douane ze kan identificeren. Om 
de procedure te vergemakkelijken en 
rechtszekerheid te bieden, moet de 
informatie over de cultuurgoederen worden 
verstrekt met behulp van een elektronisch 
gestandaardiseerd document. Het Object 
ID, de door de Unesco aanbevolen 
standaard, moet worden gebruikt om de 
cultuurgoederen te omschrijven. Deze 
cultuurgoederen moeten elektronisch 
worden geregistreerd en de aangever moet
een kopie van de relevante ingediende 
documenten worden verstrekt, zodat de 
goederen traceerbaar zijn nadat zij op de 
interne markt zijn gebracht.



PE620.997v03-00 12/39 AD\1158273NL.docx

NL

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Voor de tijdelijke invoer van 
cultuurgoederen voor educatieve 
doeleinden en wetenschappelijk of 
academisch onderzoek mag geen 
vergunning of verklaring worden geëist.

(12) Voor de tijdelijke invoer van 
cultuurgoederen voor educatieve 
doeleinden en wetenschappelijk of 
academisch onderzoek of voor 
samenwerking zonder winstoogmerk 
tussen musea of vergelijkbare openbare 
instellingen zonder winstoogmerk mag 
geen vergunning of verklaring worden 
geëist, mits er geen aanwijzingen zijn dat 
deze goederen onrechtmatig zijn 
verkregen.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Ook de opslag van 
cultuurgoederen uit landen waar een 
gewapend conflict heerst of een 
natuurramp is gebeurd, moet worden 
toegestaan zonder dat een vergunning of 
verklaring moet worden voorgelegd, 
teneinde de veiligheid en het behoud 
ervan te verzekeren.

(13) Landen waar een gewapend 
conflict of relevante crisis heerst, zijn 
doorgaans niet in staat zijn om hun 
cultureel erfgoed afdoende te beschermen. 
Daarom moet de opslag van 
cultuurgoederen uit deze landen ook 
worden toegestaan zonder dat een 
vergunning of verklaring moet worden 
voorgelegd, mits de bevoegde autoriteiten 
het proces tot bij de teruggave begeleiden
en beheren. In dat geval moet een 
zorgvuldige risicobeoordeling worden 
verricht met betrekking tot de personen 
die ze het douanegebied van de Unie 
willen binnenbrengen, waarbij speciale 
aandacht wordt besteed aan de 
mogelijkheid dat de opslag van
cultuurgoederen uit landen waar een 
gewapend conflict of andere relevante 
crisis heerst, als bron van witwasserij of 
terrorismefinanciering wordt gebruikt.
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) De douaneautoriteiten 
moeten de bevoegdheid hebben om 
cultuurgoederen die het douanegebied 
van de Unie zijn binnengebracht, in 
beslag te nemen en tijdelijk in bewaring te 
houden indien niet is voldaan aan de in 
deze verordening vastgestelde 
voorwaarden. Er moet worden voorzien in 
passende waarborgen, met name in de 
vorm van behoorlijke informatie voor de 
aangever, doeltreffende voorzieningen in 
rechte en een maximale termijn van 
inbewaringneming van zes maanden. De 
tijdelijke inbeslagname en 
inbewaringneming van cultuurgoederen 
moet worden beperkt wanneer dit tot 
onnodig nadeel voor natuurlijke personen 
zou leiden, hetgeen naar behoren en per 
geval moet worden beoordeeld.

Motivering

Met betrekking tot de tijdelijke inbewaringneming van cultuurgoederen is het van belang het 
beginsel van "onnodig nadeel" in deze verordening op te nemen om eventuele situaties te 
vermijden waarin deze inbewaringneming een onevenredig effect zou hebben op een 
natuurlijk persoon. Dit beginsel is al opgenomen in andere EU-rechtsinstrumenten, te weten 
de bepalingen inzake de controle van liquide middelen en inzake bevriezing en confiscatie.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om rekening te houden met de 
ervaringen die worden opgedaan met de 
tenuitvoerlegging van deze verordening, 
alsook met wijzigende geopolitieke en 
andere omstandigheden die een bedreiging 

(14) Om rekening te houden met de 
ervaringen die worden opgedaan met de 
tenuitvoerlegging van deze verordening, 
alsook met wijzigende geopolitieke en 
andere omstandigheden die een bedreiging 
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vormen voor cultuurgoederen, zonder 
evenwel buitensporige hindernissen op te 
werpen voor de handel met derde landen, 
moet aan de Commissie de bevoegdheid 
worden overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen ten aanzien van de wijziging 
van de minimale ouderdomsdrempel voor 
de verschillende categorieën 
cultuurgoederen. Die bevoegdheid moet 
de Commissie ook de mogelijkheid bieden 
om de bijlage bij te werken naar 
aanleiding van wijzigingen van de 
gecombineerde nomenclatuur. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadplegingen overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord over beter wetgeven van 13 april 
201627. Met name om te zorgen voor 
gelijke deelname aan de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen, ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie die 
zich bezighouden met de voorbereiding 
van de gedelegeerde handelingen.

vormen voor cultuurgoederen, zonder 
evenwel buitensporige hindernissen op te 
werpen voor de handel met derde landen, 
moet aan de Commissie de bevoegdheid 
worden overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen om voorzieningen te treffen 
voor de uitrol, de exploitatie en het 
onderhoud van een nieuw elektronisch 
systeem. Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende 
raadplegingen overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord over beter wetgeven van 13 april 
201627. Met name om te zorgen voor 
gelijke deelname aan de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen, ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie die 
zich bezighouden met de voorbereiding 
van de gedelegeerde handelingen.

