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Amendamentul 1 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Articolul 36 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene permite 
adoptarea de dispoziții pentru protejarea 
bunurilor culturale definite sau clasificate 
drept bunuri aparținând patrimoniului 
național în cadrul deschiderii frontierelor 
interne ale Uniunii. Prin urmare, acesta 
recunoaște că este necesar ca bunurile 
culturale să beneficieze de o protecție 
specifică în conformitate cu normele 
pieței interne. Articolul menționat face 
referire la specificitatea bunurilor 
culturale și la excepția culturală. În plus, 
articolul 167 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene 
subliniază acum faptul că Uniunea 
contribuie la înflorirea culturilor statelor 
membre, respectând diversitatea 
națională, iar alineatul (2) din acest 
articol vizează conservarea și protejarea 
patrimoniului cultural de importanță 
europeană din care face parte patrimoniul 
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național. Articolul 167 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
încurajează, de asemenea, cooperarea 
între statele membre în cadrul acțiunii 
culturale a Uniunii. 

Justificare 

Se amintește faptul că aspectele culturale sunt acum menționate în mod explicit în tratatele 

europene. 

 
 
 

Amendamentul 2 

Propunere de directivă 

Considerentul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Piața internă cuprinde un spațiu fără 
frontiere în care libera circulație a 
mărfurilor, persoanelor, a serviciilor și 
capitalurilor este asigurată în conformitate 
cu dispozițiile din tratat. Aceste dispoziții 
nu se opun interdicțiilor sau restricțiilor 
justificate pe motive de protejare a unor 
bunuri de patrimoniu național cu valoare 
artistică, istorică sau arheologică. 

(2) Cu toate că piața internă cuprinde un 
spațiu fără frontiere în care libera circulație 
a mărfurilor, persoanelor, a serviciilor și 
capitalurilor este asigurată în conformitate 
cu dispozițiile din tratat, bunurile de 
patrimoniu național cu valoare artistică, 
istorică sau arheologică, nu pot fi tratate 
ca simple mărfuri, inclusiv în ceea ce 
privește angajamentele asumate de 
Uniune și de statele membre în cadrul 
Convenției UNESCO privind protejarea și 
promovarea diversității expresiilor 
culturale. 

Justificare 

Se amintește faptul că bunurile culturale fac obiectul unor măsuri specifice de protecție. 

 
 
 

Amendamentul 3 

Propunere de directivă 

Considerentul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Directiva 93/7/CEE a pus în practică  (4) Directiva 93/7/CEE a pus în practică un 
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un sistem care să permită statelor membre 
să obțină restituirea, pe teritoriul lor, a 
bunurilor culturale clasificate drept „bunuri 
aparținând patrimoniului național” în 
sensul articolului 36 din tratat aparținând 
unor categorii comune de bunuri culturale 
menționate în anexa sa și care au părăsit 
teritoriul lor cu încălcarea măsurilor 
naționale menționate anterior sau a 
dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 
116/2009 al Consiliului din 18 decembrie 
2008 privind exportul bunurilor culturale23 
și a obiectelor culturale clasificate drept 
„bunuri aparținând patrimoniului național” 
care formează parte integrantă a colecțiilor 
publice sau a inventarelor instituțiilor 
ecleziastice, dar care nu intră în aceste 
categorii comune. 

sistem care să permită statelor membre să 
obțină restituirea, pe teritoriul lor, a 
bunurilor culturale clasificate drept „bunuri 
aparținând patrimoniului național” în 
sensul articolului 36 din tratat aparținând 
unor categorii comune de bunuri culturale 
menționate în anexa sa și care au părăsit 
teritoriul lor cu încălcarea măsurilor 
naționale menționate anterior sau a 
dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 
116/2009 al Consiliului din 18 decembrie 
2008 privind exportul bunurilor culturale23, 
a obiectelor culturale clasificate drept 
„bunuri aparținând patrimoniului național” 
care formează parte integrantă a colecțiilor 
publice sau a inventarelor instituțiilor 
ecleziastice, dar care nu intră în aceste 
categorii comune, precum și a bunurilor 
culturale care provin din săpături 
arheologice ilegale. 

