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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2679/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 7ηr ∆εκεµβρου 1998
για τη λειτουργα τηr εσωτερικr αγορr σε σχση µε την ελεθερη κυκλοφορα των
εµπορευµτων µεταξ των κρατν µελν
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

λογα προκειµνου να διευκολυνθε η ελεθερη κυκλοφορα των εµπορευµτων στην επικρτει τουr σε
µα συγκεκριµνη περπτωση·

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
και ιδωr το ρθρο 235,

(7)

τι πρπει να υπρχει επαρκr και ταχεα ανταλλαγ
πληροφοριν µεταξ των κρατν µελν και τηr Επιτροπr σχετικ µε τα εµπδια στην ελεθερη κυκλοφορα των εµπορευµτων·

(8)

τι να κρτοr µλοr στην επικρτεια του οποου
εµφανζονται εµπδια στην ελεθερη κυκλοφορα
των εµπορευµτων θα πρπει να λαµβνει λα τα
αναγκαα και ανλογα µτρα προκειµνου να αποκατασταθε το ταχτερο δυνατ η ελεθερη κυκλοφορα των εµπορευµτων στην επικρτει του στε να
αποφευχθε ο κνδυνοr οι εν λγω διαταραχr 
ζηµεr να συνεχισθον, να αυξηθον  να γνουν
εντοντερεr καθr και ο κνδυνοr διατραξηr του
εµπορου και των συµβατικν σχσεων επ των
οποων βασζεται· τι το οικεο κρτοr µλοr θα
πρπει να ενηµερνει την Επιτροπ και εφσον
ζητηθε τα λλα κρτη µλη σχετικ µε τα µτρα
που χει λβει  προτθεται να λβει για την επτευξη του στχου αυτο·

(9)

τι η Επιτροπ, εκτελνταr τα καθκοντ τηr δυνµει τηr συνθκηr, θα πρπει να γνωστοποιε στο
συγκεκριµνο κρτοr µλοr τι κατ τη γνµη τηr
υπρχει παραβαση και το κρτοr µλοr θα πρπει
να απαντ·

(10)

τι η συνθκη, εκτr απ τιr προβλεπµενεr στο
ρθρο 235 τηr συνθκηr, δεν προβλπει λλεr εξουσεr για την κδοση του παρντοr κανονισµο,

την πρταση τηr Επιτροπr (1),
τη γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου (2),
τη γνµη τηr Οικονοµικr και Κοινωνικr Επιτροπr (3),
Εκτιµνταr:
(1)

τι σµφωνα µε το ρθρο 7α τηr συνθκηr, η εσωτερικ αγορ περιλαµβνει να χρο χωρr εσωτερικ
σνορα στον οποο, ειδικτερα, διασφαλζεται η
ελεθερη κυκλοφορα των εµπορευµτων βσει των
ρθρων 30 ωr 36 συνθκηr·

(2)

τι οι παραβισειr αυτr τηr αρχr, πωr ταν σε
να συγκεκριµνο κρτοr µλοr η ελεθερη κυκλοφορα των εµπορευµτων εµποδζεται απ δρσειr
ιδιωτν, µπορον να διαταρξουν σοβαρ την καλ
λειτουργα τηr εσωτερικr αγορr και να προκαλσουν σοβαρr ζηµεr στουr θιγµενουr ιδιτεr·

(3)

τι προκειµνου να εξασφαλισθε η εκτλεση των
υποχρεσεων που απορρουν απ τη συνθκη, και,
ειδικτερα, να διασφαλισθε η σωστ λειτουργα τηr
εσωτερικr αγορr, τα κρτη µλη θα πρπει, αφενr, να απχουν απ την υιοθτηση µτρων  συµπεριφορr που ενδχεται να αποτελσουν εµπδιο στιr
συναλλαγr, και, αφετρου, να λαµβνουν λα τα
αναγκαα και ανλογα µτρα προκειµνου να διευκολνεται η ελεθερη κυκλοφορα εµπορευµτων στην
επικρτει τουr·

(4)

τι τα µτρα αυτ δεν πρπει να θγουν την σκηση
θεµελιωδν δικαιωµτων, συµπεριλαµβανοµνου του
δικαιµατοr  τηr ελευθεραr τηr απεργαr·

(5)

τι ο παρν κανονισµr δεν εµποδζει την ανληψη
δρσεων που σε µερικr περιπτσειr ενδχεται να
εναι αναγκαεr σε κοινοτικ εππεδο για την αντιµετπιση ορισµνων προβληµτων στη λειτουργα
τηr εσωτερικr αγορr, λαµβανοµνηr υπψη, ανλογα µε την περπτωση, τηr εφαρµογr του παρντοr
κανονισµο·

(6)

τι τα κρτη µλη χουν αποκλειστικ αρµοδιτητα
σον αφορ τη δηµσια τξη και την εσωτερικ
ασφλεια καθr και σον αφορ τον καθορισµ του
εν, πτε και ποια µτρα εναι αναγκαα και αν-