__________________ __________________

27 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1. 27 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om eenvormige voorwaarden te 
waarborgen voor de uitvoering van deze 
verordening, moeten aan de Commissie 

(15) Om eenvormige voorwaarden te 
waarborgen voor de uitvoering van deze 
verordening, moeten aan de Commissie 
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uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend om specifieke voorwaarden 
voor de tijdelijke invoer en de opslag van 
cultuurgoederen in het douanegebied van 
de Unie, de modellen voor aanvragen en 
formulieren van invoervergunningen 
alsook voor importeursverklaringen en 
bijgaande documenten, en nadere 
procedureregels voor de indiening en de 
verwerking daarvan vast te stellen. Aan de 
Commissie moeten ook 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend om voorzieningen te treffen 
voor het opzetten van een elektronische 
databank voor de opslag en de 
uitwisseling van gegevens tussen de 
lidstaten. Die bevoegdheden moeten 
worden uitgeoefend in overeenstemming 
met Verordening (EU) nr. 182/2011 van 
het Europees Parlement en de Raad28.

uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend om na overleg met het 
Europees Parlement en de Raad, onder 
meer op deskundigenniveau, specifieke 
voorwaarden voor de tijdelijke invoer en 
de opslag in passende omstandigheden 
voor de conservatie van cultuurgoederen in 
het douanegebied van de Unie, de 
modellen voor aanvragen en formulieren 
van invoervergunningen alsook voor 
importeursverklaringen en bijgaande 
documenten, en nadere procedureregels 
voor de indiening en de verwerking 
daarvan vast te stellen. Die bevoegdheden 
moeten worden uitgeoefend in 
overeenstemming met Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad28.

__________________ __________________

28 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren (PB L 55 van 
28.2.2011, blz. 13).

28 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren (PB L 55 van 
28.2.2011, blz. 13).

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Er moeten relevante gegevens over 
de handelsstromen van cultuurgoederen 
worden verzameld ter ondersteuning van 
de efficiënte tenuitvoerlegging van de 
verordening en als grondslag voor de 
toekomstige evaluatie ervan. Het toezicht 
op de handelsstromen van cultuurgoederen 
kan niet efficiënt worden verricht alleen op 
basis van de waarde of het gewicht van die 

(16) Er moeten relevante gegevens over 
de handelsstromen van cultuurgoederen 
worden verzameld ter ondersteuning van 
de efficiënte tenuitvoerlegging van de 
verordening en als grondslag voor de 
toekomstige evaluatie ervan. Het toezicht 
op de handelsstromen van cultuurgoederen 
kan niet efficiënt worden verricht alleen op 
basis van de waarde of het gewicht van die 
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goederen, omdat deze twee maatstaven 
kunnen fluctueren. Het is van wezenlijk 
belang dat informatie wordt verzameld 
over het aantal aangegeven artikelen. 
Aangezien de gecombineerde 
nomenclatuur geen bijzondere maatstaf 
voor cultuurgoederen bevat, dient te 
worden bepaald dat het aantal artikelen 
moet worden aangegeven.

goederen, omdat deze twee maatstaven 
kunnen fluctueren. Het is van wezenlijk 
belang dat elektronisch informatie wordt 
verzameld over het aantal aangegeven 
artikelen. Aangezien de gecombineerde 
nomenclatuur geen bijzondere maatstaf 
voor cultuurgoederen bevat, dient te 
worden bepaald dat het aantal artikelen 
moet worden aangegeven.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) De lidstaten moeten 
bewustmakingscampagnes ontwikkelen 
om de aankoop en verkoop van 
cultuurgoederen die afkomstig zijn van 
illegale handel, te ontmoedigen. 
Eenvoudig toegankelijke 
informatiecontactpunten, hotlines en een 
website moeten in de lidstaten worden 
opgezet en beschikbaar worden gemaakt 
om met name kopers van cultuurgoederen 
of andere belanghebbenden te alerteren 
en te informeren.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De Commissie moet voldoende tijd 
krijgen om uitvoeringsvoorschriften voor 
deze verordening vast te stellen, met name 
betreffende de formulieren die moeten 
worden gebruikt om een invoervergunning 
aan te vragen of een importeursverklaring 
op te stellen. De toepassing van deze 
verordening moet bijgevolg worden 
uitgesteld.

(19) De Commissie moet onverwijld
uitvoeringsvoorschriften voor deze 
verordening vaststellen, met name 
betreffende de gestandaardiseerde 
elektronische formulieren die moeten 
worden gebruikt om een invoervergunning 
aan te vragen of een importeursverklaring 
op te stellen.
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Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) cultuurgoederen: ieder voorwerp 
dat van belang is voor de archeologie, de 
prehistorie, de geschiedenis, de 
letterkunde, de kunst of de wetenschap, en 
dat behoort tot een van de categorieën die 
zijn opgenomen in de tabel in de bijlage, en 
aan de daarin vastgestelde minimale 
ouderdomsdrempel voldoet;

a) cultuurgoederen: ieder voorwerp 
dat om religieuze of seculiere redenen van
groot belang is voor de archeologie, de 
prehistorie, de geschiedenis, de 
letterkunde, de kunst of de wetenschap, en 
dat behoort tot een van de categorieën die 
zijn opgenomen in de tabel in de bijlage, en 
aan de daarin vastgestelde minimale 
ouderdomsdrempel voldoet;