__________________ __________________ 
23 JO L 39, 10.2.2009, p. 1. 23 Regulamentul (CE) nr. 116/2009 al 

Consiliului din 18 decembrie 2008 privind 
exportul bunurilor culturale (JO L 39 din 
10.2.2009, p. 1). 

 
 
 

Amendamentul 4 

Propunere de directivă 

Considerentul 8 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Funcționarea Directivei 93/7/CEE a 
arătat limitele sistemului pentru obținerea 
restituirii bunurilor clasificate drept 
„bunuri aparținând patrimoniului național” 
care au părăsit ilegal teritoriul unui stat 
membru și care au fost descoperite pe 
teritoriul unui alt stat membru. 

(8) Directiva 93/7/CEE are drept obiectiv 
asigurarea restituirii fizice a bunurilor 
culturale clasificate sau definite drept 
bunuri aparținând patrimoniului național 
al statului membru al cărui teritoriu l-au 
părăsit în mod ilegal. Aplicarea directivei 
respective a arătat limitele sistemului 
pentru obținerea restituirii bunurilor 
clasificate drept „bunuri aparținând 
patrimoniului național” care au părăsit 
ilegal teritoriul unui stat membru și care au 
fost descoperite pe teritoriul unui alt stat 
membru. Rapoartele naționale privind 
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aplicarea directivei menționate au indicat 
că aceasta se aplică în situații rare, în 
special din cauza limitării domeniului său 
de aplicare, determinată în special de 
constrângerile impuse de anexa la 
directiva respectivă în ceea ce privește 
categoriile de bunuri culturale vizate, 
pragurile stabilite de aceasta privind 
vechimea și valoarea financiară, precum 
și termenele prea scurte privind procedura 
și prescripția. 

 
 
 

Amendamentul 5 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Este de dorit ca statele membre să 
dispună de un sistem care să garanteze că 
ieșirea ilegală a unui bun cultural 
clasificat drept „bun aparținând 
patrimoniului național” către un alt stat 
membru nu prezintă același risc ca 
exportul său ilegal în afara Uniunii. 

eliminat 

 
 
 

Amendamentul 6 

Propunere de directivă 

Considerentul 10 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Prezenta directivă trebuie să își 
extindă domeniul de aplicare la orice bun 
cultural clasificat drept „bun aparținând 
patrimoniului național cu valoare artistică, 
istorică sau arheologică”, în conformitate 
cu legislația sau procedurile administrative 
naționale în sensul articolului 36 din tratat. 
În acest sens, ar trebui să se suprime 
criteriul apartenenței la una dintre 
categoriile menționate în anexa la 

(10) Prezenta directivă trebuie să își 
extindă domeniul de aplicare la orice bun 
cultural definit sau clasificat de un stat 
membru drept „bun aparținând 
patrimoniului național cu valoare artistică, 
istorică sau arheologică”, în conformitate 
cu legislația sau procedurile administrative 
naționale în sensul articolului 36 din tratat. 
Astfel, prezenta directivă va reglementa 
bunuri culturale precum bunuri de interes 
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Directiva 93/7/CEE și, în consecință, 
anexa menționată și criteriul de a forma 
parte integrantă a colecțiilor publice care 
figurează în inventarele muzeelor, ale 
arhivelor și ale fondurilor de conservare 
ale bibliotecilor sau a inventarelor 
instituțiilor ecleziastice. Respectarea 
diversității sistemelor naționale de 
protecție a bunurilor culturale este 
recunoscută la articolul 36 din tratat. În 
acest context, încrederea reciprocă, spiritul 
de cooperare și o înțelegere reciprocă între 
statele membre sunt, prin urmare, 
indispensabile. 