(1) ΕΕ C 10 τηr 15. 1. 1998, σ. 14.
(2) ΕΕ C 359 τηr 23. 11. 1998.
(3) ΕΕ C 214 τηr 10. 7. 1998, σ. 90.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Για το σκοπ του παρντοr κανονισµο:
1. ο ροr «εµπδιο» σηµανει εµπδιο στην ελεθερη
κυκλοφορα των εµπορευµτων µεταξ των κρατν
µελν το οποο αποδδεται σε να κρτοr µλοr, ετε
λγω ενργειαr ετε λγω αδρνειr του, και µπορε να
συνιστ παραβαση των ρθρων 30 ωr 36 τηr συνθκηr,
το οποο:
α) οδηγε σε σοβαρr διαταραχr τηr ελεθερηr κυκλοφοραr των εµπορευµτων µσω φυσικr  λληr
παρεµπδισηr, καθυστρησηr  εκτροπr τηr εισαγωγr τουr σε να κρτοr µλοr, τηr εξαγωγr τουr 
τηr δι’ αυτο µεταφορr τουr·
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β) προκαλε σοβαρr ζηµεr στουr θιγµενουr ιδιτεr
και
γ) απαιτε µεση δρση προκειµνου να προληφθε η
συνχιση, η αξηση  η νταση των εν λγω διαταραχν  ζηµιν·
2. ο ροr «αδρνεια» καλπτει την περπτωση κατ την
οποα οι αρµδιεr αρχr ενr κρτουr µλουr, αν και
υφσταται εµπδιο που προκαλεται απ δρσειr
ιδιωτν, δεν λαµβνουν λα τα αναγκαα και ανλογα
µτρα στο πλασιο των εξουσιν τουr προκειµνου να
αρθε το εµπδιο και να διασφαλισθε η ελεθερη κυκλοφορα των εµπορευµτων στην επικρτει τουr.
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ρθρο 4

1.
ταν εµφανζεται εµπδιο βσει του ρθρου 2, το
συγκεκριµνο κρτοr µλοr:
α) λαµβνει λα τα αναγκαα και ανλογα µτρα στε να
εξασφαλισθε η ελεθερη κυκλοφορα εµπορευµτων
στην επικρτεια του κρτουr µλουr σµφωνα µε τη
συνθκη, και
β) ενηµερνει την Επιτροπ σχετικ µε τα µτρα που χουν
λβει  προτθενται να λβουν οι αρχr του.
2. Η Επιτροπ διαβιβζει αµσωr τιr πληροφορεr που
λαβε κατ την παργραφο 1 στοιχεο β) στα λλα κρτη
µλη.

ρθρο 2

ρθρο 5

Ο παρν κανονισµr δεν µπορε να ερµηνευθε τι µε
οιονδποτε τρπο θγει την σκηση των θεµελιωδν
δικαιωµτων πωr αυτ αναγνωρζονται στα κρτη µλη,
συµπεριλαµβανοµνου του δικαιµατοr  τηr ελευθεραr
τηr απεργαr. Τα δικαιµατα αυτ µπορον επσηr να περιλαµβνουν το δικαωµα  την ελευθερα ανληψηr και
λλων δρσεων που καλπτονται απ τα ειδικ καθεσττα
εργασιακν σχσεων στα κρτη µλη.

1.
ταν η Επιτροπ θεωρε τι υπρχει κποιο εµπδιο
σε να κρτοr µλοr, γνωστοποιε στο συγκεκριµνο κρτοr
µλοr τουr λγουr που την οδγησαν στο συµπρασµα αυτ
και ζητ απ το κρτοr µλοr να λβει λα τα αναγκαα
και ανλογα µτρα στε να ρει το εν λγω εµπδιο εντr
προθεσµαr που θτει ανλογα µε τον επεγοντα χαρακτρα
τηr περπτωσηr.

ρθρο 3

3. Η Επιτροπ δναται να δηµοσιεσει στην Επσηµη
Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων το κεµενο τηr
κοινοποησηr που χει αποστελει στο συγκεκριµνο κρτοr
µλοr και διαβιβζει αµσωr το κεµενο σε πντα ενδιαφερµενο.

1.

ταν υπρχει  απειλεται εµπδιο:

α) οιοδποτε κρτοr µλοr (ετε εναι το συγκεκριµνο κρτοr µλοr ετε χι) το οποο χει σχετικr πληροφορεr
τιr διαβιβζει αµσωr στην Επιτροπ και
β) η Επιτροπ διαβιβζει αµσωr στα κρτη µλη τιr
πληροφορεr αυτr και οιεσδποτε σχετικr πληροφορεr
απ οιαδποτε λλη πηγ.
2. Το ενδιαφερµενο κρτοr µλοr απαντ το ταχτερο
δυνατν στα αιτµατα ενηµρωσηr απ την Επιτροπ και
απ λλα κρτη µλη, σον αφορ τη φση του πραγµατικο  του απειλοµενου εµποδου και τα µτρα που χει
λβει  προτθεται να λβει. Οι ανταλλαγεσεr µεταξ
κρατν µελν πληροφορεr διαβιβζονται επσηr και στην
Επιτροπ.

2. Κατ τη συναγωγ των συµπερασµτων τηr, η Επιτροπ λαµβνει υπψη το ρθρο 2.

4. Εντr πντε εργασµων ηµερν απ τη λψη του κειµνου, το κρτοr µλοr:
— ενηµερνει την Επιτροπ για τα µτρα που λαβε 
προτθεται να λβει για την εφαρµογ τηr παραγρφου
1 ετε
— γνωστοποιε τουr λγουr για τουr οποουr κρνει τι
δεν υπρχει εµπδιο που συνιστ παραβαση των
ρθρων 30 ωr 36 τηr συνθκηr.
5. Κατ’ εξαρεση η Επιτροπ ενδχεται να επιτρψει
παρταση τηr προθεσµαr που αναφρεται στην παργραφο
4 εν το ζητσει το κρτοr µλοr για αιτιολογηµνουr
λγουr και εφσον οι λγοι αυτο κριθον αποδεκτο.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 7 ∆εκεµβρου 1998.
Για το Συµβολιο
Ο Πρεδροr
J. FARNLEITNER

