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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0076/2012 af Mark Austin, britisk statsborger, om 
foreneligheden mellem artikel 30 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde og Rådets forordning (EØF) nr.  3911/92 om udførsel af 
kulturgoder

1. Sammendrag

Andrageren stiller et juridisk spørgsmål om, hvorvidt anvendelsen af artikel 30 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde er vilkårlig eller ej, når det gælder erhvervelse af 
kunstværker og deres overførsel fra en medlemsstat til en anden. Andrageren mener, at det er 
vanskeligt at forene denne bestemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 3911/92 
af 9. december 1992 om udførsel af kulturgoder.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. maj 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012

Artikel 35 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde indeholder bestemmelse 
om, at kvantitative udførselsrestriktioner såvel som alle foranstaltninger med tilsvarende 
virkning er forbudt mellem medlemsstaterne. Men i henhold til artikel 36 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde er dette ikke til hinder for sådanne forbud eller 
restriktioner vedrørende udførsel, som er begrundet i hensynet til beskyttelse af nationale 
skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi. I artikel 36 fastsættes det også, at 
sådanne forbud eller restriktioner dog hverken må udgøre et middel til vilkårlig 
forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne.
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Derfor kan medlemsstaternes pligt til at beskytte deres nationale skatte begrunde 
foranstaltninger, som skaber hindringer for udførsler. Den nøjagtige definition på en “national 
skat” er åben for fortolkning, og selv om det er klart, at sådanne goder skal være af virkelig 
kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi, er det medlemsstaternes ansvar at fastlægge, 
hvilke goder der henhører under denne kategori. Følgelig pålægger medlemsstaterne 
forskellige udførselsrestriktioner for kulturelle goder, og disse restriktioner - såvel som 
tilsvarende administrative procedurer, såsom udfyldelsen af angivelsesformularer og 
forelæggelsen af dokumentation - anses generelt for at være begrundet i henhold til artikel 36 
i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Rådets forordning (EF) nr. 116/2009 af 18. december 2008 (kodificeret udgave) indeholder 
bestemmelser om udførslen af kulturelle goder, hvilket sikrer ensartet kontrol ved EU’s ydre 
grænser1. Denne forordning finder kun anvendelse på udførsler fra Den Europæiske Unions 
toldområde, og vedrører ikke varebevægelser mellem medlemsstaterne. 

Konklusion

Kommissionen mener, at de nationale ordninger, der regulerer udførslen af kulturgoder, bør 
vurderes enkeltvis under behørig hensyntagen til proportionalitetsprincippet. Det er i sidste 
instans Domstolens ansvar at fastslå, om den nationale lovgivning, der beskytter kulturgoder, 
er lovlig set på baggrund af artikel 35-36 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. På dette stadium kan Kommissionen kun anføre, at det problem, som 
andrageren er stødt på, kunne hidrøre fra en ukorrekt anvendelse af de nationale 
bestemmelser, som i sig selv kan være i overensstemmelse med EU-lovgivningen, eftersom 
det fremgår af andragendet, at de andre virksomheder, som er etableret i samme medlemsstat, 
ikke er forpligtet til at indhente en udførselstilladelse for lignende goder.

                                               
1 Siden forordning (EØF) nr. 3911/92 af 9. december 1992 om udførsel af kulturgoder blev vedtaget, er den 
blevet ændret ved adskillige lejligheder. Af rationaliserings- og klarhedshensyn blev den ophævet og erstattet af 
Rådets forordning (EF) nr. 116/2009 af 18. december 2008 om udførsel af kulturgoder.


