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Τροπολογία  53 

Tibor Szanyi 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα) 

 
Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την έκθεση της 

Επιτροπής Οικονομικής και 

Νομισματικής Πολιτικής του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Α8-

0001/2017) σχετικά με την ετήσια έκθεση 

για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ, 

και ιδίως τις παραγράφους 151-159 της 

εν λόγω έκθεσης, 

Or. en 

Τροπολογία  54 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Τα άρθρα 101 και 102 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) είναι 

διατάξεις αναγκαστικού δικαίου και θα 

πρέπει να εφαρμόζονται αποτελεσματικά 

σε ολόκληρη την Ένωση για να 

διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει στρέβλωση 

του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. 

Η αποτελεσματική επιβολή των άρθρων 

101 και 102 της ΣΛΕΕ είναι αναγκαία 

προκειμένου να εξασφαλιστούν 

περισσότερο ανοικτές ανταγωνιστικές 

αγορές στην Ευρώπη, στις οποίες οι 

επιχειρήσεις ανταγωνίζονται περισσότερο 

σε αξιοκρατική βάση και χωρίς εμπόδια 

που θέτουν οι επιχειρήσεις για την είσοδο 

στην αγορά, ώστε να έχουν τη δυνατότητα 

να παράγουν πλούτο και να δημιουργούν 

θέσεις εργασίας. Προστατεύει τους 

καταναλωτές από εμπορικές πρακτικές που 

διατηρούν τις τιμές των αγαθών και των 

(1) Τα άρθρα 101 και 102 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) είναι 

διατάξεις αναγκαστικού δικαίου και θα 

πρέπει να εφαρμόζονται αποτελεσματικά 

σε ολόκληρη την Ένωση για να 

διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει στρέβλωση 

του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. 

Η αποτελεσματική επιβολή των άρθρων 

101 και 102 της ΣΛΕΕ είναι αναγκαία 

προκειμένου να εξασφαλιστούν 

περισσότερο ανοικτές ανταγωνιστικές 

αγορές στην Ευρώπη, στις οποίες οι 

επιχειρήσεις ανταγωνίζονται περισσότερο 

σε αξιοκρατική βάση και χωρίς εμπόδια 

που θέτουν οι επιχειρήσεις για την είσοδο 

στην αγορά, ώστε να έχουν τη δυνατότητα 

να παράγουν πλούτο και να δημιουργούν 

θέσεις εργασίας. Ο ανταγωνισμός 

αποτελεί σημαντικό κίνητρο για την 

καινοτομία. Οι μικρές, 



 

PE613.265v01-00 4/145 AM\1138283EL.docx 

EL 

υπηρεσιών τεχνητά υψηλές και ενισχύει 

την επιλογή καινοτόμων αγαθών και 

υπηρεσιών από αυτούς. 

κατακερματισμένες αγορές της Ευρώπης 

είναι αυτές που συνήθως υποφέρουν 

περισσότερο από την έλλειψη 

ανταγωνισμού. Ο ανταγωνισμός 

προστατεύει τους καταναλωτές από 

εμπορικές πρακτικές που διατηρούν τις 

τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών 

τεχνητά υψηλές και ενισχύει την επιλογή 

καινοτόμων αγαθών και υπηρεσιών από 

αυτούς. 

Or. fi 

 

Τροπολογία  55 

Markus Ferber 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Τα άρθρα 101 και 102 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) είναι 

διατάξεις αναγκαστικού δικαίου και θα 

πρέπει να εφαρμόζονται αποτελεσματικά 

σε ολόκληρη την Ένωση για να 

διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει στρέβλωση 

του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. 

Η αποτελεσματική επιβολή των άρθρων 

101 και 102 της ΣΛΕΕ είναι αναγκαία 

προκειμένου να εξασφαλιστούν 

περισσότερο ανοικτές ανταγωνιστικές 

αγορές στην Ευρώπη, στις οποίες οι 

επιχειρήσεις ανταγωνίζονται περισσότερο 

σε αξιοκρατική βάση και χωρίς εμπόδια 

που θέτουν οι επιχειρήσεις για την είσοδο 

στην αγορά, ώστε να έχουν τη δυνατότητα 

να παράγουν πλούτο και να δημιουργούν 

θέσεις εργασίας. Προστατεύει τους 

καταναλωτές από εμπορικές πρακτικές που 

διατηρούν τις τιμές των αγαθών και των 

υπηρεσιών τεχνητά υψηλές και ενισχύει 

την επιλογή καινοτόμων αγαθών και 

υπηρεσιών από αυτούς. 