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) land van uitvoer: het laatste land 
waar de cultuurgoederen zich op duurzame 
wijze bevonden overeenkomstig de 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van dat land voordat zij naar de 
Unie zijn verzonden;

c) land van uitvoer: het laatste land 
waar de cultuurgoederen zich bevonden 
overeenkomstig de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van dat land 
voordat zij naar de Unie zijn verzonden;

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) op duurzame wijze: gedurende een 
periode van ten minste één maand en voor 
andere doeleinden dan tijdelijk gebruik, 
doorvoer, uitvoer of verzending;

Schrappen
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Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) bevoegde autoriteiten: de 
autoriteiten die door de lidstaten zijn 
aangewezen om invoervergunningen af te 
geven en importeursverklaringen te 
registreren.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de tweede 
kolom van de tabel in de bijlage te 
wijzigen naar aanleiding van wijzigingen 
in de gecombineerde nomenclatuur en om 
de minimale ouderdomsdrempel in de 
derde kolom van de tabel in de bijlage te 
wijzigen in het licht van de ervaringen met 
de uitvoering van deze verordening.

2. De Commissie is bevoegd, na 
overleg met het Europees Parlement en de 
Raad, onder meer op deskundigenniveau, 
overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om 
voorzieningen te treffen voor de uitrol, de 
exploitatie en het onderhoud van het in 
artikel 9 bedoelde elektronische systeem.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het in het vrije verkeer brengen van 
cultuurgoederen en de plaatsing van 
cultuurgoederen onder een andere 
bijzondere regeling dan douanevervoer zijn 
slechts toegestaan mits een overeenkomstig 
artikel 4 afgegeven invoervergunning of 
een overeenkomstig artikel 5 opgestelde 
importeursverklaring wordt voorgelegd.

1. Het is verboden cultuurgoederen 
die onrechtmatig uit een derde land zijn 
uitgevoerd, in het douanegebied van de 
Unie binnen te brengen.
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Het in het vrije verkeer brengen van 
cultuurgoederen en de plaatsing van 
cultuurgoederen onder een andere 
bijzondere regeling dan douanevervoer zijn 
slechts toegestaan mits een overeenkomstig 
artikel 4 afgegeven invoervergunning of 
een overeenkomstig artikel 5 opgestelde 
importeursverklaring wordt voorgelegd.

De afgifte van een invoervergunning of de 
correcte overlegging van de 
importeursverklaring aan de 
douaneautoriteiten wordt niet beschouwd 
als bewijs van legale herkomst of 
rechtmatig eigendom van de 
cultuurgoederen.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de tijdelijke invoer, in de zin van 
artikel 250 van Verordening (EU) 
nr. 952/2013, van cultuurgoederen in het 
douanegebied van de Unie voor educatieve 
doeleinden en wetenschappelijk of 
academisch onderzoek;

a) de tijdelijke invoer, in de zin van 
artikel 250 van Verordening (EU) 
nr. 952/2013, van cultuurgoederen in het 
douanegebied van de Unie voor educatieve 
doeleinden, restauratie, conservatie, en 
wetenschappelijk of academisch onderzoek
of voor samenwerking tussen openbare 
musea of vergelijkbare openbare 
instellingen zonder winstoogmerk met het 
oog op de organisatie van culturele 
tentoonstellingen, mits er geen 
aanwijzingen zijn dat deze goederen 
onrechtmatig zijn verkregen;

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de opslag, in de zin van artikel 237 
van Verordening (EU) nr. 952/2013, van 

b) de opslag, in de zin van artikel 237 
van Verordening (EU) nr. 952/2013, van 
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cultuurgoederen met het uitdrukkelijke 
doel het behoud ervan door, of onder het 
toezicht van, een overheidsinstantie te 
waarborgen.

cultuurgoederen met het uitdrukkelijke 
doel de bescherming en het behoud ervan 
door, of onder het toezicht van, een 
overheidsinstantie te waarborgen, na 
uitvoering van een risicobeoordeling met 
betrekking tot de personen die ze het 
douanegebied van de Unie willen 
binnenbrengen.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen de specifieke 
voorwaarden vaststellen voor de tijdelijke 
invoer of de opslag van cultuurgoederen 
als bedoeld in lid 2. Deze 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 13 bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

3. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen de specifieke 
voorwaarden vaststellen voor de tijdelijke 
invoer of de opslag van cultuurgoederen 
met het oog op de bescherming daarvan 
als bedoeld in lid 2. Deze 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 13 bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De houder van de goederen vraagt 
een invoervergunning aan bij de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van binnenkomst. 
Bij de aanvraag worden alle bewijsstukken 
en gegevens gevoegd ten bewijze van het 
feit dat de cultuurgoederen in kwestie uit 
het land van herkomst zijn uitgevoerd in 
overeenstemming met de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van dat 
land. Wanneer het land van uitvoer 
evenwel partij is bij de op 14 november 
1970 te Parijs ondertekende Unesco-
Overeenkomst inzake de middelen om de 
onrechtmatige invoer, uitvoer of 

