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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója jogi természetű kérdést vet fel, mivel azt szeretné megtudni, hogy 
műalkotások megvásárlása és egyik tagállamból a másikba való kivitele esetén vajon 
önkényesen döntenek-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés 30. cikkének 
alkalmazásáról. A petíció benyújtója úgy véli, az említett rendelkezés nehezen 
összeegyeztethető a kulturális javak kiviteléről szóló, 1992. december 9-i 3911/92/EGK 
tanácsi rendelettel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. május 23. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. augusztus 30.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 35. cikke kimondja, hogy a tagállamok között 
tilos a kivitelre vonatkozó mennyiségi korlátozás és azzal azonos hatású valamennyi 
intézkedés. Azonban az EUMSZ 36. cikkének értelmében ez nem zárja ki a kivitelre 
vonatkozó olyan tilalmakat vagy korlátozásokat, amelyeket a művészeti, történelmi vagy 
régészeti értékű nemzeti kincsek védelme indokol. Az EUMSZ 36. cikke azt is kimondja, 
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hogy ezek a tilalmak és korlátozások azonban nem lehetnek önkényes megkülönböztetés vagy 
a tagállamok közötti kereskedelem rejtett korlátozásának eszközei.

Ezért a tagállamok nemzeti kincseik védelme érdekében indokoltnak tarthatnak olyan
intézkedéseket, melyek akadályozzák a kivitelt. A „nemzeti kincs” pontos meghatározása 
értelmezéstől függ, noha világos, hogy az ilyen cikkeknek valós művészi, történelmi vagy 
régészeti értéket kell képviselniük, és a tagállamok dönthetnek arról, hogy melyik cikk 
tartozik e kategóriába. Következésképpen a tagállamok különböző korlátozásokat vezetnek be 
a kulturális javak kivitelére, és e korlátozásokat – valamint az olyan kapcsolódó 
adminisztratív eljárásokat, mint a bejelentőlapok kitöltése és igazoló dokumentumok 
benyújtása – az EUMSZ 36. cikke alapján általában igazoltnak tekintik.

A 2008. december 18-i 116/2009/EK tanácsi rendelet (kodifikált változat) a kulturális javak 
kivitelére vonatkozó rendelkezéseket állapít meg, egységes ellenőrzést biztosítva az EU külső 
határain1. Ez a rendelet csak az Európai Unió vámterületéről történő kivitelekre 
alkalmazandó, a javak tagállamok közötti mozgására nem. 

Következtetés

Az Európai Bizottság úgy véli, hogy a kulturális javak kivitelét szabályozó nemzeti 
rendszereket eseti alapon kell értékelni, megfelelően figyelembe véve az arányosság elvét. 
Végső fokon az Európai Unió Bíróságának kell kimondania, hogy a kulturális javak 
védelméről szóló nemzeti jogszabályok jogszerűek-e az EUMSZ 35. és 36. cikke fényében. 
Ebben a szakaszban a Bizottság csak azt állapíthatja meg, hogy a petíció benyújtójának 
problémája az uniós jognak megfelelő nemzeti rendelkezések helytelen alkalmazásából 
eredhet, mivel a petícióból úgy tűnik, hogy az ugyanazon tagállamban működő egyéb 
társaságokat nem kötelezik a hasonló cikkek kivitelére vonatkozó engedély beszerzésére.

                                               
1 Elfogadása óta a kulturális javak kiviteléről szóló, 1992. december 9-i 3911/92/EGK tanácsi rendeletet több 
alkalommal módosították. Ésszerűségi és érthetőségi megfontolásokból hatályon kívül helyezték és felváltották a 
kulturális javak kiviteléről szóló, 2008. december 18-i 116/2009/EK tanácsi rendelettel.


