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ALTERAÇÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão do 
Comércio Internacional e a Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, 
competentes quanto à matéria de fundo, a terem em conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Tendo em conta as conclusões do 
Conselho, de 12 de fevereiro de 2016, 
sobre a luta contra o financiamento do 
terrorismo, a Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho relativa 
a um Plano de Ação para reforçar a luta 
contra o financiamento do terrorismo24 e 
Diretiva relativa à luta contra o 
terrorismo25, as regras comuns relativas ao 
comércio com países terceiros devem ser 
aprovadas a fim de garantir a proteção 
efetiva contra a perda de bens culturais, a 
preservação do património cultural da 
humanidade e a prevenção do 
financiamento do terrorismo através da 
venda de património cultural saqueado a 
compradores na União.

(1) Tendo em conta as conclusões do 
Conselho, de 12 de fevereiro de 2016, 
sobre a luta contra o financiamento do 
terrorismo, a Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho relativa 
a um Plano de Ação para reforçar a luta 
contra o financiamento do terrorismo24 e 
Diretiva relativa à luta contra o 
terrorismo25, as regras comuns relativas ao 
comércio com países terceiros devem ser 
aprovadas a fim de garantir a proteção 
efetiva contra o tráfico, a perda de bens 
culturais, a preservação do património 
cultural da humanidade e a prevenção do 
financiamento do terrorismo e do 
branqueamento de capitais através da 
venda de património cultural saqueado a 
compradores na União.

__________________ __________________

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

25 Diretiva (UE) 2017/541 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de março de 
2017, relativa à luta contra o terrorismo e 
que substitui a Decisão-Quadro 
2002/475/JAI do Conselho e altera a
Decisão 2005/671/JAI do Conselho; JO L 
88 de 31.3.2017, p.6.

25 Diretiva (UE) 2017/541 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de março de 
2017, relativa à luta contra o terrorismo e 
que substitui a Decisão-Quadro 
2002/475/JAI do Conselho e altera a 
Decisão 2005/671/JAI do Conselho; JO L 
88 de 31.3.2017, p.6.
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Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Tendo em conta o empenho da
União Europeia em prol de processos 
equitativos e da indemnização das vítimas, 
assim como o ato constitutivo e as 
convenções da UNESCO sobre a proteção 
do património, há que assegurar a 
restituição dos bens comercializados e/ou 
escavados ou obtidos ilegalmente. No que 
se refere à exploração de povos e 
territórios que geralmente conduz ao 
comércio ilícito e ao tráfico de bens 
culturais, em particular quando 
provenientes de um contexto de conflito 
armado, o presente regulamento deve ter 
em conta as características regionais e 
locais, e não o valor de mercado da 
produção cultural.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O património cultural constitui um 
dos elementos fundamentais da civilização, 
enriquece a vida cultural de todos os povos 
e deve, por conseguinte, ser protegido da 
apropriação ilícita e da pilhagem. A União 
deve, por conseguinte, proibir a entrada no 
território aduaneiro da União de bens 
culturais exportados ilicitamente de países 
terceiros.

(2) Os bens culturais revestem-se com 
frequência de grande importância 
cultural, artística, histórica e científica. O 
património cultural constitui um dos 
elementos fundamentais da civilização, 
nomeadamente porque comporta um 
valor simbólico e representa a memória 
cultural da humanidade. Enriquece a vida 
cultural de todos os povos e une as pessoas 
no conhecimento de uma memória 
partilhada e no desenvolvimento da 
civilização. Deve, por conseguinte, ser 
protegido da apropriação ilícita e da 
pilhagem. A pilhagem de sítios 
arqueológicos sempre existiu, mas atinge 
agora uma dimensão industrial. 
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Enquanto for possível participar num 
comércio lucrativo de bens culturais 
escavados ilegalmente e obter um retorno 
económico sem nenhum risco relevante, 
estas escavações e pilhagens manter-se-ão 
no futuro. O valor económico e artístico 
do património cultural gera uma forte 
procura no mercado internacional, mas a 
falta de medidas legislativas fortes no 
plano internacional e a sua não aplicação 
resultam numa transferência destes bens 
para a economia subterrânea. Visar o 
património cultural é um crime grave, que 
causa um sofrimento significativo àqueles 
que são direta ou indiretamente afetados. 
Em muitos casos, o comércio ilícito de 
bens culturais contribui para uma 
homogeneização e/ou expulsão cultural 
forçada, ao passo que a pilhagem de bens 
culturais conduz, inter alia, a uma 
desintegração. A União deve, por 
conseguinte, proibir a entrada no território 
aduaneiro da União de bens culturais 
exportados ilicitamente de países terceiros, 
com especial ênfase para os bens 
culturais provenientes de países terceiros 
afetados por conflitos armados que 
envolvam, em particular, a exportação por 
organizações terroristas ou outras 
organizações criminosas.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) As autoridades competentes dos 
países terceiros nem sempre dispõem dos 
recursos suficientes para lutar contra o 
tráfico e o comércio ilegal de bens 
culturais ou podem estar sujeitas à 
corrupção ou a outras formas de má 
administração. Quando os bens culturais 
são colocados fora do seu contexto, a 
população fica privada das suas tradições 
e objetos ou locais de memória e culto. O 
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contexto histórico e o valor científico dos 
bens perdem-se se objetos ligados entre si 
forem vendidos separadamente. 
Atendendo ao caráter insubstituível dos 
bens culturais e ao seu interesse para o 
público, a posse destes bens tem 
absolutamente de estar sujeita a 
condições. O regime de importação tem de 
incluir uma garantia quanto ao 
cumprimento adequado a posteriori das 
exigências de armazenamento, 
documentação e acesso concedido a 
instituições académicas e museus 
públicos, bem como à cooperação em caso 
de pedido de restituição justificado.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Tendo em conta as diferentes regras 
em vigor nos Estados-Membros relativas à 
entrada de bens culturais no território 
aduaneiro da União, devem ser tomadas 
medidas, em especial para assegurar que 
as importações de bens culturais são objeto 
de controlos uniformes aquando da sua 
entrada.

(3) A proteção do património cultural 
só pode ser eficaz se for organizada tanto 
no plano nacional como internacional 
pelos Estados-Membros trabalhando em 
estreita cooperação. Tendo em conta as 
diferentes regras em vigor nos 
Estados-Membros relativas à entrada de 
bens culturais roubados e/ou saqueados no 
território aduaneiro da União, devem ser 
tomadas medidas concertadas no sentido 
de harmonizar de forma adequada as 
regras, as regulamentações e os 
procedimentos entre os Estados-Membros, 
assegurando que as importações de bens 
culturais sejam objeto de controlos 
uniformes aquando da sua entrada e 
colmatando simultaneamente as lacunas 
nos regimes fiscais. Essas medidas devem 
igualmente garantir que a legislação da 
UE seja corretamente aplicada em todos 
os Estados-Membros e que a recuperação 
de objetos insubstituíveis seja eficaz.
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Tendo em conta o potencial 
conhecido das zonas francas (e dos 
chamados «portos francos») para fins de 
armazenamento de bens culturais, as 
medidas de controlo a serem adotadas 
devem ter um âmbito de aplicação tão 
amplo quanto possível em termos dos 
regimes aduaneiros em causa. Essas 
medidas de controlo devem, por 
conseguinte, não só dizer respeito aos bens 
introduzidos em livre prática, mas também 
aos bens sujeitos a um regime aduaneiro 
especial. No entanto, um âmbito de 
aplicação tão amplo não deveria ir contra o 
princípio da liberdade de trânsito dos bens, 
nem ir além do objetivo de impedir a 
entrada no território aduaneiro da União de 
bens culturais ilicitamente exportados. Por 
conseguinte, embora abranjam os regimes 
aduaneiros especiais aos quais os bens que 
entram no território aduaneiro da União 
podem ser sujeitos, as medidas de controlo 
devem excluir o trânsito.