2. De houder van de in het vorige lid 
bedoelde cultuurgoederen vraagt een 
invoervergunning aan bij de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van binnenkomst. 
Bij de aanvraag worden alle bewijsstukken 
en gegevens gevoegd ten bewijze van het 
feit dat de cultuurgoederen in kwestie uit 
het land van herkomst zijn uitgevoerd in 
overeenstemming met de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van dat
land. In elk geval worden bij de aanvraag 
alle bewijsstukken en gegevens gevoegd 
ten bewijze van het feit dat de 
cultuurgoederen uit het land van uitvoer 
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eigendomsoverdracht van culturele 
goederen te verbieden en te verhinderen 
(hierna de "Unesco-overeenkomst van 
1970" genoemd), worden bij de aanvraag 
alle bewijsstukken en gegevens gevoegd 
ten bewijze van het feit dat de 
cultuurgoederen uit laatstgenoemd land 
zijn uitgevoerd in overeenstemming met 
de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van dat land.

zijn uitgevoerd in overeenstemming met 
de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van dat land. Bij de aanvraag 
voor een invoervergunning worden 
waarborgen gevoegd inzake passende 
opslag en documentatie, verlening van 
toegang aan openbare academische 
instellingen, openbare musea of 
vergelijkbare openbare instellingen 
zonder winstoogmerk, alsook inzake 
samenwerking in het geval van 
gerechtvaardigde vorderingen tot 
teruggave.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wanneer het land van uitvoer geen 
partij is bij de Unesco-overeenkomst van 
1970: er is niet aangetoond dat de 
cultuurgoederen uit het land van herkomst 
zijn uitgevoerd in overeenstemming met de 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van dat land;

a) er is niet aangetoond dat de 
cultuurgoederen uit het land van herkomst 
zijn uitgevoerd in overeenstemming met de 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van dat land;

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wanneer het land van uitvoer 
partij is bij de Unesco-overeenkomst van 
1970: er is niet aangetoond dat de 
cultuurgoederen uit het land van uitvoer 
zijn uitgevoerd in overeenstemming met 
de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van dat land;

b) de bevoegde autoriteit heeft 
redelijke gronden om aan te nemen dat de 
houder van de goederen deze niet op 
rechtmatige wijze heeft verkregen;
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Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Indien de aanvraag wordt 
aanvaard, zendt de bevoegde autoriteit 
onmiddellijk een elektronische kopie van 
de invoervergunning naar de bevoegde 
douaneautoriteiten.

Indien de aanvraag wordt afgewezen, stelt 
de bevoegde autoriteit de bevoegde 
douaneautoriteiten en de Commissie 
hiervan onmiddellijk in kennis. Het 
besluit tot afwijzing gaat vergezeld van 
een motivering van de afwijzing, met 
inbegrip van informatie over de 
beroepsprocedure, die aan de betrokken 
aanvrager wordt meegedeeld op het 
moment dat het besluit wordt 
bekendgemaakt.

Wanneer een vergunning wordt 
aangevraagd voor cultuurgoederen 
waarvoor eerder een dergelijke aanvraag 
werd afgewezen, moet de aanvrager de 
bevoegde autoriteit waarbij de aanvraag 
wordt ingediend van deze vroegere 
afwijzing op de hoogte brengen.

De lidstaten erkennen de afwijzing van 
aanvragen door de bevoegde autoriteiten 
van de andere lidstaten wanneer deze op 
bepalingen van de onderhavige 
verordening gebaseerd is.

Indien nieuwe elementen ter 
ondersteuning van een dergelijke 
aanvraag beschikbaar zijn, kan 
overeenkomstig artikel 4, lid 2, een 
nieuwe aanvraag worden ingediend. 
Indien een bevoegde autoriteit in 
dergelijke gevallen een vergunning 
afgeeft, brengt zij de Commissie van deze 
afgifte en van de redenen daarvan op de 
hoogte.

Met het oog op de eenvormige toepassing 
van deze verordening deelt de Commissie 
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aan de andere lidstaten de informatie mee 
die zij ontvangt.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten wijzen de autoriteiten aan die 
bevoegd zijn om een invoervergunning af 
te geven overeenkomstig dit artikel. Zij 
delen de gegevens van die autoriteiten en 
elke wijziging daarin mee aan de 
Commissie.

De lidstaten wijzen onverwijld de 
autoriteiten aan die bevoegd zijn om een 
invoervergunning af te geven 
overeenkomstig dit artikel. Zij delen de 
gegevens van die autoriteiten en elke 
wijziging daarin mee aan de Commissie.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie maakt de gegevens van 
deze bevoegde autoriteiten en elke 
wijziging daarin bekend in de C-reeks van 
het Publicatieblad van de Europese Unie.

De Commissie maakt de gegevens van 
deze bevoegde autoriteiten en elke 
wijziging daarin bekend in de C-reeks van 
het Publicatieblad van de Europese Unie, 
evenals op de in artikel 11 bedoelde 
specifieke website.

Motivering

Ten behoeve van de transparantie moet de lijst van bevoegde autoriteiten openbaar worden 
gemaakt op een website van de Commissie.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan door middel 
van uitvoeringshandelingen het model voor 

6. De Commissie stelt door middel 
van uitvoeringshandelingen het 
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de aanvraag van een invoervergunning en
de procedureregels voor de indiening en de 
verwerking van die aanvraag vaststellen. 
Deze uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 13 bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

gestandaardiseerd elektronisch model
voor de importeursverklaring en voor de 
aanvraag van een invoervergunning vast, 
evenals de procedureregels voor de 
indiening en de verwerking van die 
aanvraag, samen met de bijgevoegde 
relevante bewijsstukken. Deze 
uitvoeringshandelingen worden volgens de
in artikel 13 bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Importeursverklaring Importeursverklaring en waarborg tot 
behoud

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om de in de punten a), b), e), f), g), 
i), j), k) en l) van de bijlage bedoelde 
cultuurgoederen in de Unie in het vrije 
verkeer te brengen of onder een andere 
bijzondere regeling dan douanevervoer te 
plaatsen, moet aan de douaneautoriteiten 
van de lidstaat van binnenkomst een 
importeursverklaring worden voorgelegd.