istoric, paleontologic, etnografic, 
numismatic sau de valoare științifică, 
indiferent dacă acestea fac sau nu parte 
din colecții publice sau de altă natură sau 
constituie elemente individuale, cu 
condiția ca acestea să fie clasificate sau 
definite drept bunuri aparținând 
patrimoniului național. De asemenea, 
bunurile culturale clasificate sau definite 
drept bunuri aparținând patrimoniului 
național nu vor trebui să respecte 
pragurile legate de vechime și/sau valoare 
financiară pentru a putea fi restituite în 
temeiul prezentei directive. Ar trebui 
încurajate încrederea reciprocă, spiritul de 
cooperare și înțelegerea reciprocă între 
statele membre pentru a împiedica 
exportul ilegal de bunuri culturale pe 
teritoriul și în afara Uniunii. Totuși, 
statele membre ar trebui fie invitate să 
stabilească domeniul de aplicare a 
termenului „bun aparținând 
patrimoniului naționalˮ în cadrul 
articolului 36 din tratat, în care se 
recunoaște diversitatea sistemelor 
naționale de protecție a bunurilor 
culturale.  

 În același spirit de cooperare și înțelegere 
reciprocă și cu obiectivul de a promova 
restituirea bunurilor culturale între 
statele membre, inclusiv dincolo de sfera 
de aplicare a prezentei directive, statele 
membre ar trebui încurajate să semneze și 
să ratifice Convenția UNESCO din 1970, 
precum și Convenția UNIDROIT privind 
bunurile culturale furate sau exportate 
ilegal din 1995. 

 
 
 

Amendamentul 7 

Propunere de directivă 

Considerentul 11 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Este necesar să se intensifice (11) Este necesar să se intensifice 
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cooperarea administrativă între statele 
membre pentru a favoriza o aplicare mai 
eficientă și uniformă a prezentei directive. 
În acest scop, este necesar să se prevadă că 
autoritățile centrale utilizează Sistemul de 
informare al pieței interne (denumit în 
continuare „IMI”) prevăzut în 
Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 octombrie 2012 privind cooperarea 
administrativă prin intermediul 
Sistemului de informare al pieței interne 
și de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a 
Comisiei24. Ar fi de dorit, de asemenea, ca 
celelalte autorități competente ale statelor 
membre să utilizeze, pe cât posibil, același 
sistem. 

cooperarea administrativă între statele 
membre pentru a favoriza o aplicare mai 
eficientă și uniformă a prezentei directive. 
În acest scop, este necesar să se prevadă că 
autoritățile centrale utilizează Sistemul de 
informare al pieței interne (denumit în 
continuare „IMI”) prevăzut în 
Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului24. 
Ar fi de dorit, de asemenea, ca celelalte 
autorități competente ale statelor membre 
să utilizeze, pe cât posibil, același sistem și 
ca autoritățile centrale ale statelor 
membre să comunice informațiile 
referitoare la bunurile culturale pe care 
acestea le-au definit sau clasificat drept 
bunuri aparținând patrimoniului 
național, precum și bunurile din categoria 
menționată care au fost furate sau au 
părăsit ilegal teritoriul lor, inclusiv 
bunurile găsite în urma unor excavații 
ilegale. 

 În scopul îmbunătățirii punerii în aplicare 
a prezentei directive, ar trebui să se 
stabilească un cadru special în sistemul 
IMI pentru a se adapta la caracteristicile 
specifice ale bunurilor culturale, ca 
bunuri complet diferite de alte bunuri 
aflate sub incidența articolului 36 din 
tratat. 

_______________ _______________ 
24 JO L 316, 14.11.2012, p. 1. 24 Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 octombrie 2012 privind cooperarea 
administrativă prin intermediul 
Sistemului de informare al pieței interne 
și de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a 
Comisiei („Regulamentul IMI” ) (JO L 
316, 14.11.2012, p. 1). 

 
 
 

Amendamentul 8 

Propunere de directivă 

Considerentul 11 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11a) Statele membre sunt invitate să 
prezinte o definiție a termenului 
„patrimoniu național”. 

 
 
 

Amendamentul 9 

Propunere de directivă 

Considerentul 12 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Pentru a asigura protecția datelor cu 
caracter personal, cooperarea 
administrativă și schimbul de informații 
între autoritățile competente ar trebui să fie 
conforme normelor enunțate în Directiva 
95/46/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 24 octombrie 1995 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și libera circulație a acestor date25 
și, în măsura în care sistemul de informare 
al pieței interne este utilizat, în 
Regulamentul (UE) nr. 1024/2012. 