(5) Tendo em conta o potencial 
conhecido das zonas francas (e dos 
chamados «portos francos») para fins de 
armazenamento de bens culturais, as 
medidas de controlo a serem adotadas 
devem ter um âmbito de aplicação tão 
amplo quanto possível em termos dos 
regimes aduaneiros em causa, com vista a 
prevenir a evasão através da exploração 
de zonas francas, que representam 
potenciais áreas de base para a 
continuação da proliferação do comércio 
e armazenamento de produtos obtidos 
ilicitamente na UE. Essas medidas de 
controlo devem, por conseguinte, não só 
dizer respeito aos bens introduzidos em 
livre prática, mas também aos bens sujeitos 
a um regime aduaneiro especial. No 
entanto, um âmbito de aplicação tão amplo 
não deveria contrariar de forma 
injustificada o princípio da liberdade de 
trânsito dos bens, nem ir além do objetivo 
de impedir a entrada no território aduaneiro 
da União de bens culturais ilicitamente 
exportados. Por conseguinte, embora 
abranjam os regimes aduaneiros especiais 
aos quais os bens que entram no território 
aduaneiro da União podem ser sujeitos, as 
medidas de controlo devem excluir o 
trânsito, exceto quando as autoridades 
competentes tiverem motivos razoáveis 
para acreditar que os bens culturais 
foram exportados do país de origem em 
contravenção das suas disposições 
legislativas e regulamentares ou foram 
adquiridos por outro meio ilícito.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 7
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Texto da Comissão Alteração

(7) A legalidade das exportações deve 
ser analisada com base nas disposições 
legislativas e regulamentares do país onde 
os bens culturais foram descobertos ou 
criados («país de origem»). A fim de evitar 
a evasão, quando os bens culturais entram 
na União Europeia a partir de um país 
terceiro diferente, a pessoa que pretende a 
sua introdução no território aduaneiro da 
União deve demonstrar que foram 
exportados desse país de forma legal, caso 
o país terceiro em questão seja um Estado 
signatário da Convenção da UNESCO de 
1970 e, por conseguinte, um país 
empenhado na luta contra o tráfico ilícito 
de bens culturais. Nos outros casos, a 
pessoa deve comprovar o caráter lícito da 
exportação a partir do país de origem.

(7) A legalidade das exportações deve 
ser analisada com base nas disposições 
legislativas e regulamentares do país onde 
os bens culturais foram descobertos ou 
criados («país de origem»). A fim de evitar 
a evasão, quando os bens culturais entram 
na União Europeia a partir de um país 
terceiro diferente, a pessoa que pretende a 
sua introdução no território aduaneiro da 
União deve demonstrar que foram 
exportados de forma legal do país de 
origem. Em todos os casos, a pessoa que 
pretende a sua introdução no território 
aduaneiro da União deve demonstrar que 
foram exportados de forma legal a partir 
do último país no qual os bens culturais 
foram detidos antes de serem expedidos 
para a União («país de exportação»), em 
conformidade com as disposições 
legislativas e regulamentares do país em 
questão.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A fim de não impedir de forma 
desproporcionada o comércio de bens nas 
fronteiras externas, o presente regulamento 
deve aplicar-se apenas aos bens que 
satisfazem um determinado limite de idade. 
Para esse efeito, parece adequado 
estabelecer um limite mínimo de idade de 
250 anos para todas as categorias de bens 
culturais. Esse limite mínimo de idade 
assegurará que as medidas previstas no 
presente regulamento incidem sobre os 
bens culturais mais suscetíveis de serem 
alvo de saqueadores em zonas de conflito, 
sem excluir outros bens cujo controlo é 
necessário para garantir a proteção do 

(8) A fim de não impedir de forma 
desproporcionada o comércio de bens nas 
fronteiras externas, o presente regulamento 
deve aplicar-se apenas aos bens que 
satisfazem um determinado limite de idade. 
Para esse efeito, parece adequado 
estabelecer um limite mínimo de idade de 
100 anos para todas as categorias de bens 
culturais, em consonância com as 
disposições da Convenção de Haia 
de 1954, da Convenção da UNESCO de 
1970 e da Convenção UNIDROIT 
de 1995. O limite mínimo de idade 
assegurará que as medidas previstas no 
presente regulamento incidem sobre os 
bens culturais mais suscetíveis de serem 
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património cultural. alvo de saqueadores em zonas de conflito, 
sem excluir outros bens cujo controlo é 
necessário para garantir a proteção do 
património cultural. Os bens culturais que 
tenham sido produzidos recentemente 
também podem ser objeto de tráfico e ser 
utilizados por organizações criminosas da 
UE ou de países terceiros para fins de 
branqueamento de capitais, 
financiamento do terrorismo, tráfico de 
droga ou de seres humanos ou outros 
crimes. Por conseguinte, devem ser 
tomadas medidas adequadas para impedir 
a sua importação ilícita.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Uma vez que determinadas 
categorias de bens culturais, a saber,
objetos arqueológicos, elementos de 
monumentos, manuscritos e incunábulos 
raros, são particularmente vulneráveis a 
pilhagem e destruição, afigura-se 
necessário prever um sistema de maior 
controlo antes de poderem entrar no 
território aduaneiro da União. Um sistema 
desse tipo deve exigir a apresentação de 
uma licença emitida pela autoridade 
competente do Estado-Membro de entrada 
antes da introdução em livre prática desses 
bens ou a sua sujeição a um regime 
aduaneiro especial distinto do trânsito. As 
pessoas que pretendam obter tal licença 
devem poder comprovar a exportação lícita 
a partir do país de origem com os 
documentos de apoio e elementos de prova 
adequados, nomeadamente, certificados ou 
licenças de exportação emitidos pelo país 
terceiro de exportação, títulos de 
propriedade, faturas, contratos de venda, 
documentos de seguros, documentos de 
transporte e avaliações de peritos. Com 
base nos pedidos completos e exatos, as 

(10) Uma vez que determinadas 
categorias de bens culturais, como objetos 
arqueológicos, elementos de monumentos, 
peças de joalharia, objetos numismáticos, 
artefactos de realizações tecnológicas 
antigas, manuscritos e incunábulos raros, 
são particularmente vulneráveis a pilhagem 
e destruição, afigura-se necessário prever 
um sistema de maior controlo antes de 
poderem entrar no território aduaneiro da 
União. Um sistema desse tipo deve exigir a 
apresentação de uma licença emitida 
eletronicamente pela autoridade 
competente do Estado-Membro de entrada 
antes da introdução em livre prática desses 
bens ou a sua sujeição a um regime 
aduaneiro especial distinto do trânsito. As 
pessoas que pretendam obter tal licença 
devem poder comprovar a exportação lícita 
a partir do país de origem em 
conformidade com as suas disposições 
legislativas e regulamentares, com os 
documentos de apoio e elementos de prova 
adequados, nomeadamente, certificados ou 
licenças de exportação emitidos pelo país 
terceiro de exportação, títulos de 
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autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem decidir se 
emitem ou não uma licença sem demora 
injustificada.

