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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0076/2012, внесена от Mark Austin, с британско гражданство, 
относно съвместимостта между член 30 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз и Регламент (EИО) № 3911/92 
на Съвета относно износа на паметници на културата

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията задава правен въпрос с цел да разбере дали прилагането на 
член 30 от Договора за функционирането на Европейския съюз има произволен 
характер, когато става въпрос за придобиването на произведения на изкуството и за 
пренасянето им от една държава членка в друга. Вносителят на петицията счита, че е 
трудно да се съчетае тази разпоредба с Регламент (ЕИО) № 3911/92 на Съвета от 9 
декември 1992 г. относно износа на паметници на културата.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 май 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 август 2012 г.

Член 35 от Договора за функционирането на Европейския съюз предвижда, че 
количествените ограничения върху износа и всички мерки с еквивалентно въздействие 
между държавите членки се забраняват. Въпреки това, съгласно член 36 от ДФЕС, това 
не изключва забрани или ограничения върху износа, оправдани от съображения за 
защита на националните богатства, притежаващи художествена, историческа или 
археологическа стойност. Член 36 от ДФЕС също така предвижда, че забрани или 
ограничения не могат да представляват средство за произволна дискриминация или 
прикрито ограничение върху търговията между държавите-членки.
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Следователно задължението на държавите членки да защитават националните си 
богатства може да оправдае мерките, които създават пречки за износа. Точното 
определение на „национално съкровище“ е отворена за тълкуване и въпреки че е ясно, 
че тези предмети трябва да притежават реално художествена, историческа или 
археологическа стойност, се полага на държавите членки да определят предметите, 
които попадат в тази категория. Следователно държавите членки налагат различни 
ограничения върху износа на културни ценности, и тези ограничения, както и 
свързаните с тях административни процедури, като например завършването на 
формулярите за деклариране и предоставяне на оправдателни документи - обикновено 
се считат за да бъде обосновани по силата на член 36 от ДФЕС.

По отношение на Регламент (ЕО) № 116/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. 
(кодифицирана версия), настоящият регламент определя разпоредби за износа на 
паметници на културата, като осигурява единен контрол по външните граници на ЕС1. 
Настоящият регламент се прилага само за износ от митническата територия на 
Европейския съюз, и да за движението на стоки между държавите членки. 

Заключение

Европейската комисия счита, че националните режими, регламентиращи износа на 
паметници на културата, следва да се оценяват поотделно, като се взема предвид 
принципът на пропорционалност. Задача на Съда на Европейския съюз е да обяви дали 
националното законодателство за защита на културни стоки е законно в светлината на 
членове 35-36 от ДФЕС. На този етап Комисията може само да отбележи, че проблемът 
на вносителя на петицията може да е резултат от неправилно прилагане на 
националните разпоредби, които може да са в съответствие с правото на ЕС, тъй като 
от петицията изглежда, че други дружества, установени в една и съща държава членка, 
не са длъжни да получат разрешение за износ на сходни предмети.

                                               
1 От приемането си Регламент (EИО) № 3911/92 на Съвета от 9 декември 1992 година относно износа на 
паметници на културата е бил неколкократно изменян. От съображения за рационалност и яснота, е 
отменен и заменен с Регламент (ЕО) № 116/2009 от 18 декември 2008 г. относно износа на паметници на 
културата.