1. Om de in de punten a), b), e), f), g), 
i), j), k) en l) van de bijlage bedoelde 
cultuurgoederen in de Unie in het vrije 
verkeer te brengen of onder een andere 
bijzondere regeling dan douanevervoer te 
plaatsen, moet aan de douaneautoriteiten 
van de lidstaat van binnenkomst een 
importeursverklaring en een waarborg tot 
behoud worden voorgelegd.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De importeursverklaring bevat een door De elektronisch geregistreerde en, in 
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de houder van de goederen ondertekende 
bevestiging dat de goederen uit het land 
van herkomst zijn uitgevoerd in 
overeenstemming met de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen van dat 
land. Wanneer evenwel het land van 
uitvoer partij is bij de Unesco-
overeenkomst van 1970, bevat de 
importeursverklaring een door de houder 
van de goederen ondertekende bevestiging 
dat de goederen uit laatstgenoemd land 
zijn uitgevoerd in overeenstemming met 
de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van dat land.

voorkomend geval, in elektronische vorm 
of op papier aan de bevoegde autoriteiten 
overlegde importeursverklaring bevat een 
door de houder van de goederen 
ondertekende bevestiging dat de goederen 
uit het land van herkomst zijn uitgevoerd 
in overeenstemming met de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van dat 
land.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De importeursverklaring omvat ook een 
gestandaardiseerd document waarin de 
cultuurgoederen in kwestie voldoende 
nauwkeurig zijn beschreven om door de 
douaneautoriteiten te kunnen worden 
geïdentificeerd.

De importeursverklaring en de waarborg 
tot behoud omvatten ook een 
gestandaardiseerd document in 
elektronische vorm of op papier waarin de 
cultuurgoederen in kwestie voldoende 
nauwkeurig zijn beschreven om door de 
douaneautoriteiten te kunnen worden 
geïdentificeerd. De importeursverklaring 
bevat tevens informatie over de gevolgen 
van het afleggen van een valse verklaring.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De importeursverklaring moet vergezeld 
gaan van een verplichte verzekering voor 
de periode van vervoer en gebruik op het 
grondgebied van de EU. Daarnaast 
kunnen de douanebeambten de originelen 
van andere documenten zoals expertises, 
facturen en eigendomstitels opvragen op 
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het moment dat de goederen het 
douanegebied van de EU worden 
binnengebracht.

De waarborg tot behoud bevat een door de 
houder van de goederen ondertekende 
bevestiging dat de goederen bij doorvoer 
en verkoop als bedoeld in artikel 4 op 
passende wijze worden opgeslagen, en 
uitsluitend worden verkocht aan kopers 
die de regelgeving van de betreffende 
lidstaat inzake de passende omgang met 
cultuurgoederen eerbiedigen.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen het model voor de 
importeursverklaring en de procedureregels 
voor de indiening en de verwerking van die 
verklaring vaststellen. Deze 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 13 bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

3. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen het 
gestandaardiseerd elektronisch model 
voor de importeursverklaring en de 
procedureregels voor de elektronische 
indiening en verwerking van die verklaring 
vaststellen. Deze uitvoeringshandelingen 
worden volgens de in artikel 13 bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 4 bedoelde 
invoervergunning of de in artikel 5 
bedoelde importeursverklaring, naargelang
het geval, wordt ingediend bij het 
douanekantoor dat bevoegd is om de 
cultuurgoederen in het vrije verkeer te 
brengen of onder een andere bijzondere 
regeling dan douanevervoer te plaatsen.

1. De in artikel 4 bedoelde 
invoervergunning of de in artikel 5 
bedoelde importeursverklaring, naargelang 
het geval, wordt langs elektronische weg 
ingediend bij het douanekantoor dat 
bevoegd is om de cultuurgoederen in het 
vrije verkeer te brengen of onder een 
andere bijzondere regeling dan 
douanevervoer te plaatsen.
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Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij cultuurgoederen waarvoor een 
invoervergunning moet worden afgegeven 
voordat zij het douanegebied van de Unie 
mogen binnenkomen, gaan de 
douaneautoriteiten na of de 
invoervergunning overeenstemt met de 
aangebrachte goederen. Te dien einde 
kunnen zij de cultuurgoederen fysiek 
controleren, inclusief door het verrichten 
van een expertise.

2. Bij cultuurgoederen waarvoor een 
invoervergunning moet worden afgegeven 
voordat zij het douanegebied van de Unie 
mogen binnenkomen, gaan de 
douaneautoriteiten na of de 
invoervergunning overeenstemt met de 
aangebrachte goederen. Te dien einde 
kunnen zij de cultuurgoederen fysiek 
controleren door het verrichten van een 
expertise. Aan de elektronisch 
geregistreerde invoervergunning worden 
een volgnummer en een registratiedatum 
toegekend, en de aangever ontvangt bij de 
vrijgave van de goederen een kopie van de 
geregistreerde invoervergunning.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij cultuurgoederen waarvoor een 
importeursverklaring moet worden 
voorgelegd voordat zij het douanegebied 
van de Unie mogen binnenkomen, gaan de 
douaneautoriteiten na of de 
importeursverklaring voldoet aan de in of 
op basis van artikel 5 vastgestelde 
vereisten en overeenstemt met de 
aangebrachte goederen. Te dien einde 
kunnen zij van de aangever aanvullende 
gegevens verlangen en de cultuurgoederen 
fysiek controleren, inclusief door het 
verrichten van een expertise. Zij 
registreren de importeursverklaring door 
deze een volgnummer en een 
registratiedatum toe te kennen en bezorgen