propriedade, faturas, contratos de venda, 
documentos de seguros, documentos de 
transporte e avaliações de peritos. Com 
base nos pedidos completos e exatos, as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem decidir se 
emitem ou não uma licença sem demora 
injustificada e dentro dos prazos 
especificados, tendo devidamente em 
conta a disponibilidade das informações 
pertinentes e aplicando o princípio da 
proporcionalidade. A apresentação de um 
pedido não deve estar sujeita ao 
pagamento de emolumentos. As decisões 
das autoridades competentes devem ser 
comunicadas sem demora às estâncias 
aduaneiras competentes.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Historicamente, os casos de 
pilhagem ligados a financiamento do 
terrorismo ou branqueamento de capitais 
são associados a países ou regiões de 
origem específicos. A Comissão deve, em 
particular, ter em conta as Listas 
Vermelhas publicadas pelo ICOM, que 
classificam as categorias de objetos 
arqueológicos ou obras de arte em risco 
nas zonas mais vulneráveis do mundo, 
com o intuito de prevenir a sua venda ou 
exportação ilícita. Tendo em conta a 
natureza específica dos bens culturais, 
devem ser nomeados peritos culturais no 
seio das autoridades aduaneiras. O seu 
papel é extremamente importante, visto 
que podem, se necessário, exigir 
informações complementares ao 
declarante e proceder a um exame físico 
dos bens culturais através da realização 
de uma peritagem.
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Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Para as outras categorias de bens 
culturais, as pessoas que pretendam 
introduzi-los no território aduaneiro da 
União devem, por meio de uma declaração, 
certificar e assumir a responsabilidade pela 
sua exportação lícita do país terceiro e 
devem fornecer informações suficientes 
para a identificação dos bens em questão 
pelas autoridades aduaneiras. A fim de 
facilitar o procedimento, e por razões de 
segurança jurídica, as informações sobre os 
bens culturais devem ser asseguradas 
através de um documento normalizado. A 
norma de identificação de objeto, 
recomendada pela UNESCO, deve ser 
utilizada para descrever os bens culturais. 
As autoridades aduaneiras devem registar 
a entrada desses bens culturais, conservar 
os originais e fornecer uma cópia dos 
documentos pertinentes ao declarante, de 
modo a garantir a rastreabilidade após a 
entrada dos bens no mercado interno.

(11) Para as outras categorias de bens 
culturais, as pessoas que pretendam 
introduzi-los no território aduaneiro da 
União devem, por meio de uma declaração 
eletrónica, certificar e assumir a 
responsabilidade pela sua exportação lícita 
do país terceiro e devem fornecer 
informações suficientes para a 
identificação dos bens em questão pelas 
autoridades aduaneiras. A fim de facilitar o 
procedimento, e por razões de segurança 
jurídica, as informações sobre os bens 
culturais devem ser asseguradas através de 
um documento normalizado eletrónico. A 
norma de identificação de objeto, 
recomendada pela UNESCO, deve ser 
utilizada para descrever os bens culturais. 
Esses bens culturais devem ser registados 
eletronicamente e deve ser fornecida ao 
declarante uma cópia dos documentos 
pertinentes apresentados, de modo a 
garantir a rastreabilidade após a entrada 
dos bens no mercado interno.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A admissão temporária de bens 
culturais para fins educativos, científicos 
ou de investigação académica não deve ser 
sujeita à apresentação de uma licença ou de 
uma declaração.

(12) A admissão temporária de bens 
culturais para fins educativos, científicos 
ou de investigação académica, ou para fins 
de cooperação entre museus ou 
instituições públicas semelhantes sem fins 
lucrativos, não deve ser sujeita à 
apresentação de uma licença ou de uma 
declaração, desde que não exista prova de 
que esses bens foram obtidos de forma 
ilícita.
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O armazenamento de bens 
culturais provenientes de países afetados 
por conflitos armados ou por uma 
catástrofe natural deverá ser igualmente 
autorizado sem a apresentação de uma 
licença ou de uma declaração, com vista a 
assegurar a sua segurança e conservação.

(13) Os países afetados por conflitos 
armados ou crises importantes não têm, 
por norma, capacidade para proteger o 
seu património cultural. O 
armazenamento de bens culturais 
provenientes desses países deverá, por 
conseguinte, ser igualmente autorizado 
sem a apresentação de uma licença ou de 
uma declaração, na condição de que as 
autoridades competentes acompanhem e 
giram o processo até à restituição. Deve 
ser efetuada uma atenta avaliação de 
risco em relação às pessoas que 
pretendam introduzir estes bens no 
território aduaneiro da União, prestando 
especial atenção à possibilidade de o 
armazenamento de bens culturais 
provenientes de países de exportação 
afetados por um conflito armado ou por 
outra crise importante ser utilizado como 
fonte de branqueamento de capitais ou de 
financiamento do terrorismo.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) As autoridades aduaneiras devem 
poder apreender e reter temporariamente 
os bens culturais introduzidos no 
território aduaneiro da União sempre que 
as condições previstas no presente 
regulamento não sejam satisfeitas. Devem 
ser estabelecidas salvaguardas adequadas, 
em especial a prestação das informações 
relevantes ao declarante, vias de recurso 
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efetivas e um período máximo de retenção 
de seis meses. A apreensão e a retenção 
temporárias de bens culturais devem ser 
limitadas nos casos em que 
representariam dificuldades excessivas 
para as pessoas singulares, com base 
numa avaliação adequada e caso a caso.

Justificação

É importante introduzir o princípio das «dificuldades excessivas» no presente regulamento 
em relação à retenção temporária de bens culturais, com vista a evitar possíveis situações em 
que essa retenção teria efeitos desproporcionados sobre uma pessoa singular. Este princípio 
já se encontra previsto noutros instrumentos legislativos da UE, nomeadamente em matéria 
de controlo do dinheiro líquido e de congelamento e confisco de bens.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de ter em conta a experiência 
adquirida com a aplicação do presente 
regulamento e a evolução das 
circunstâncias geopolíticas e outras 
circunstâncias que colocam os bens 
culturais em risco, sem, ao mesmo tempo, 
impedir de forma desproporcionada o 
comércio com países terceiros, o poder de 
adotar atos em conformidade com o artigo 
290.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia deve ser delegado à 
Comissão no que diz respeito às alterações 
ao critério do limite mínimo de idade para 
as diferentes categorias de bens culturais. 
Essa delegação de poderes deve também 
permitir à Comissão atualizar o anexo na 
sequência de alterações à Nomenclatura 
Combinada. É particularmente importante 
que a Comissão proceda às consultas 
adequadas durante os seus trabalhos 
preparatórios, incluindo ao nível dos 
peritos, e que essas consultas sejam 
realizadas em conformidade com os 
princípios estabelecidos no Acordo 

