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RESOLUTION FRÅN RÅDET OCH FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET
av den 7 december 1998
om den fria rörligheten för varor
EUROPEISKA UNIONENS RÅD OCH FÖRETRÄDARNA
FÖR MEDLEMSSTATERNAS I EUROPEISKA GEMENSKAPERNA REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET

som UNDERSTRYKER den inre marknadens centrala roll i
Europeiska unionens helhetsstrategi för att främja
konkurrenskraft, ekonomisk tillväxt och sysselsättning,
som i detta sammanhang också UNDERSTRYKER den
grundläggande vikten av den fria rörligheten för varor för
att den inre marknaden skall fungera väl,
som ERINRAR OM medlemsstaternas skyldighet att säkerställa fri rörlighet för varor i enlighet med artiklarna
30–36 i Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen och som åter bekräftar sitt åtagande att
snabbt och effektivt ingripa vid problem i detta avseende,
som NOTERAR att allvarliga hinder för den fria rörligheten för varor innebär betydande ekonomiska kostnader
för enskilda och stör moderna distributions- och produktionsmetoder och som även noterar att sådana hinder kan
leda till att den inre marknadens trovärdighet starkt ifrågasätts i en situationen där det har blivit allt viktigare att
den inre marknaden fungerar väl med tanke på den
ekonomiska och monetära unionen och utvidgningen,
som BETONAR nödvändigheten av snabba och effektiva
åtgärder från medlemsstaternas och gemenskapsinstitutionernas sida för att angripa sådana problem, även genom
användande av administrativt samarbete,
som ERINRAR OM slutsatserna från Europeiska rådets
möten i Amsterdam och Luxemburg,
som NOTERAR rådets förordning (EG) nr 2679/98, av den
7 december 1998, om den inre marknadens sätt att
fungera när det gäller den fria rörligheten för varor mellan
medlemsstaterna (1),
som också NOTERAR Europeiska gemenskapernas
domstols dom av den 9 december 1997 (C-265/95) vilken
erinrar om medlemsstaternas skyldighet att vidta alla
nödvändiga och proportionerliga åtgärder för att säkerställa den fria rörligheten för varor,
som FRAMHÄVER att det inte är fråga om ingripanden
som kan begränsa eller motverka utövandet av de grund(1) Se sida 8 i denna tidning.

läggande rättigheter, som t.ex. strejkrätt och frihet att
strejka, så som de erkänns i medlemsstaterna,

UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION.

1.
MEDLEMSSTATERNA skall, samtidigt som de beaktar
skyddet av grundläggande rättigheter som t.ex. strejkrätt
och frihet att strejka, åtaga sig att göra allt som står i deras
förmåga för att upprätthålla den fria rörligheten för varor
och snabbt och effektivt ta itu med åtgärder som allvarligt
stör den fria rörligheten för varor så som de definieras i
förordning (EG) nr 2679/98.
MEDLEMSSTATERNA skall åta sig att informera sina
2.
ekonomiska aktörer om sådana störningar och om de
ansträngningar som görs för att komma till rätta med
dem.
MEDLEMSSTATERNA skall komma överens om att
3.
säkerställa att snabba och effektiva översynsförfaranden
finns tillgängliga för alla personer som har åsamkats skada
till följd av en överträdelse av fördraget, som har orsakats
av ett hinder enligt betydelsen i artikel 1 i förordning
(EG) nr 2679/98. De skall åtaga sig att vidta alla rimliga
och proportionerliga åtgärder för att informera de
personer som drabbats av en sådan överträdelse av
fördraget om de möjligheter till påföljder som finns och
om det förfarande som skall användas för detta.
MEDLEMSSTATERNA skall även komma överens om
4.
att vidta nödvändiga mått och steg i enlighet med
fördragets bestämmelser för att säkra att en begäran om
diskussion om den fria rörligheten för varor snabbt kan
behandlas på lämplig nivå inom rådet, om situationen
kräver detta.
RÅDET noterar kommissionens avsikt att införa
5.
snäva tidsfrister för de förfaranden enligt artikel 169 i
fördraget som berör ärenden som faller inom tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 2679/98 och
anmodar kommissionen att informera rådet om vilka
speciella initiativ som skall tas i detta avseende.
MEDLEMSSTATERNA uppmärksammar att den tids6.
frist som kommissionen fastställer för inlämnande av
synpunkter i de fall som det hänvisas till i punkt 5 kan
vara så kort som fem arbetsdagar och att fristen för att
svara på ett motiverat yttrande kan vara lika kort.
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RÅDET uppmanar Europeiska gemenskapernas domstol att ta ställning till om de
7.
ärenden som faller inom tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 2679/98 kan
påskyndas och lovar att ge alla förslag till ändringar av rättegångsreglerna för Europeiska
gemenskapernas domstol snabb behandling i en positiv anda.
RÅDET uppmanar kommissionen att lägga fram en rapport om tillämpningen av
8.
förordning (EG) nr 2679/98 två år efter ikraftträdandet av förordningen.
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