(12) Pentru a asigura protecția datelor cu 
caracter personal, cooperarea 
administrativă și schimbul de informații 
între autoritățile competente ar trebui să fie 
conforme normelor enunțate în Directiva 
95/46/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 24 octombrie 1995 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și libera circulație a acestor date, 
în Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului25a și, în măsura în care sistemul 
de informare al pieței interne este utilizat, 
în Regulamentul (UE) nr. 1024/2012. 
Definițiile utilizate în Directiva 95//46/CE 
și în Regulamentul (CE) nr. 45/2001 se 
aplică, de asemenea, în sensul prezentei 
directive și a cooperării administrative și 
schimbului de informații între autoritățile 
competente. 

_______________ ______________ 
25JO L 281, 23.11.1995, p.31. Directiva 95/46/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 24.10.1995 
privind protecția persoanelor fizice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a 
acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31). 

 Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2000 privind protecția 
persoanelor fizice cu privire la 
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prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către instituțiile și organele comunitare 
și privind libera circulație a acestor date 
(JO L 8, 12.1.2001, p. 1).  

 
 
 

Amendamentul 10 

Propunere de directivă 

Considerentul 14 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) De asemenea, se dovedește necesar să 
se prelungească termenul pentru 
exercitarea acțiunii în restituire la trei ani 
de la data la care statul membru solicitant a 
luat cunoștință de locul în care se găsește 
bunul cultural și de identitatea posesorului 
sau a detentorului acestuia. Din motive de 
claritate, este necesar să se precizeze că 
termenul de prescripție începe să curgă de 
la data la care autoritatea centrală a statului 
membru solicitant a luat cunoștință de 
aceste informații. 

(14) De asemenea, se dovedește necesar să 
se prelungească termenul pentru 
exercitarea acțiunii în restituire la trei ani 
de la data la care statul membru solicitant a 
luat cunoștință de locul în care se găsește 
bunul cultural și de identitatea posesorului 
sau a detentorului acestuia. Din motive de 
claritate, este necesar să se precizeze că 
termenul de prescripție începe să curgă de 
la data la care autoritatea centrală a statului 
membru solicitant a luat cunoștință de 
aceste informații. Directiva 93/7/CEE 
prevede că, în orice circumstanțe, 
acțiunea în restituire se prescrie în termen 
de 30 de ani de la data la care bunul 
cultural a părăsit ilegal teritoriul statului 
membru solicitant. Cu toate acestea, în 
cazul bunurilor care fac parte din colecții 
publice și al bunurilor ecleziastice din 
statele membre în care aceste bunuri fac 
obiectul unei protecții speciale în 
conformitate cu legislația internă, 
acțiunile în restituire fac obiectul unui 
termen mai lung în anumite circumstanțe. 

 Cu toate că statele membre au prevăzut 
sisteme de protecție speciale în temeiul 
dreptului intern, celelalte termene de 
prescripție privind colecțiile publice și 
inventarele instituțiilor ar trebui să 
continue să se aplice. 
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Amendamentul 11 

Propunere de directivă 

Considerentul 16 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Astfel, este de dorit să se asigure 
faptul că toți actorii de pe piața bunurilor 
culturale dau dovadă de diligență în 
cadrul tranzacțiilor cu bunuri culturale. 
Consecințele achiziționării unui bun 
cultural de proveniență ilegală nu vor fi cu 
adevărat disuasive decât în cazul în care 
obligația de restituire este însoțită de 
obligația de a dovedi faptul că posesorul 
bunului a depus diligențele necesare pentru 
a putea obține o despăgubire. În acest 
sens, în vederea realizării obiectivelor 
Uniunii în materie de prevenire și de 
combatere a traficului ilegal de bunuri 
culturale, este necesar să se stabilească că 
posesorul trebuie să dovedească faptul că 
a depus diligențele necesare în momentul 
achiziționării bunului pentru obținerea 
unei despăgubiri și că posesorul nu poate 
invoca buna sa credință dacă nu a depus 
nivelul de diligență cerut de 
circumstanțele cazului în speță. 