(14) A fim de ter em conta a experiência 
adquirida com a aplicação do presente 
regulamento e a evolução das 
circunstâncias geopolíticas e outras 
circunstâncias que colocam os bens 
culturais em risco, sem, ao mesmo tempo, 
impedir de forma desproporcionada o 
comércio com países terceiros, o poder de 
adotar atos em conformidade com o artigo 
290.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia deve ser delegado à 
Comissão a fim de estabelecer disposições 
para a implantação, o funcionamento e a 
manutenção de um novo sistema 
eletrónico. É particularmente importante 
que a Comissão proceda às consultas 
adequadas durante os seus trabalhos 
preparatórios, incluindo ao nível dos 
peritos, e que essas consultas sejam 
realizadas em conformidade com os 
princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional «Legislar Melhor», de 13 
de abril de 201627. Em particular, a fim de 
assegurar a igualdade de participação na 
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Interinstitucional «Legislar Melhor», de 13 
de abril de 201627. Em particular, a fim de 
assegurar a igualdade de participação na 
preparação dos atos delegados, o 
Parlamento Europeu e o Conselho recebem 
todos os documentos ao mesmo tempo que 
os peritos dos Estados-Membros e os 
respetivos peritos têm sistematicamente 
acesso às reuniões dos grupos de peritos da 
Comissão que tratam da preparação dos 
atos delegados.

preparação dos atos delegados, o 
Parlamento Europeu e o Conselho recebem 
todos os documentos ao mesmo tempo que 
os peritos dos Estados-Membros e os 
respetivos peritos têm sistematicamente 
acesso às reuniões dos grupos de peritos da 
Comissão que tratam da preparação dos 
atos delegados.

__________________ __________________

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

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) De modo a assegurar condições 
uniformes para a aplicação do presente 
regulamento, deve ser atribuídas 
competências de execução à Comissão para 
adotar as modalidades específicas para a 
importação temporária e o armazenamento 
de bens culturais no território aduaneiro da 
União, os modelos para os pedidos e 
formulários de licenças de importação, 
bem como para as declarações do 
importador e os respetivos documentos de 
acompanhamento, além de outras regras 
processuais sobre a sua apresentação e 
tratamento. Além disso, devem ser 
conferidas competências de execução à 
Comissão para tomar medidas para a 
criação de uma base de dados eletrónica 
com vista ao armazenamento e à troca de 
informações entre os Estados-Membros.
Essas competências devem ser exercidas 
em conformidade com o Regulamento 
(UE) n.º 182/2011 do Parlamento Europeu 
e do Conselho28 .

(15) De modo a assegurar condições 
uniformes para a aplicação do presente 
regulamento, deve ser atribuídas 
competências de execução à Comissão para 
adotar, após consulta do Parlamento 
Europeu e do Conselho, incluindo ao 
nível de peritos, as modalidades 
específicas para a importação temporária e 
o armazenamento em condições 
adequadas de conservação de bens 
culturais no território aduaneiro da União, 
os modelos para os pedidos e formulários 
de licenças de importação, bem como para 
as declarações do importador e os 
respetivos documentos de 
acompanhamento, além de outras regras 
processuais sobre a sua apresentação e 
tratamento. Essas competências devem ser 
exercidas em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho28 .

__________________ __________________

28 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 28 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
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Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos Estados-
Membros do exercício das competências de 
execução pela Comissão (JO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos Estados-
Membros do exercício das competências de 
execução pela Comissão (JO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) As informações pertinentes sobre 
os fluxos comerciais de bens culturais 
devem ser recolhidas para apoiar a 
aplicação eficaz do regulamento e 
constituir a base para a sua avaliação 
posterior. Os fluxos comerciais de bens 
culturais não podem ser eficazmente 
controlados apenas pelo seu valor ou peso, 
uma vez que estes dois parâmetros podem 
variar. É essencial recolher informações 
sobre o número de unidades declaradas. 
Uma vez que não é indicada a unidade de 
medida suplementar na Nomenclatura 
Combinada para os bens culturais, é 
necessário exigir que o número de 
unidades seja declarado.

(16) As informações pertinentes sobre 
os fluxos comerciais de bens culturais 
devem ser recolhidas para apoiar a 
aplicação eficaz do regulamento e 
constituir a base para a sua avaliação 
posterior. Os fluxos comerciais de bens 
culturais não podem ser eficazmente 
controlados apenas pelo seu valor ou peso, 
uma vez que estes dois parâmetros podem 
variar. É essencial recolher informações 
por via eletrónica sobre o número de 
unidades declaradas. Uma vez que não é 
indicada a unidade de medida suplementar 
na Nomenclatura Combinada para os bens 
culturais, é necessário exigir que o número 
de unidades seja declarado.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Os Estados-Membros devem levar 
a cabo campanhas de sensibilização para 
desencorajar a compra e a venda de bens 
culturais provenientes do comércio ilícito. 
Há que estabelecer e disponibilizar pontos 
de contacto, linhas diretas e um sítio Web 
de fácil acesso nos Estados-Membros, a 
fim de sensibilizar e informar em 
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particular os compradores de bens 
culturais ou outras partes interessadas.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Deve ser concedido tempo 
suficiente à Comissão para adotar as 
regras de execução do presente 
regulamento, em especial aquelas relativas 
aos formulários adequados a utilizar para 
pedir uma licença de importação ou para 
estabelecer uma declaração do importador. 
Por conseguinte, a aplicação do presente 
regulamento deve ser diferida.

(19) A Comissão deve adotar sem 
demora as regras de execução efetiva do 
presente regulamento, em especial as 
relativas aos formulários normalizados 
eletrónicos adequados a utilizar para pedir 
uma licença de importação ou para 
estabelecer uma declaração do importador.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) «Bens culturais», qualquer objeto 
que se revista de importância para a 
arqueologia, a pré-história, a história, a 
literatura, a arte ou a ciência e que pertença 
às categorias enumeradas no quadro do 
anexo e que satisfaça o limite mínimo de 
idade aí especificado;

a) «Bens culturais», qualquer objeto 
que, por razões de natureza religiosa ou 
laica, se revista de importância 
significativa para a arqueologia, a pré-
história, a história, a literatura, a arte ou a 
ciência e que pertença às categorias 
enumeradas no quadro do anexo e que 
satisfaça o limite mínimo de idade aí 
especificado;

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) «País de exportação», o último país 
no qual os bens culturais foram detidos de 

c) «País de exportação», o último país 
no qual os bens culturais foram detidos em 
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forma permanente em conformidade com 
as disposições legislativas e 
regulamentares do país em questão antes 
da sua expedição para a União;

conformidade com as disposições 
legislativas e regulamentares do país em 
questão antes da sua expedição para a 
União;

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) «De forma permanente», um 
período de tempo de pelo menos um mês e 
para fins distintos da utilização 
temporária, do trânsito, da exportação ou 
da expedição;

Suprimido

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) «Autoridades competentes», as 
autoridades designadas pelos Estados-
Membros para emitir as licenças de 
importação e para registar as declarações 
dos importadores;

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
os atos delegados em conformidade com o 
artigo 12.º, a fim de alterar a segunda 
coluna do quadro constante do anexo na 
sequência de alterações da Nomenclatura 
Combinada e de alterar o limite mínimo 
de idade na terceira coluna do quadro do 
anexo em função da experiência 

2. A Comissão fica habilitada a 
adotar, após consulta do Parlamento 
Europeu e do Conselho, incluindo ao 
nível de peritos, os atos delegados em 
conformidade com o artigo 12.º, a fim de 
estabelecer disposições para a 
implantação, o funcionamento e a 
manutenção do sistema eletrónico a que 



PE620.997v03-00 18/38 AD\1158273PT.docx

PT

adquirida durante o período de aplicação 
do presente regulamento.

se refere o artigo 9.º.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A introdução em livre prática dos 
bens culturais e a sujeição de bens culturais 
a um regime especial distinto do trânsito 
são apenas autorizadas mediante a 
apresentação de uma licença de importação 
emitida em conformidade com o artigo 4.º 
ou de uma declaração do importador
emitida em conformidade com o artigo 5.º.

