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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0076/2012, adresată de Mark Austin, de cetățenie britanică, 
privind compatibilitatea articolului 30 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene cu Regulamentul (CEE) nr. 3911/92 al Consiliului din 
9 decembrie 1992 privind exportul bunurilor culturale

1. Rezumatul petiției

Petiționarul ridică o problemă de ordin juridic cu scopul de a afla dacă aplicarea articolului 30 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene are sau nu un caracter arbitrar în ceea ce 
privește achiziționarea de lucrări de artă și transferul acestora dintr-un stat membru în altul.
Petiționarul consideră că nu există o compatibilitate între dispoziția menționată mai sus și 
Regulamentul (CEE) nr. 3911/92 al Consiliului din 9 decembrie 1992 privind exportul 
bunurilor culturale.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 mai 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

Articolul 35 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede interzicerea, între
statele membre, a restricțiilor cantitative la export, precum și orice măsuri cu efect echivalent.
Cu toate acestea, dispozițiile articolului 36 din TFUE, nu se opun interdicțiilor sau restricțiilor 
în privința exporturilor justificate pe motive de protejare a bunurilor de patrimoniu național cu 
valoare artistică, istorică sau arheologică. Articolul 36 din TFUE prevede, de asemenea, că 
interdicțiile sau restricțiile respective nu trebuie să constituie un mijloc de discriminare 
arbitrară și nici o restricție disimulată în comerțul dintre statele membre.
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Cu alte cuvinte, obligația statelor membre de a proteja bunurile de patrimoniu național poate 
justifica măsuri care creează obstacole la export. Definiția exactă a unui „bun de patrimoniu 
național” este deschisă interpretărilor și, deși este evident că aceste bunuri trebuie să aibă o 
valoare artistică, istorică sau arheologică, statul membru este cel care decide elementele care 
se încadrează în această categorie. Statele membre impun, în consecință, diferite restricții la 
exportul de bunuri culturale, iar restricțiile respective - precum și procedurile administrative 
aferente: completarea formularelor de declarații și furnizarea unor documente justificative -
sunt considerate, în general, justificate în temeiul articolului 36 din TFUE.

Regulamentul (CE) nr. 116/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 (versiunea codificată) 
conține dispoziții privind exportul bunurilor culturale, prin asigurarea de controale uniforme 
la frontierele externe ale UE1. Regulamentul în cauză se aplică exclusiv exporturilor de pe 
teritoriul vamal al Uniunii Europene, și nu circulației bunurilor între statele membre.

Concluzii

Comisia Europeană consideră că regimul național privind exportul bunurile culturale ar trebui
evaluat pentru fiecare caz în parte, ținând cont de principiul proporționalității. În cele din 
urmă, este datoria Curții de Justiție a Uniunii Europene să stabilească dacă legislația națională 
prin care sunt protejate bunurile culturale este legitimă în temeiul articolelor 35-36 din TFUE.
În această situație, Comisia nu poate decât să ia act de faptul că problema cu care se confruntă 
petiționarul ar putea fi rezultatul unei puneri în aplicare incorecte a dispozițiilor naționale.
Dispozițiile respective ar putea fi totuși conforme cu legislația europeană întrucât, așa cum 
rezultă din petiție, alte companii cu sediul în același stat membru nu sunt obligate să obțină 
autorizație pentru exportul unor bunuri similare.

                                               
1 Regulamentul (CEE) nr. 3911/92 al Consiliului din 9 decembrie 1992 privind exportul bunurilor culturale a 
fost modificat de mai multe ori, de la adoptarea sa. Din motive de raționalitate și claritate, regulamentul respectiv 
a fost abrogat și înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 116/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind 
exportul bunurilor culturale.


