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dėl kultūros vertybių eksporto suderinamumo, kurią pateikė Jungtinės 
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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas pateikia teisinį klausimą norėdamas sužinoti, ar Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 30 straipsnis taikomas pasirinktinai, kai įsigyjami ir vežami iš vienos 
valstybės narės į kitą meno kūriniai. Peticijos pateikėjas mano, kad sunku suderinti minėtą 
nuostatą su 1992 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3911/92 dėl kultūros 
vertybių eksporto.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. gegužės 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 35 straipsnyje nustatoma, kad tarp valstybių narių 
uždraudžiami kiekybiniai eksporto apribojimai ir visos lygiaverčio poveikio priemonės. 
Tačiau SESV 36 straipsnyje nurodoma, kad tai nekliudo taikyti prekių eksporto draudimų 
arba apribojimų, jeigu jie pateisinami nacionalinių meno, istorijos ar archeologijos vertybių 
apsaugos sumetimais. SESV 36 straipsnyje taip pat numatoma, kad tokie draudimai arba 
apribojimai neturi tapti savavališka diskriminacijos priemone ar užslėptu valstybių narių 
tarpusavio prekybos apribojimu.

Taigi valstybės narės pareiga apsaugoti nacionalines vertybes gali pateisinti priemones, kurios 
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sudaro kliūčių eksportui. Nacionalinės vertybės apibrėžtis gali būti interpretuojama įvairiai ir, 
nors aišku, kad minėtosios prekės privalo turėti meninę, istorinę ir archeologinę vertę, 
klausimą, kurios prekės priklauso šiai kategorijai, sprendžia valstybės narės. Valstybės narės 
taip pat gali nustatyti įvairius kultūros vertybių eksporto apribojimus ir laikoma, kad šie 
apribojimai, taip pat susijusios procedūros, pvz., deklaracijos formų užpildymas ir 
patvirtinamųjų dokumentų pateikimas, iš esmės pagrindžiami SESV 36 straipsniu.

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 116/2009 (kodifikuota redakcija) 
numatomos nuostatos dėl kultūros vertybių eksporto, užtikrinant vienodą kontrolę prie ES 
išorės sienų1. Šis reglamentas taikomas tik eksportui iš Europos Sąjungos muitų teritorijos, 
bet ne prekių judėjimui tarp valstybių narių. 

Išvada

Europos Komisija laikosi nuomonės, kad nacionalinė tvarka, pagal kurią reglamentuojamas 
kultūros vertybių eksportas, turėtų būti vertinama kiekvienu konkrečiu atveju, tinkamai 
atsižvelgiant į proporcingumo principą. Galiausiai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
užduotis – paskelbti, ar nacionaliniai teisės aktai, kuriais apsaugomos kultūros vertybės, yra 
teisėti atsižvelgiant į SESV 35 ir 36 straipsnius. Šiuo etapu Komisija gali tik padaryti pastabą, 
kad problema, su kuria susidūrė peticijos pateikėjas, galėjo atsirasti dėl neteisingo 
nacionalinių nuostatų, kurios atitinka ES teisę, taikymo, nes, atsižvelgus į pateiktą peticiją, 
aišku, jog kitos toje pačioje valstybėje narėje įsteigtos įmonės neprivalo gauti leidimo 
eksportuoti panašias prekes.

                                               
1 Nuo to laiko, kai jis buvo priimtas, 1992 m. gruodžio 9 d. Reglamentas (EEB) Nr. 3911/92 dėl kultūros 

vertybių eksporto buvo keletą kartų iš dalies keistas. Siekiant užtikrinti racionalumą ir aiškumą, jis buvo 
panaikintas ir pakeistas 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 116/2009 dėl kultūros vertybių 
eksporto.