1. É proibida a entrada no território 
aduaneiro da União de bens culturais 
exportados ilicitamente de um país 
terceiro.

A introdução em livre prática dos bens 
culturais e a sujeição de bens culturais a 
um regime especial distinto do trânsito são 
apenas autorizadas mediante a 
apresentação de uma licença de importação 
emitida em conformidade com o artigo 4.º 
ou de uma declaração do importador 
emitida em conformidade com o artigo 5.º.

A emissão de uma licença de importação 
ou a correta apresentação de uma 
declaração do importador às autoridades 
aduaneiras não devem ser consideradas 
como prova da proveniência ou
propriedade lícita dos bens culturais.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) À importação temporária, na aceção 
do artigo 250.º do Regulamento (UE) 
n.º 952/2013, no território aduaneiro da 
União de bens culturais para fins 
educativos, científicos e de investigação 

a) À importação temporária, na aceção 
do artigo 250.º do Regulamento (UE) 
n.º 952/2013, no território aduaneiro da 
União de bens culturais para fins 
educativos, científicos, de restauro, de 
conservação e de investigação académica e 
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académica; para fins de cooperação entre museus 
públicos ou instituições sem fins 
lucrativos semelhantes para a 
organização de exposições culturais, 
desde que não exista prova de que esses 
bens foram obtidos de forma ilícita;

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Ao armazenamento, na aceção do 
artigo 237.º do Regulamento (UE) 
n.º 952/2013, de bens culturais com o 
objetivo expresso de garantir a sua 
conservação por uma autoridade pública ou 
sob a supervisão da mesma.

b) Ao armazenamento, na aceção do 
artigo 237.º do Regulamento (UE) 
n.º 952/2013, de bens culturais com o 
objetivo de garantir a sua proteção e
conservação por uma autoridade pública ou 
sob a supervisão da mesma, após a 
realização de uma atenta avaliação de 
risco em relação às pessoas que 
pretendam introduzir estes bens no 
território aduaneiro da União.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode adotar, por meio 
de atos de execução, as modalidades 
específicas para a importação temporária 
ou o armazenamento de bens culturais a 
que se refere o n.º 2. Esses atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame a que se 
refere o artigo 13.º.

3. A Comissão pode adotar, por meio 
de atos de execução, as modalidades 
específicas para a importação temporária 
ou o armazenamento de bens culturais para 
fins da proteção a que se refere o n.º 2. 
Esses atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 13.º.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O detentor dos bens deve apresentar 
um pedido de licença de importação à 
autoridade competente do Estado-Membro 
de entrada. O pedido deve ser 
acompanhado de todos os documentos de 
apoio e informações que comprovem que 
os bens culturais em questão foram 
exportados do país de origem em 
conformidade com as suas disposições 
legislativas e regulamentares. Contudo, 
nos casos em que o país de exportação 
seja uma Parte Contratante na 
Convenção da UNESCO relativa às 
Medidas a Adotar para Proibir e Impedir 
a Importação, a Exportação e a 
Transferência Ilícitas da Propriedade de 
Bens Culturais, assinada em Paris em 14 
de novembro de 1970 (a seguir, 
«Convenção da UNESCO de 1970»), o 
pedido deve ser acompanhado de todos os 
documentos de apoio e informações que 
comprovem que os bens culturais foram 
exportados desse país em conformidade 
com as suas disposições legislativas e 
regulamentares.

2. O detentor dos bens culturais 
indicados no número anterior deve 
apresentar um pedido de licença de 
importação à autoridade competente do 
primeiro Estado-Membro de entrada. O 
pedido deve ser acompanhado de todos os 
documentos de apoio e informações que 
comprovem que os bens culturais em 
questão foram exportados do país de 
origem em conformidade com as suas 
disposições legislativas e regulamentares. 
Em todos os casos, o pedido deve ser 
acompanhado de todos os documentos de 
apoio e informações que comprovem que 
os bens culturais em questão foram 
exportados do país de exportação em 
conformidade com as suas disposições 
legislativas e regulamentares. Para que 
sejam concedidas as licenças de 
importação, os pedidos devem ser 
acompanhadas por uma garantia de 
armazenamento adequado que englobe a 
documentação, o acesso concedido a 
instituições académicas e museus públicos 
ou a instituições públicas semelhantes 
sem fins lucrativos e a cooperação em 
caso de pedido de restituição justificado.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No caso de o país de exportação 
não ser uma Parte Contratante na 
Convenção da UNESCO de 1970, não seja
demonstrado que os bens culturais foram 
exportados do país de origem em 
conformidade com as suas disposições 
legislativas e regulamentares;

a) No caso de não ser demonstrado 
que os bens culturais foram exportados do 
país de origem em conformidade com as 
suas disposições legislativas e 
regulamentares;
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Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) No caso de o país de exportação se 
uma Parte Contratante na Convenção da 
UNESCO de 1970, não seja demonstrado 
que os bens culturais foram exportados do 
país de exportação em conformidade com 
as suas disposições legislativas e 
regulamentares;

b) A autoridade competente tenha 
motivos razoáveis para acreditar que o 
detentor dos bens não os adquiriu de 
forma legal;

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Se o pedido for deferido, a 
autoridade competente deve transmitir por 
via eletrónica e sem demora uma cópia da 
licença de importação às autoridades 
aduaneiras competentes.

Se o pedido for indeferido, a autoridade 
competente deve informar imediatamente 
desse facto as autoridades aduaneiras 
competentes e a Comissão. A decisão de 
indeferimento deve ser acompanhada de 
uma declaração com os motivos para a 
recusa do pedido, incluindo informações 
sobre o procedimento de recurso, a qual é 
comunicada ao requerente em causa no 
momento em que é emitida.

Sempre que um pedido de licença diga 
respeito a um bem cultural para o qual já 
foi anteriormente indeferido um pedido, o 
requerente deve informar a autoridade 
competente a quem apresenta o pedido 
desse indeferimento anterior.

Os Estados-Membros reconhecerão a 
validade dos indeferimentos de pedidos 
pelas autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros, quando esses 
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indeferimentos se fundamentarem no 
disposto no presente regulamento.