(16) Astfel, este de dorit să se ia măsuri 
pentru ca toți actorii de pe piața bunurilor 
culturale să dea dovadă de diligența 
necesară pentru a preveni sau a împiedica 
tranzacțiile care încalcă legislația unui 
stat membru. Consecințele achiziționării 
unui bun cultural de origine ilegală nu vor 
fi cu adevărat disuasive decât în cazul în 
care plata compensatorie în favoarea 
posesorului bunului restituit este însoțită 
de obligația de a dovedi faptul că posesorul 
bunului a depus diligențele necesare în 
momentul achiziționării bunului. Această 
diligență trebuie, de asemenea, solicitată 
în cazul în care bunurile culturale par să 
provină din săpături arheologice ilegale 
sau neautorizate. 

 
 
 

Amendamentul 12 

Propunere de directivă 

Considerentul 16 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (16a) În acest sens, este de dorit ca fiecare 
persoană, în special fiecare actor de pe 
piața bunurilor culturale, să poată accesa 
cu ușurință informațiile publice 
referitoare la bunurile culturale definite 
sau clasificate de statele membre ca 
bunuri aparținând patrimoniului 
național. Statele membre ar trebui să 
adopte măsuri adecvate pentru a facilita 
accesul la aceste informații publice, care 
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ar trebui să fie publicate online. Baza de 
date a UNESCO referitoare la legislațiile 
naționale privind patrimoniul cultural, 
creată în 2005, ar putea fi un instrument 
de informare util în acest scop. 

 
 
 

Amendamentul 13 

Propunere de directivă 

Considerentul 19 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (19a) Pentru o bună punere în aplicare a 
prezentei directive este necesară 
înființarea unui comitet consultativ de 
experți naționali însărcinat să participe la 
adaptarea sistemului IMI la 
caracteristicile specifice ale bunurilor 
culturale, să contribuie la schimbul de 
bune practici dintre statele membre și să 
identifice eventualele probleme care ar 
putea apărea în urma punerii în aplicare 
a prezentei directive. 

 
 
 

Amendamentul 14 

Propunere de directivă 

Articolul -1 (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul -1 

 Prezenta directivă vizează restituirea 
bunurilor culturale definite sau clasificate 
de către un stat membru drept "bun 
aparținând patrimoniului național cu 
valoare artistică, istorică sau 
arheologică", în conformitate cu 
legislația sau procedurile administrative 
naționale în sensul articolului 36 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, care au părăsit ilegal teritoriul 
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unui stat membru, chiar dacă acestea 
provin din săpături ilegale. Prezenta 
directivă se aplică indiferent dacă obiectul 
în cauză a fost clasificat sau definit de un 
stat membru drept „bun aparținând 
patrimoniului naționalˮ înainte sau după 
ce a părăsit ilegal teritoriul statului 
membru respectiv. 

 
 
 

Amendamentul 15 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. „bun cultural”: un bun clasificat, înainte 
sau după ce a părăsit ilegal teritoriul unui 
stat membru, drept „bun aparținând 
patrimoniului național cu valoare artistică, 
istorică sau arheologică”, în conformitate 
cu legislația sau procedurile administrative 
naționale în sensul articolului 36 din tratat; 

1. „bun cultural”: un bun clasificat sau 
definit, înainte sau după ce a părăsit ilegal 
teritoriul unui stat membru, drept „bun 
aparținând patrimoniului național cu 
valoare artistică, istorică sau arheologică”, 
în conformitate cu legislația sau 
procedurile administrative naționale în 
sensul articolului 36 din tratat; 

 
 
 

Amendamentul 16 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 8 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

8. „colecții publice”: colecțiile care sunt 
proprietatea unui stat membru, a unei 
autorități locale sau regionale dintr-un stat 
membru sau a unei instituții situate pe 
teritoriul unui stat membru și clasificate 
drept publice conform legislației 
respectivului stat membru, cu condiția ca o 
astfel de instituție să fie proprietatea acelui 
stat membru sau a unei autorități locale sau 
regionale, sau să fie finanțată în mod 
semnificativ de acesta sau de una sau 