3. Bij cultuurgoederen waarvoor een 
importeursverklaring moet worden 
voorgelegd voordat zij het douanegebied 
van de Unie mogen binnenkomen, gaan de 
douaneautoriteiten na of de 
importeursverklaring voldoet aan de in of 
op basis van artikel 5 vastgestelde 
vereisten en overeenstemt met de 
aangebrachte goederen. Te dien einde 
kunnen zij van de aangever aanvullende 
gegevens verlangen en de cultuurgoederen 
fysiek controleren door het verrichten van 
een expertise. Aan de elektronisch 
geregistreerde importeursverklaring 
worden een volgnummer en een 
registratiedatum toegekend, de aangever
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de aangever bij de vrijgave van de 
goederen een kopie van de geregistreerde 
importeursverklaring.

ontvangt bij de vrijgave van de goederen 
een kopie van de geregistreerde 
importeursverklaring en de verklaring 
wordt toegezonden aan de bevoegde 
autoriteiten.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie maakt de gegevens van de 
bevoegde douanekantoren en elke 
wijziging daarin bekend in de C-reeks van 
het Publicatieblad van de Europese Unie.

De Commissie maakt de gegevens van de 
bevoegde douanekantoren en elke 
wijziging daarin bekend in de C-reeks van 
het Publicatieblad van de Europese Unie, 
evenals op de in artikel 11 bedoelde 
specifieke website.

Motivering

Ten behoeve van de transparantie moet de lijst van bevoegde autoriteiten openbaar worden 
gemaakt op een website van de Commissie.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis

Indien uit de controle aan de EU-grens 
blijkt dat cultuurgoederen onrechtmatig 
worden ingevoerd, stelt het bevoegde 
EU-douanekantoor de nationale politie en 
de douanekantoren van het land van 
herkomst van de in bewaring gehouden 
cultuurgoederen op de hoogte van de 
poging tot illegaal vervoer en gebruik van 
kunstvoorwerpen. Indien het land van 
waaruit de cultuurgoederen onrechtmatig 
worden vervoerd niet het land van 
herkomst is, moeten de nationale 
autoriteiten van beide landen op de 
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hoogte worden gesteld.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De douaneautoriteiten nemen 
cultuurgoederen die het douanegebied van 
de Unie zijn binnengebracht, in beslag en 
houden deze tijdelijk in bewaring, wanneer 
de cultuurgoederen in kwestie het 
douanegebied van de Unie zijn 
binnengekomen zonder dat aan de in 
artikel 3, leden 1 en 2, vastgestelde 
voorwaarden is voldaan.

1. De douaneautoriteiten nemen 
cultuurgoederen die het douanegebied van 
de Unie zijn binnengebracht, in beslag en 
houden deze tijdelijk in bewaring, wanneer 
de cultuurgoederen in kwestie het 
douanegebied van de Unie zijn 
binnengekomen zonder dat aan de in 
artikel 3, leden 1 en 2, vastgestelde 
voorwaarden is voldaan. In geval van 
inbeslagname of tijdelijke 
inbewaringneming van cultuurgoederen 
worden passende waarborgen geboden 
voor de optimale conservatie ervan, 
overeenkomstig het recht van de Unie en 
het internationale recht.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De douaneautoriteiten besluiten, 
in voorkomend geval in samenwerking 
met andere relevante Europese of 
nationale agentschappen, op grond van 
een op risicoanalyse gebaseerde aanpak 
of in het kader van de controle en 
verificatie door de douane strikter toezicht 
moet worden uitgeoefend. Wanneer de 
bevoegde autoriteiten redelijke gronden 
hebben om aan te nemen dat 
cultuurgoederen die in doorvoer zijn op 
het grondgebied van de Unie, in strijd met 
de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van het land van herkomst 
zijn uitgevoerd, of op andere 
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onrechtmatige wijze zijn verkregen, geven 
zij de douaneautoriteiten de opdracht om 
die goederen tijdelijk in beslag te nemen.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 bedoelde bestuurlijke 
besluit gaat vergezeld van een motivering, 
wordt aan de aangever meegedeeld en 
maakt het voorwerp uit van een 
doeltreffende voorziening in rechte 
overeenkomstig procedures van het 
nationale recht.

2. Het in de leden 1 en 1 bis bedoelde 
bestuurlijke besluit gaat vergezeld van een 
motivering, wordt aan de aangever 
meegedeeld en maakt het voorwerp uit van 
een doeltreffende voorziening in rechte 
overeenkomstig procedures van het 
nationale recht.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De termijn van een tijdelijke 
inbewaringneming is strikt beperkt tot de 
tijd die de douaneautoriteiten of andere 
rechtshandhavingsinstanties nodig hebben 
om na te gaan of de omstandigheden van 
de zaak een inbewaringneming krachtens 
andere Unie- of nationaalrechtelijke 
bepalingen rechtvaardigen. De maximale 
termijn van een tijdelijke 
inbewaringneming krachtens dit artikel 
bedraagt zes maanden. Indien er binnen die 
termijn geen besluit over een langere 
bewaring van de cultuurgoederen wordt 
genomen of indien wordt besloten dat de 
omstandigheden van de zaak geen langere 
bewaring rechtvaardigen, worden de 
cultuurgoederen ter beschikking gesteld 
van de aangever.