Se surgirem novos elementos de prova a 
apoiar um pedido, pode ser apresentado 
um novo pedido nos termos do artigo 4.º, 
n.º 2. Nesses casos, se a autoridade 
competente emitir uma licença, deve 
informar a Comissão das razões da sua 
decisão.

A fim de garantir a aplicação uniforme do 
presente regulamento, a Comissão deve 
comunicar aos outros Estados-Membros 
as informações por si recebidas.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros designam as 
autoridades públicas competentes para 
emitir as licenças de importação em 
conformidade com o presente artigo. 
Comunicam à Comissão os contactos 
dessas autoridades e quaisquer alterações a 
esse respeito.

Os Estados-Membros designam sem 
demora as autoridades públicas 
competentes para emitir as licenças de 
importação em conformidade com o 
presente artigo. Comunicam à Comissão os 
contactos dessas autoridades e quaisquer 
alterações a esse respeito.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão publica os contactos dessas 
autoridades competentes e as respetivas 
alterações na série «C» do Jornal Oficial da 
União Europeia.

A Comissão publica os contactos dessas 
autoridades competentes e as respetivas 
alterações na série «C» do Jornal Oficial da 
União Europeia e no sítio Web específico a 
que se refere o artigo 11.º.

Justificação

Por uma questão de transparência, a lista de autoridades competentes deve ser acessível ao 
público, num sítio Web da Comissão.
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Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão pode estabelecer, por 
meio de atos de execução, o modelo para o 
pedido de licença de importação, bem 
como as regras processuais relativas à 
apresentação e ao tratamento desse pedido. 
Esses atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 13.º.

6. A Comissão deve estabelecer, por 
meio de atos de execução, o modelo 
normalizado eletrónico para a declaração 
do importador e para o pedido de licença 
de importação, para a licença de 
importação, bem como as regras 
processuais relativas à apresentação e ao 
tratamento desse pedido, juntamente com 
a respetiva documentação justificativa. 
Esses atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 13.º.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 5 – título

Texto da Comissão Alteração

Declaração do importador Declaração do importador e garantia de 
conservação

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A introdução em livre prática e a 
sujeição a um regime especial distinto do 
de trânsito na União dos bens culturais 
referidos nas alíneas a), b), e), f), g), i), j), 
k) e l) do anexo ficam subordinadas à 
apresentação de uma declaração do 
importador às autoridades aduaneiras do 
Estado-Membro de entrada.

1. A introdução em livre prática e a 
sujeição a um regime especial distinto do 
de trânsito na União dos bens culturais 
referidos nas alíneas a), b), e), f), g), i), j), 
k) e l) do anexo ficam subordinadas à 
apresentação de uma declaração do 
importador e de uma garantia de 
conservação às autoridades aduaneiras do 
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Estado-Membro de entrada.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A declaração do importador deve conter 
uma declaração assinada pelo detentor dos 
bens de que estes foram exportados do país 
de origem em conformidade com as suas 
disposições legislativas e regulamentares. 
Contudo, nos casos em que o país de 
exportação seja uma Parte Contratante na 
Convenção da UNESCO relativa aos Bens 
Culturais, a declaração do importador 
deve conter uma declaração assinada pelo 
detentor dos bens de que estes foram 
exportados desse país em conformidade 
com as suas disposições legislativas e
regulamentares.

A declaração do importador, registada 
eletronicamente e transmitida, se for o 
caso, às autoridades competentes por via 
eletrónica ou em suporte papel, deve 
conter uma declaração assinada pelo 
detentor dos bens no sentido de que estes 
foram exportados do país de origem em 
conformidade com as suas disposições 
legislativas e regulamentares.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A declaração do importador deve incluir 
um documento normalizado que descreva 
os bens culturais em questão de forma 
suficientemente pormenorizada para que 
possam ser identificados pelas autoridades 
aduaneiras.

A declaração do importador e a garantia 
de conservação devem incluir um 
documento normalizado em formato 
eletrónico ou em suporte papel que 
descreva os bens culturais em questão de 
forma suficientemente pormenorizada para 
que possam ser identificados pelas 
autoridades aduaneiras. A declaração do 
importador deve igualmente conter 
informações sobre as consequências da 
apresentação de uma declaração falsa.

Alteração 40

Proposta de regulamento
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Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A declaração do importador tem de ser 
acompanhada de um seguro obrigatório 
que cubra o período de transporte e a 
utilização no território da UE. Além disso, 
os agentes aduaneiros podem solicitar os 
originais de outros documentos, tais como 
avaliações de peritos, faturas ou títulos de 
propriedade, no momento da entrada no 
território aduaneiro da UE.

A garantia de conservação deve conter 
uma declaração assinada pelo detentor 
dos bens de que estes serão corretamente 
armazenados durante o trânsito e a venda, 
tal como referido no artigo 4.º, e de que 
serão vendidos exclusivamente a 
compradores capazes de cumprir a 
regulamentação do Estado-Membro 
relativa à gestão dos bens culturais.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode adotar, por meio 
de atos de execução, o modelo para a 
declaração do importador, bem como as 
regras processuais relativas à apresentação 
e ao tratamento da declaração do 
importador. Esses atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 13.º.

3. A Comissão pode adotar, por meio 
de atos de execução, o modelo 
normalizado eletrónico para a declaração 
do importador, bem como as regras 
processuais relativas à apresentação e ao 
tratamento eletrónicos da declaração do 
importador. Esses atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 13.º.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A licença de importação referida no 
artigo 4.º ou a declaração do importador 
referida no artigo 5.º, consoante o caso, 
devem ser apresentadas à estância 
aduaneira competente com vista à 
introdução em livre prática dos bens 
culturais ou à sua sujeição a um regime 
especial distinto do trânsito.

1. A licença de importação referida no 
artigo 4.º ou a declaração do importador 
referida no artigo 5.º, consoante o caso, 
devem ser apresentadas por via eletrónica
à estância aduaneira competente com vista 
à introdução em livre prática dos bens 
culturais ou à sua sujeição a um regime 
especial distinto do trânsito.

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No que diz respeito aos bens 
culturais que exigem a emissão de uma 
licença de importação para entrar no 
território aduaneiro da União, as 
autoridades aduaneiras devem verificar se a 
licença de importação corresponde aos 
bens apresentados. Para esse efeito, podem 
proceder a um exame físico dos bens 
culturais, nomeadamente através da 
realização de uma peritagem.