8. „colecții publice”: colecțiile care sunt 
proprietatea unui stat membru, a unei 
autorități locale sau regionale dintr-un stat 
membru sau a unei instituții situate pe 
teritoriul unui stat membru și clasificate 
drept publice conform legislației 
respectivului stat membru, cu condiția ca o 
astfel de instituție să fie proprietatea acelui 
stat membru sau a unei autorități locale sau 
regionale, sau să fie finanțată în mod 
semnificativ de acesta sau de una sau 
cealaltă dintre autorități ori să fie 
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cealaltă dintre autorități. recunoscută sau aprobată de statul 
membru respectiv; „colecții publice”: 
inclusiv colecții private, în măsura în care 
sunt recunoscute, aprobate și 
supravegheate de către autoritățile 
centrale ale statului membru în cauză. 

 
 
 

Amendamentul 17 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 8 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 8b. „IMIˮ: o secțiune a sistemului de 
informare al pieței interne adaptată în 
mod special necesităților bunurilor 
culturale. 

 
 
 

Amendamentul 18 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul -1 (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1. de a difuza toate informațiile privind 
bunurile culturale furate sau care au 
părăsit ilegal teritoriul lor care figurează 
în registrele lor sau în alte documente 
similare; 

 
 
 

Amendamentul 19 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. de a permite autorităților competente ale 
statului membru solicitant să verifice dacă 

3. de a permite autorităților competente ale 
statului membru solicitant să verifice dacă 
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bunul în cauză constituie un bun cultural, 
cu condiția ca verificarea să fie efectuată în 
termen de cinci luni de la data notificării 
prevăzute la punctul 2. Dacă această 
verificare nu este efectuată în termenul 
prevăzut, punctele 4 și 5 nu se mai aplică; 

bunul în cauză constituie un bun cultural, 
cu condiția ca verificarea să fie efectuată în 
termen de șase luni de la data notificării 
prevăzute la punctul 2. În acest sens, statul 
membru solicitat trebuie să răspundă cât 
mai curând statului membru solicitant, 
pentru ca acesta din urmă să poată 
efectua verificarea în termenul stabilit 
mai sus. Dacă această verificare nu este 
efectuată în termenul prevăzut, punctele 4 
și 5 nu se mai aplică; 

 
 
 

Amendamentul 20 

Propunere de directivă 

Articolul 6 – paragraful 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Schimburile de informații se efectuează 
prin intermediul IMI. 

Schimburile de informații, inclusiv cele 
prevăzute la articolul 4, referitoare la 
bunurile culturale care au părăsit ilegal 
teritoriul, se efectuează prin intermediul 
IMI, în conformitate cu dispozițiile legale 
aplicabile în domeniul protecției datelor 
cu caracter personal și a vieții private. 
Totuși, acest paragraf nu aduce atingere 
posibilității ca autoritățile centrale 
competente să recurgă la alte mijloace de 
comunicare în afară de IMI, în special în 
cazul în care sunt obligate în acest sens de 
măsurile specifice necesare în cadrul unei 
proceduri de restituire. 

 
 
 

Amendamentul 21 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Cu toate acestea, în cazul bunurilor care 
fac parte din colecțiile publice menționate 
la articolul 1 punctul 8 și al bunurilor 

Cu toate acestea, în cazul bunurilor care 
fac parte din colecțiile publice menționate 
la articolul 1 punctul 8 și al bunurilor din 
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ecleziastice din statele membre în care 
aceste bunuri fac obiectul unei protecții 
speciale în conformitate cu legislația 
internă, acțiunea în restituire se prescrie în 
termen de 75 de ani, cu excepția cazurilor 
din statele membre în care acțiunea nu se 
prescrie sau în cazul unor acorduri 
bilaterale între statele membre care 
stabilesc un termen mai mare de 75 de ani. 

inventarele instituțiilor ecleziastice sau a 
altor instituții religioase sau laice din 
statele membre în care aceste bunuri fac 
obiectul unei protecții speciale în 
conformitate cu legislația internă, acțiunea 
în restituire se prescrie în termen de 75 de 
ani, cu excepția cazurilor din statele 
membre în care acțiunea nu se prescrie sau 
în cazul unor acorduri bilaterale între 
statele membre care stabilesc un termen 
mai mare de 75 de ani 

 
 
 

Amendamentul 22 

Propunere de directivă 

Articolul 9 – paragraful 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Posesorul nu poate invoca buna credință 
dacă nu a depus nivelul de diligență 
necesar în circumstanțele respective. 

