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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0076/2012, του Mark Austin, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
συμβατότητα μεταξύ του άρθρου 30 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 του 
Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών 
αγαθών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων θέτει ένα ερώτημα νομικής φύσεως και επιθυμεί να μάθει αν η εφαρμογή του 
άρθρου 30 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυθαίρετη ή όχι 
όταν πρόκειται για απόκτηση έργων τέχνης και για τη μεταφορά τους από ένα κράτος μέλος 
σε ένα άλλο. Ο αναφέρων θεωρεί ότι είναι δύσκολο να υπάρχει συμβατότητα του εν λόγω 
άρθρου με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1992 
σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Μαΐου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012

Το άρθρο 35 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι οι ποσοτικοί 
περιορισμοί επί των εξαγωγών καθώς και όλα τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος 
απαγορεύονται μεταξύ των κρατών μελών. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 36 ΣΛΕΕ, οι 
διατάξεις του άρθρου 35 δεν αντιτίθενται στις απαγορεύσεις ή στους περιορισμούς 
εξαγωγών που δικαιολογούνται από λόγους προστασίας των εθνικών θησαυρών που 
έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία. Επίσης, στο άρθρο 36 ΣΛΕΕ 
προβλέπεται ότι οι απαγορεύσεις ή οι περιορισμοί αυτοί δεν δύνανται πάντως να αποτελούν 
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ούτε μέσο αυθαιρέτων διακρίσεων ούτε συγκεκαλυμμένο περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ 
των κρατών μελών.

Ως εκ τούτου, η υποχρέωση των κρατών μελών να προστατέψουν τους εθνικούς θησαυρούς 
τους μπορεί να δικαιολογήσει μέτρα τα οποία δημιουργούν εμπόδια στις εξαγωγές. Ο ακριβής 
ορισμός του όρου «εθνικός θησαυρός» επιδέχεται διάφορες ερμηνείες και, μολονότι είναι 
σαφές ότι τα εν λόγω αντικείμενα πρέπει να έχουν πραγματική καλλιτεχνική, ιστορική ή 
αρχαιολογική αξία, εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίσουν ποια αντικείμενα εμπίπτουν 
στην εν λόγω κατηγορία. Συνεπώς, τα κράτη μέλη επιβάλλουν διάφορους περιορισμούς στις 
εξαγωγές πολιτιστικών αγαθών και οι εν λόγω περιορισμοί – καθώς και οι σχετικές 
διοικητικές διαδικασίες, όπως η συμπλήρωση δηλώσεων και η παροχή δικαιολογητικών 
εγγράφων – γενικώς θεωρούνται ότι δικαιολογούνται βάσει του άρθρου 36 της ΣΛΕΕ.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 116/2009 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2008 
(κωδικοποιημένη έκδοση) θεσπίζει διατάξεις σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών, 
με στόχο την εξασφάλιση ομοιόμορφου ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ1. Ο εν λόγω 
κανονισμός ισχύει μόνον για τις εξαγωγές εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού εδάφους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι για τις διακινήσεις εμπορευμάτων μεταξύ των κρατών μελών. 

Συμπεράσματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι τα εθνικά καθεστώτα που ρυθμίζουν την εξαγωγή 
πολιτιστικών αγαθών πρέπει να αξιολογούνται κατά περίπτωση, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη 
την αρχή της αναλογικότητας. Εν κατακλείδι, εναπόκειται στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να αποφασίζει κατά πόσον η εθνική νομοθεσία για την προστασία των πολιτιστικών 
αγαθών είναι θεμιτή δυνάμει των άρθρων 35 και 36 της ΣΛΕΕ. Στην παρούσα φάση, η 
Επιτροπή μπορεί μόνον να διαπιστώσει ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο αναφέρων 
οφείλεται ενδεχομένως στη λανθασμένη εφαρμογή των εθνικών διατάξεων, οι οποίες όμως 
συμμορφώνονται με το δίκαιο της ΕΕ καθώς, όπως προκύπτει από την αναφορά, άλλες 
εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στο ίδιο κράτος μέλος δεν υποχρεούνται να λάβουν άδεια 
για την εξαγωγή παρόμοιων αντικειμένων.

                                               
1 Μετά τη θέσπισή του, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 της 9ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με την εξαγωγή 
πολιτιστικών αγαθών έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα. Για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, καταργήθηκε 
και αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 116/2009 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2008 
σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών.