2. No que diz respeito aos bens 
culturais que exigem a emissão de uma 
licença de importação para entrar no 
território aduaneiro da União, as 
autoridades aduaneiras devem verificar se a 
licença de importação corresponde aos 
bens apresentados. Para esse efeito, podem 
proceder a um exame físico dos bens 
culturais através da realização de uma 
peritagem. Devem ser atribuídos um 
número de ordem e uma data de registo à 
licença de importação registada 
eletronicamente e, quando da autorização 
de saída dos bens, será fornecida ao 
declarante uma cópia da licença de 
importação registada.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No que diz respeito aos bens 
culturais que exigem a apresentação de 
uma declaração do importador para entrar 
no território aduaneiro da União, as 

3. No que diz respeito aos bens 
culturais que exigem a apresentação de 
uma declaração do importador para entrar 
no território aduaneiro da União, as 
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autoridades aduaneiras devem verificar se a 
declaração do importador está conforme 
com os requisitos previstos no artigo 5.º ou 
com base no mesmo e corresponde aos 
bens apresentados. Para esse efeito, podem 
exigir informações complementares ao 
declarante e proceder a um exame físico 
dos bens culturais, nomeadamente através 
da realização de uma peritagem. Além 
disso, devem registar a declaração do 
importador mediante a atribuição de um 
número de ordem e uma data de registo e, 
aquando da autorização de saída dos bens, 
fornecer ao declarante uma cópia da 
declaração do importador registada.

autoridades aduaneiras devem verificar se a 
declaração do importador está conforme 
com os requisitos previstos no artigo 5.º ou 
com base no mesmo e corresponde aos 
bens apresentados. Para esse efeito, podem 
exigir informações complementares ao 
declarante e proceder a um exame físico 
dos bens culturais através da realização de 
uma peritagem. A declaração do 
importador registada eletronicamente deve 
receber um número de ordem e uma data 
de registo e, aquando da autorização de 
saída dos bens, será fornecida ao 
declarante uma cópia da declaração do 
importador registada que será também 
enviada às autoridades competentes.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão publica os contactos das 
estâncias aduaneiras competentes e as 
respetivas alterações na série «C» do Jornal 
Oficial da União Europeia.

A Comissão publica os contactos das 
estâncias aduaneiras competentes e as 
respetivas alterações na série «C» do Jornal 
Oficial da União Europeia e no sítio Web 
específico a que se refere o artigo 11.º.

Justificação

Por uma questão de transparência, a lista de autoridades competentes deve ser acessível ao 
público, num sítio Web da Comissão.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A

No caso de o controlo na fronteira da UE 
revelar que os bens culturais estão a ser 
importados ilicitamente, a estância 
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aduaneira da UE competente deve 
informar as autoridades policiais e as 
estâncias aduaneiras do país de origem do 
bem retido da tentativa de transporte e 
utilização ilegais da obra de arte. No caso 
de o país a partir do qual os bens culturais 
estão a ser ilicitamente transportados ser 
diferente do país de origem, têm de ser 
informadas as autoridades nacionais de 
ambos os países.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades aduaneiras devem 
apreender e reter temporariamente os bens 
culturais introduzidos no território 
aduaneiro da União nos casos em que os 
bens culturais em questão entraram no 
território aduaneiro da União sem que 
estivessem preenchidas as condições 
previstas no artigo 3.º, n.ºs 1 e 2.

1. As autoridades aduaneiras devem 
apreender e reter temporariamente os bens 
culturais introduzidos no território 
aduaneiro da União nos casos em que os 
bens culturais em questão entraram no 
território aduaneiro da União sem que 
estivessem preenchidas as condições 
previstas no artigo 3.º, n.ºs 1 e 2. Em caso 
de apreensão ou retenção temporária de 
bens culturais, devem ser previstas 
garantias adequadas para a sua 
conservação ótima, em conformidade com 
o direito internacional e da União.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As autoridades aduaneiras, 
também em cooperação com outras 
agências europeias ou nacionais, se for 
caso disso, podem decidir submeter a 
verificação e os controlos aduaneiros a 
um exame mais exaustivo, de acordo com 
uma abordagem baseada no risco. Caso 
as autoridades competentes tenham 
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motivos razoáveis para acreditar que os 
bens culturais em trânsito no território da 
União podem ter sido exportados em 
contravenção das normas e das 
regulamentações de um país de origem, 
ou obtidos por outro meio ilícito, devem 
instar as autoridades aduaneiras a 
apreender temporariamente esses bens.

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A decisão administrativa a que se 
refere o n.º 1 deve ser acompanhada de 
uma exposição de motivos, comunicada ao 
declarante e passível de recurso efetivo em 
conformidade com os processos previstos 
no direito nacional.

2. A decisão administrativa a que se 
referem o n.º 1 e o n.º 1-A deve ser 
acompanhada de uma exposição de 
motivos, comunicada ao declarante e 
passível de recurso efetivo em 
conformidade com os processos previstos 
no direito nacional.

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O período de retenção temporária 
deve limitar-se estritamente ao tempo 
necessário para que as autoridades 
aduaneiras ou outras autoridades 
responsáveis pela aplicação da lei 
determinem se as circunstâncias do caso 
concreto justificam a retenção ao abrigo de 
outras disposições do direito da União ou 
do direito nacional. O período máximo de 
retenção temporária nos termos do presente 
artigo é de seis meses. Se não for 
determinada a prorrogação do período de 
retenção dos bens culturais no prazo fixado 
ou se se determinar que as circunstâncias 
do caso não justificam a prorrogação do 
período de retenção, os bens culturais 

3. O período de retenção temporária 
deve limitar-se estritamente ao tempo 
necessário para que as autoridades 
aduaneiras ou outras autoridades 
responsáveis pela aplicação da lei 
determinem se as circunstâncias do caso 
concreto justificam a retenção ao abrigo de 
outras disposições do direito da União ou 
do direito nacional. O período máximo de 
retenção temporária nos termos do presente 
artigo é de seis meses. Se não for 
determinada a prorrogação do período de 
retenção dos bens culturais no prazo fixado 
ou se se determinar que as circunstâncias 
do caso não justificam a prorrogação do 
período de retenção, os bens culturais 
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devem ser imediatamente disponibilizados 
ao declarante.

devem ser imediatamente disponibilizados 
ao declarante. As autoridades dos 
Estados-Membros da UE devem 
assegurar, no momento da restituição da 
obra de arte ao país de origem, que este 
último não é afetado por um conflito 
armado que não permita garantir a 
segurança do bem cultural. Caso 
contrário, o bem deve permanecer na UE 
até à estabilização da situação no país de 
origem.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A

Assistência técnica, consultoria e 
intercâmbio de informações

Os Estados-Membros, assistidos pela 
Comissão, se for caso disso, podem 
prestar assistência e orientação de caráter 
técnico ou de outro tipo aos importadores, 
tendo em conta a situação das pequenas e 
médias empresas, a fim de facilitar o 
cumprimento dos requisitos estabelecidos 
no presente regulamento.

Os Estados-Membros, assistidos pela 
Comissão, devem facilitar o intercâmbio e 
a divulgação de informações relevantes 
sobre o tráfico de bens culturais, em 
especial tendo em vista assistir os 
importadores na avaliação dos riscos, e 
sobre as melhores práticas quanto à 
aplicação do presente regulamento.

A assistência deve ser prestada de modo a 
evitar comprometer as responsabilidades 
das autoridades competentes a que se 
refere o artigo 2.º, n.º 1, alínea h-A), e a 
preservar a sua independência na 
aplicação do presente regulamento.
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Justificação

Este novo artigo inspira-se no artigo 13.º do Regulamento (UE) n.º 995/2010 que fixa as 
obrigações dos operadores que colocam no mercado madeira e produtos da madeira 
(RUEM) e pretende facilitar a aplicação adequada do presente regulamento.

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos da aplicação do 
presente regulamento, os
Estados-Membros devem assegurar a 
cooperação entre as autoridades 
competentes a que se refere o artigo 3.º, 
n.º 4.