Posesorul nu poate solicita o despăgubire 
dacă nu a depus nivelul de diligență 
necesar în circumstanțele respective. 

 
 
 

Amendamentul 23 

Propunere de directivă 

Articolul 14  

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Fiecare stat membru poate extinde 
obligația de restituire la alte bunuri 
culturale decât cele definite la articolul 1 
punctul 1. 

(1) Fiecare stat membru poate accepta să 
extindă obligația de restituire la alte bunuri 
culturale decât cele definite la articolul 1, 
inclusiv la bunuri culturale care au 
părăsit ilegal teritoriul altor state membre 
înainte de 1 ianuarie 1993. 

(2) Fiecare stat membru poate aplica 
solicitărilor de restituire a bunurilor 
culturale care au părăsit ilegal teritoriul 
altor state membre înainte de 1 ianuarie 
1993 sistemul prevăzut în prezenta 
directivă. 
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Amendamentul 24 

Propunere de directivă 

Articolul 16 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Din cinci în cinci ani, iar pentru prima 
dată în […] , Comisiei îi este prezentat de 
către statele membre un raport privind 
aplicarea prezentei directive. 

(1) Din cinci în cinci ani, iar pentru prima 
dată cel târziu până la 1 decembrie 2007, 
statele membre prezintă Comisiei un 
raport privind aplicarea prezentei directive. 

 
 
 

Amendamentul 25 

Propunere de directivă 

Articolul 16 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Comisia prezintă, din cinci în cinci ani, 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comitetului Economic și Social European 
un raport de evaluare a aplicării prezentei 
directive. Acest raport este însoțit, 
eventual, de propuneri adecvate. 

(2) Comisia prezintă, din cinci în cinci ani 
iar pentru prima dată cel târziu până la 1 
iulie 2018, Parlamentului European, 
Consiliului și Comitetului Economic și 
Social European un raport de evaluare a 
aplicării prezentei directive. Acest raport 
este însoțit, eventual, de propuneri 
adecvate de revizuire a prezentei directive. 

 
 
 

Amendamentul 26 

Propunere de directivă 

Articolul 16 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 16a 

 Se înființează un comitet consultativ de 
experți naționali cu scopul de a examina 
toate aspectele referitoare la punerea în 
aplicare a prezentei directive și, în special, 
adaptarea sistemului IMI la 
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caracteristicile specifice ale bunurilor 
culturale, schimbul de informații între 
statele membre și bunele practici puse în 
aplicare de către acestea. 

Justificare 

Acest amendament vizează restabilirea unui articol eliminat de Comisie. Având în vedere 

eficacitatea limitată a Directivei 1993/7/CE, este necesar ca comitetul să continue să se 

reunească pentru a putea urmări în mod regulat punerea în aplicare a acestei directive de 

către statele membre, axându-și activitatea în special asupra punctelor menționate în acest 

articol. 

 
 
 

Amendamentul 27 

Propunere de directivă 

Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre pun în aplicare actele cu 
putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma articolelor 
[următoare: articolul 1 punctul 1, 
articolul 4 primul paragraf punctul 3, 
articolul 4 al patrulea paragraf, articolul 
6 al treilea paragraf, articolul 7, articolul 
9 și articolul 16] din prezenta directivă  în 
termen de douăsprezece luni de la data 
adoptării acesteia. 

Statele membre pun în aplicare actele cu 
putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive cel târziu în termen de 
douăsprezece luni de la data adoptării 
acesteia. 

 
 


