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ΨΗVΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ
ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 7ηr ∆εκεµβρου 1998
για την ελεθερη κυκλοφορα των εµπορευµτων
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ τον κεντρικ ρλο τηr ενιααr αγορr στη
συνολικ στρατηγικ τηr Ευρωπαϊκr νωσηr για την προθηση τηr ανταγωνιστικτηταr, τηr οικονοµικr προδου
και τηr απασχλησηr,
ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ επσηr τη θεµελιδη σηµασα τηr ελεθερηr
κυκλοφοραr των εµπορευµτων για την καλ λειτουργα
τηr ενιααr αγορr,
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ την υποχρωση των κρατν να εξασφαλζουν την ελεθερη κυκλοφορα των εµπορευµτων
σµφωνα µε τα ρθρα 30 ωr 36 τηr συνθκηr για την
δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr και επιβεβαινονταr
την πλρη δσµευσ τουr να αντιµετωπζουν ταχωr και
αποτελεσµατικ τα σχετικ προβλµατα,
ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ τι σοβαρ εµπδια στην ελεθερη κυκλο-

φορα των εµπορευµτων δηµιουργον σηµαντικ οικονοµικ κστοr στουr ιδιτεr και παρεµποδζουν τιr σγχρονεr
µεθδουr διανοµr και παραγωγr· σηµεινονταr επσηr
τι τα εµπδια αυτ δηµιουργον σοβαρr αµφιβολεr περ
την αξιοπιστα τηr ενιααr αγορr, τηr οποαr η αποτελεσµατικ λειτουργα αποκτ λο και µεγαλτερη σηµασα
ενψει τηr Οικονοµικr και Νοµισµατικr νωσηr και τηr
διερυνσηr,
ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ την ανγκη ταχεαr και αποτελεσµατικr
δρσηr απ τα κρτη µλη και τα θεσµικ ργανα τηr
Κοιντηταr για την αντιµετπιση των προβληµτων αυτν,
µεταξ λλων και δι τηr διοικητικr συνεργασαr,
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τα συµπερσµατα των Ευρωπαϊκν
Συµβουλων του µστερνταµ και του Λουξεµβοργου,
ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2679/98, τηr 7ηr
∆εκεµβρου 1998, για τη λειτουργα τηr εσωτερικr αγορr
σε σχση µε την ελεθερη κυκλοφορα των εµπορευµτων
µεταξ των κρατν µελν (1),
ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ επσηr την απφαση του ∆ικαστηρου των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων τηr 9ηr ∆εκεµβρου 1997
(υπθεση C-265/95) στην οποα υπενθυµζεται η υποχρωση
των κρατν µελν να προβον σε λεr τιr αναγκαεr και
ανλογεr δρσειr που διαθτουν προκειµνου να εξασφαλζεται η ελεθερη κυκλοφορα των εµπορευµτων,
ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ τι αποκλεονται οι παρεµβσειr που θα µποροσαν να περιορσουν  να θξουν την σκηση των θεµελιωδν δικαιωµτων, συµπεριλαµβανοµνου του δικαιµα(1) Βλπε σελδα 8 τηr παροσαr Επσηµηr Εφηµερδαr.

τοr  τηr ελευθεραr τηr απεργαr πωr αναγνωρζεται στα
κρτη µλη,

ΣΥΜVΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

1.
ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ αναλαµβνουν να πρξουν παν το
δυνατν, λαµβνονταr υπψη την προστασα των θεµελιωδν δικαιωµτων συµπεριλαµβανοµνου του δικαιµατοr  τηr ελευθεραr τηr απεργαr, προκειµνου να διατηρηθε η ελεθερη κυκλοφορα των εµπορευµτων και να
αντιµετωπζονται ταχωr οι ενργειεr που διαταρσσουν
σοβαρ την ελεθερη κυκλοφορα των εµπορευµτων, πωr
ορζονται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2679/98.
ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ αναλαµβνουν να ενηµερνουν τιr
2.
επιχειρσειr σχετικ µε τιr διαταραχr αυτr και τα ληφθντα αντµετρα.
ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ συµφωνον να εξασφαλσουν
3.
ταχεεr και αποτελεσµατικr διαδικασεr προσφυγr για
τουr ζηµιωθντεr ωr αποτλεσµα παρβασηr τηr συνθκηr
που προκαλεται απ εµπδιο κατ την ννοια του ρθρου
1 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2679/98. Αναλαµβνουν να
λβουν λα τα ελογα και κατλληλα µτρα για να ενηµερσουν τουr ζηµιωθντεr απ ττοιου εδουr παρβαση
για την παρξη των δυνατοττων προσφυγr και τη διαδικασα που πρπει να ακολουθηθε για την σκησ τουr.
ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ συµφωνον επσηr να πρξουν τα
4.
δοντα, σµφωνα µε τιr διατξειr τηr συνθκηr, προκειµνου να εξασφαλισθε τι οι αιτσειr εξτασηr θεµτων
σχετικν µε την ελεθερη κυκλοφορα εµπορευµτων θα
µπορον να αντιµετωπζονται ταχωr στο κατλληλο εππεδο εντr του Συµβουλου, εν µα συγκεκριµνη
περπτωση το δικαιολογε.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σηµεινει την πρθεση τηr Επιτροπr
5.
να επιβλει αυστηρr προθεσµεr για τιr διαδικασεr βσει
του ρθρου 169 τηr συνθκηr σον αφορ τιr περιπτσειr
που εµππτουν στο πεδο εφαρµογr του κανονισµο (ΕΚ)
αριθ. 2679/98 και ζητ απ την Επιτροπ να το ενηµερσει
για συγκεκριµνεr σχετικr πρωτοβουλεr που πρπει να
ληφθον.
ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ σηµεινουν τι στιr περιπτσειr
6.
στιr οποεr αναφρεται η παργραφοr 5 η προθεσµα που
ορζει η Επιτροπ για την υποβολ παρατηρσεων µπορε
να εναι ακµα και πντε µλιr εργσιµεr ηµρεr, πωr και
η προθεσµα απντησηr σε µα αιτιολογηµνη γνµη.

12. 12. 98

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ καλε το ∆ικαστριο των Ευρωπαϊκν Κοινοττων να εξετσει εν
7.
µπορε να υπρξει ταχεα διεκπεραωση των υποθσεων που εµππτουν στο πεδο εφαρµογr
του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2679/98 και υπσχεται τι θα εξετσει επειγντωr και µε ανοικτ
πνεµα οιεσδποτε προτσειr τροποποησηr του κανονισµο διαδικασαr του ∆ικαστηρου.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ καλε την Επιτροπ να υποβλει κθεση µα διετα µετ την ναρξη
8.
ισχοr του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2679/98, µε θµα την εφαρµογ του.
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