3. De termijn van een tijdelijke 
inbewaringneming is strikt beperkt tot de 
tijd die de douaneautoriteiten of andere 
rechtshandhavingsinstanties nodig hebben 
om na te gaan of de omstandigheden van 
de zaak een inbewaringneming krachtens 
andere Unie- of nationaalrechtelijke 
bepalingen rechtvaardigen. De maximale 
termijn van een tijdelijke 
inbewaringneming krachtens dit artikel 
bedraagt zes maanden. Indien er binnen die 
termijn geen besluit over een langere 
bewaring van de cultuurgoederen wordt 
genomen of indien wordt besloten dat de 
omstandigheden van de zaak geen langere 
bewaring rechtvaardigen, worden de 
cultuurgoederen ter beschikking gesteld 
van de aangever. De autoriteiten van de 
EU-lidstaten moeten erop toezien dat op 
het moment van teruggave van de 
kunstvoorwerpen aan het land van 
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herkomst, in dit land geen gewapend 
conflict heerst waardoor de veiligheid van 
het cultuurgoed niet kan worden 
gewaarborgd. Anders moet het 
cultuurgoed in de EU blijven totdat de
situatie in het land van herkomst is 
gestabiliseerd.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis

Technische bijstand, advies en informatie-
uitwisseling

De lidstaten, in voorkomend geval 
bijgestaan door de Commissie, mogen 
bijstand verstrekken en technisch of ander 
advies geven aan de importeurs, daarbij 
ook rekening houdend met de situatie van
kleine en middelgrote ondernemingen, om 
het voor hen gemakkelijker te maken de 
vereisten van deze verordening te 
respecteren.

De lidstaten, bijgestaan door de 
Commissie, bevorderen de verspreiding 
van nuttige informatie over de illegale 
handel in cultuurgoederen, met name om 
de importeurs bij te staan bij de 
risicobeoordeling, en over de beste 
praktijken betreffende de 
tenuitvoerlegging van deze verordening.

De bijstand wordt op zodanig wijze 
verleend dat de verantwoordelijkheden 
van de bevoegde autoriteiten als bedoeld 
in artikel 2, lid 1, onder h bis), hierdoor 
niet worden aangetast en hun 
onafhankelijkheid bij het toezicht op de 
naleving van deze verordening 
gehandhaafd blijft.
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Motivering

Dit nieuwe artikel is gebaseerd op artikel 13 van Verordening (EU) nr. 995/2010 tot 
vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de 
markt brengen ("EU-houtverordening") en is bedoeld om de correcte uitvoering van 
onderhavige verordening te vereenvoudigen.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met het oog op de 
tenuitvoerlegging van deze verordening 
garanderen de lidstaten samenwerking 
tussen hun bevoegde autoriteiten als 
bedoeld in artikel 3, lid 4.

1. Met het oog op de 
tenuitvoerlegging van deze verordening 
garanderen de lidstaten samenwerking 
tussen hun bevoegde autoriteiten.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Er kan een elektronisch systeem
worden opgezet voor de opslag en de 
uitwisseling van gegevens tussen de 
autoriteiten van de lidstaten, met name 
betreffende importeursverklaringen en 
invoervergunningen.

2. Op basis van een passend 
wetgevingsvoorstel wordt een elektronisch 
systeem opgezet voor de opslag en de 
uitwisseling van gegevens tussen de 
autoriteiten van de lidstaten, met inbegrip 
van de douaneautoriteiten, met name 
betreffende importeursverklaringen en 
invoervergunningen. Voor alle 
persoonsgegevens die in dat elektronisch 
systeem worden opgeslagen of verwerkt, 
wordt de gegevensbeschermingswetgeving 
van de Unie in acht genomen, en met 
name de beginselen noodzaak, 
evenredigheid en doelbinding, alsook 
passend toezicht door de 
gegevensbeschermingsautoriteiten.
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Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voorzieningen treffen voor de 
uitrol, de exploitatie en het onderhoud 
van het in lid 2 bedoelde elektronische 
systeem;

Schrappen

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de regels vast voor de 
sancties die van toepassing zijn op 
inbreuken op de artikelen 3, 4 en 5 en met 
name op het afleggen van valse 
verklaringen en het verstrekken van valse 
informatie om cultuurgoederen het 
douanegebied van de Unie te kunnen 
binnenbrengen, en treffen alle maatregelen 
om ervoor te zorgen dat deze worden 
toegepast. De sancties moeten doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend zijn. De 
lidstaten delen de Commissie uiterlijk 18 
maanden na de datum van 
inwerkingtreding van de verordening deze 
regels en maatregelen mee en stellen haar 
onverwijld in kennis van alle latere 
wijzigingen die erop van invloed zijn.