1. Para efeitos da aplicação do 
presente regulamento, os 
Estados-Membros devem assegurar a 
cooperação entre as autoridades 
competentes.

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Pode ser desenvolvido um sistema 
eletrónico para o armazenamento e a troca 
de informações entre as autoridades dos 
Estados-Membros, nomeadamente no que 
diz respeito às declarações do importador e 
às licenças de importação.

2. Deve ser desenvolvido um sistema 
eletrónico, com base numa proposta 
legislativa adequada, para o 
armazenamento e a troca de informações 
entre as autoridades dos Estados-Membros, 
incluindo as autoridades aduaneiras,
nomeadamente no que diz respeito às 
declarações do importador e às licenças de 
importação. Qualquer armazenamento ou 
tratamento de dados pessoais no âmbito 
desse sistema eletrónico deve respeitar a 
legislação da União relativa à proteção de 
dados, em particular os princípios da 
necessidade, da proporcionalidade e da 
limitação da finalidade, bem como a 
supervisão adequada por parte das 
autoridades de proteção de dados.
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Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As disposições para a 
implementação, o funcionamento e a 
manutenção do sistema eletrónico a que 
se refere o n.º 2;

Suprimido

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem estabelecer o 
regime de sanções aplicáveis às infrações 
ao disposto nos artigos 3.º, 4.º e 5.º e, em 
particular, à prestação de falsas declarações 
e à apresentação de informações falsas para 
obter a autorização de entrada de bens 
culturais no território aduaneiro da União, 
bem como tomar todas as medidas 
necessárias para garantir a sua aplicação. 
As sanções previstas devem ser efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas. Os 
Estados-Membros notificam esse regime e 
essas medidas à Comissão no prazo de 18 
meses após a entrada em vigor do presente 
regulamento e notificam sem demora 
qualquer subsequente alteração das 
mesmas.

Os Estados-Membros devem estabelecer o 
regime de sanções aplicáveis às infrações 
ao disposto nos artigos 3.º, 4.º e 5.º e, em 
particular, à introdução de um bem 
cultural no território da União sem a 
devida licença, à utilização de uma 
licença para um bem cultural que não 
aquele em relação ao qual foi emitida ou
à prestação de falsas declarações e à 
apresentação de informações falsas para 
obter a autorização de entrada de bens 
culturais no território aduaneiro da União, 
bem como à disponibilização de recursos 
económicos a grupos criminosos em 
resultado da importação de bens 
culturais. Os Estados-Membros devem
tomar todas as medidas necessárias, 
incluindo a expropriação de propriedade 
dos autores de importação ilícita de bens 
culturais, para garantir a sua plena
aplicação. As sanções previstas devem ser 
efetivas, proporcionadas e dissuasivas. Os 
Estados-Membros notificam esse regime e 
essas medidas à Comissão no prazo de 18 
meses após a entrada em vigor do presente 
regulamento e notificam sem demora 
qualquer subsequente alteração das 
mesmas.
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Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 11 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem organizar 
ações de formação e atividades de reforço 
das capacidades para assegurar a aplicação 
eficaz do presente regulamento pelas 
autoridades em causa. Podem também 
recorrer a campanhas de sensibilização 
destinadas a sensibilizar, em particular, os 
compradores de bens culturais.

Os Estados-Membros devem organizar 
ações de formação para funcionários dos 
serviços aduaneiros ou outros agentes 
competentes na matéria sobre a 
identificação de bens culturais traficados, 
roubados ou falsificados e a cooperação 
de forma mais eficaz na luta contra o 
comércio ilícito e o tráfico de bens 
culturais, bem como atividades de reforço 
das capacidades para assegurar a aplicação 
eficaz do presente Regulamento pelas 
autoridades e os profissionais em causa. A 
Comissão deve alojar um sítio Web 
específico que informe claramente todos 
os interessados sobre os objetivos do 
presente regulamento, as obrigações, a 
lista de autoridades competentes, a 
possibilidade de retenção temporária, as 
sanções previstas, o direito a um recurso 
efetivo ou outras questões pertinentes. Os 
Estados-Membros devem também recorrer 
a campanhas de sensibilização e 
estabelecer e disponibilizar pontos de 
informação e linhas diretas de fácil 
acesso a fim de sensibilizar e informar, em 
particular, os compradores de bens 
culturais e outras partes interessadas. A 
fim de observar os princípios e o espírito 
do presente regulamento, os serviços 
aduaneiros presentes nas fronteiras 
externas da UE devem dispor de 
assistência especializada, fundos 
específicos e equipamentos especiais.

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 11 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Nos seus trabalhos preparatórios para a 
aplicação do presente regulamento, a 
Comissão e os Estados-Membros devem 
cooperar com organizações internacionais 
como a UNESCO, a Interpol, a Europol, 
a Organização Mundial das Alfândegas 
(OMA) e o Conselho Internacional dos 
Museus, para assegurar uma formação 
eficaz, atividades de reforço de 
capacidades e campanhas de 
sensibilização.

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Informações sobre as infrações ao 
presente regulamento;

b) Informações sobre as infrações ao 
presente regulamento e as sanções 
impostas;

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

c) Número de casos em que os bens 
culturais tenham sido retidos; e

c) Número de casos em que os bens 
culturais tenham sido retidos e duração 
dessas retenções; e

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Número de casos em que os bens 
culturais tenham sido abandonados a favor 

f) Número de casos em que os bens 
culturais tenham sido abandonados a favor 
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do Estado em conformidade com o artigo 
199.º do Regulamento (UE) n.º 952/2013.

do Estado em conformidade com o artigo 
199.º do Regulamento (UE) n.º 952/2013 e

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para este efeito, a Comissão envia os 
questionários pertinentes aos Estados-
Membros. Os Estados-Membros dispõem 
de um prazo de seis meses para comunicar
à Comissão as informações solicitadas.

Para este efeito, a Comissão envia os 
questionários pertinentes aos Estados-
Membros. Os Estados-Membros dispõem 
de um prazo de seis meses a contar da 
data de receção do questionário para 
comunicar à Comissão as informações 
solicitadas.

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Com base nas respostas dos 
Estados-Membros aos questionários a que 
se refere o primeiro parágrafo, a 
Comissão pode pedir aos Estados-
Membros informações complementares 
relativas ao tratamento dos pedidos de 
licenças de importação. Os Estados-
Membros devem assegurar sem demora a 
prestação das informações solicitadas.

Justificação

A fim de apreciar a aplicação uniforme do presente regulamento, a Comissão deve, caso o 
julgue necessário, obter informações adicionais sobre o tratamento dado aos pedidos de 
licenças pelas autoridades competentes dos Estados-Membros.

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão apresenta um relatório 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
sobre a aplicação do presente regulamento 
no prazo de três anos após a data de 
aplicação do presente regulamento e, 
posteriormente, de cinco em cinco anos.

2. A Comissão apresenta um relatório 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
sobre a aplicação do presente regulamento 
no prazo de três anos após a data de 
aplicação do presente regulamento e, 
posteriormente, de cinco em cinco anos. Os 
relatórios devem avaliar a aplicação 
uniforme do presente regulamento, bem 
como o seu funcionamento e eficácia, e 
podem, se necessário, ser acompanhados 
de propostas legislativas adequadas.
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