De lidstaten stellen de regels vast voor de 
sancties die van toepassing zijn op 
inbreuken op de artikelen 3, 4 en 5 en met 
name op het zonder passend certificaat 
invoeren van cultuurgoederen in de Unie, 
het gebruiken van een certificaat voor 
andere cultuurgoederen dan die waarvoor 
het certificaat is afgegeven, of het 
afleggen van valse verklaringen en het 
verstrekken van valse informatie om 
cultuurgoederen het douanegebied van de 
Unie te kunnen binnenbrengen, evenals het 
beschikbaar stellen aan criminele 
groeperingen van economische middelen 
die voortvloeien uit onrechtmatige invoer 
van cultuurgoederen. De lidstaten treffen 
alle nodige maatregelen, met inbegrip van 
onteigening van plegers van 
onrechtmatige invoer van 
cultuurgoederen ten aanzien van relevant 
eigendom, om ervoor te zorgen dat deze
regels ten volle worden toegepast. De 
sancties moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn. De lidstaten delen de 
Commissie uiterlijk 18 maanden na de 
datum van inwerkingtreding van de 
verordening deze regels en maatregelen 
mee en stellen haar onverwijld in kennis 
van alle latere wijzigingen die erop van 
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invloed zijn.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dragen zorg voor opleidings-
en capaciteitsopbouwactiviteiten ten 
behoeve van de effectieve 
tenuitvoerlegging van deze verordening 
door de betrokken autoriteiten. Zij kunnen
ook bewustmakingscampagnes opzetten
om met name kopers van cultuurgoederen 
te alerteren.

De lidstaten dragen zorg voor opleiding 
voor douanebeambten of andere bevoegde 
werknemers over de identificatie van 
illegaal verhandelde, gestolen en 
nagemaakte cultuurgoederen en over 
efficiëntere samenwerking bij de 
bestrijding van illegale handel en smokkel 
in cultuurgoederen, evenals voor
capaciteitsopbouwactiviteiten ten behoeve 
van de effectieve tenuitvoerlegging van 
deze verordening door de betrokken 
autoriteiten en deskundigen. De 
Commissie zet een specifieke website op 
met duidelijke informatie voor alle 
betrokkenen over de doelstellingen van 
deze verordening, de verplichtingen, de 
lijst van bevoegde autoriteiten, de
mogelijkheid tot tijdelijke 
inbewaringneming, de ingevoerde 
sancties, het recht op een doeltreffende 
voorziening in rechte en andere relevante 
kwesties. De lidstaten zetten ook 
bewustmakingscampagnes op, evenals 
eenvoudig toegankelijke informatiepunten 
en hotlines die zij beschikbaar stellen om 
met name kopers van cultuurgoederen en 
andere belanghebbenden te alerteren en te 
informeren. De douane aan de 
buitengrenzen van de EU krijgen 
beschikking over deskundige 
ondersteuning, specifieke middelen en 
speciale apparatuur om gehoor te kunnen 
geven aan de beginselen en de geest van 
deze verordening.
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Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de voorbereidende werkzaamheden 
voor de tenuitvoerlegging van deze 
verordening werken de Commissie en de 
lidstaten samen met internationale 
organisaties, zoals de Unesco, Interpol, 
Europol, de Werelddouaneorganisatie 
(WDO) en de Internationale 
Museumraad, om doeltreffende 
opleidings- en 
capaciteitsopbouwactiviteiten, evenals 
bewustmakingscampagnes te garanderen.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) informatie over inbreuken op deze 
verordening;

b) informatie over inbreuken op deze 
verordening en de toegepaste sancties;

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) het aantal gevallen waarin 
cultuurgoederen in bewaring zijn genomen 
en

e) het aantal gevallen waarin 
cultuurgoederen in bewaring zijn genomen 
en gedurende welke termijn en

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1 – letter f
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) het aantal gevallen waarin 
cultuurgoederen aan de staat zijn afgestaan 
overeenkomstig artikel 199 van 
Verordening (EU) nr. 952/2013.

f) het aantal gevallen waarin 
cultuurgoederen aan de staat zijn afgestaan 
overeenkomstig artikel 199 van 
Verordening (EU) nr. 952/2013 en

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Te dien einde zendt de Commissie de 
lidstaten relevante vragenlijsten toe. De 
lidstaten hebben zes maanden tijd om de 
gevraagde informatie aan de Commissie te 
verstrekken.

Te dien einde zendt de Commissie de 
lidstaten relevante vragenlijsten toe. De 
lidstaten hebben na ontvangst van de 
vragenlijst zes maanden tijd om de 
gevraagde informatie aan de Commissie te 
verstrekken.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op basis van de antwoorden van de 
lidstaten op de in lid 1 bedoelde 
vragenlijsten kan de Commissie de 
lidstaten verzoeken om aanvullende 
gegevens over de verwerking van de 
aanvragen voor een invoervergunning. De 
lidstaten verstrekken de gevraagde 
gegevens zo snel mogelijk.

Motivering

Om te beoordelen of deze verordening eenvormig wordt uitgevoerd, moet de Commissie, 
indien zij dit nodig acht, meer informatie krijgen over de verwerking van de aanvragen voor 
een vergunning door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten.
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Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Drie jaar na de datum van 
toepassing van deze verordening en 
vervolgens om de vijf jaar legt de 
Commissie het Europees Parlement en de 
Raad een verslag over de tenuitvoerlegging 
van deze verordening voor.

2. Drie jaar na de datum van 
toepassing van deze verordening en 
vervolgens om de vijf jaar legt de 
Commissie het Europees Parlement en de 
Raad een verslag over de tenuitvoerlegging 
van deze verordening voor. In deze 
verslagen wordt beoordeeld of deze 
verordening uniform ten uitvoer wordt 
gelegd en in welke mate zij naar behoren 
werkt en doeltreffend is, en in 
voorkomend geval kunnen de verslagen 
vergezeld gaan van passende
wetgevingsvoorstellen.
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