(1) Τα άρθρα 101 και 102 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) είναι 

διατάξεις αναγκαστικού δικαίου και θα 

πρέπει να εφαρμόζονται αποτελεσματικά 

σε ολόκληρη την Ένωση για να 

διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει στρέβλωση 

του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. 

Η αποτελεσματική επιβολή των άρθρων 

101 και 102 της ΣΛΕΕ είναι αναγκαία 

προκειμένου να εξασφαλιστούν 

περισσότερο ανοικτές ανταγωνιστικές 

αγορές στην Ευρώπη, στις οποίες οι 

επιχειρήσεις ανταγωνίζονται περισσότερο 

σε αξιοκρατική βάση και χωρίς εμπόδια 

που θέτουν οι επιχειρήσεις για την είσοδο 

στην αγορά, ώστε να έχουν τη δυνατότητα 

να παράγουν πλούτο και να δημιουργούν 

θέσεις εργασίας. Προστατεύει τους 

καταναλωτές και τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην εσωτερική 

αγορά από εμπορικές πρακτικές που 

διατηρούν τις τιμές των αγαθών και των 

υπηρεσιών τεχνητά υψηλές και ενισχύει 

την επιλογή καινοτόμων αγαθών και 
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υπηρεσιών από αυτούς. 

Or. de 

 

Τροπολογία  56 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Τα άρθρα 101 και 102 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) είναι 

διατάξεις αναγκαστικού δικαίου και θα 

πρέπει να εφαρμόζονται αποτελεσματικά 

σε ολόκληρη την Ένωση για να 

διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει στρέβλωση 

του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. 

Η αποτελεσματική επιβολή των άρθρων 

101 και 102 της ΣΛΕΕ είναι αναγκαία 

προκειμένου να εξασφαλιστούν 

περισσότερο ανοικτές ανταγωνιστικές 

αγορές στην Ευρώπη, στις οποίες οι 

επιχειρήσεις ανταγωνίζονται περισσότερο 

σε αξιοκρατική βάση και χωρίς εμπόδια 

που θέτουν οι επιχειρήσεις για την είσοδο 

στην αγορά, ώστε να έχουν τη δυνατότητα 

να παράγουν πλούτο και να δημιουργούν 

θέσεις εργασίας. Προστατεύει τους 

καταναλωτές από εμπορικές πρακτικές που 

διατηρούν τις τιμές των αγαθών και των 

υπηρεσιών τεχνητά υψηλές και ενισχύει 

την επιλογή καινοτόμων αγαθών και 

υπηρεσιών από αυτούς. 

(1) Τα άρθρα 101 και 102 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) είναι 

διατάξεις αναγκαστικού δικαίου και θα 

πρέπει να εφαρμόζονται αποτελεσματικά 

σε ολόκληρη την Ένωση για να 

διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει στρέβλωση 

του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. 

Η αποτελεσματική επιβολή των άρθρων 

101 και 102 της ΣΛΕΕ είναι αναγκαία 

προκειμένου να εξασφαλιστούν πιο 

δίκαιες ανταγωνιστικές αγορές στην 

Ευρώπη, στις οποίες οι επιχειρήσεις 

ανταγωνίζονται περισσότερο σε 

αξιοκρατική βάση και χωρίς εμπόδια που 

θέτουν οι επιχειρήσεις για την είσοδο στην 

αγορά, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να 

παράγουν πλούτο και να δημιουργούν 

θέσεις εργασίας. Προστατεύει τους 

καταναλωτές από εμπορικές πρακτικές που 

διατηρούν τις τιμές των αγαθών και των 

υπηρεσιών τεχνητά υψηλές και ενισχύει 

την επιλογή καινοτόμων αγαθών και 

υπηρεσιών από αυτούς. 

Or. en 

 

Τροπολογία  57 

Tibor Szanyi 

 

Πρόταση οδηγίας 
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Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού 

υποβάλλουν διαθέσιμες στο κοινό 

περιοδικές εκθέσεις σχετικά με τις 

δραστηριότητές τους σε κρατικό ή 

κοινοβουλευτικό όργανο. Τα κράτη μέλη 

διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω εκθέσεις 

περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τους 

διορισμούς και τις αποπομπές μελών του 

οργάνου λήψης αποφάσεων, το ύψος των 

πόρων που διατέθηκαν το συγκεκριμένο 

έτος και τυχόν τροποποιήσεις του ποσού 

αυτού σε σύγκριση με τα προηγούμενα 

έτη. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλουν στα κρατικά ή στα κοινοβουλευτικά 

όργανα περιοδικές εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητές τους, οι οποίες είναι επίσης 

διαθέσιμες στο κοινό. Ειδικότερα, οι εκθέσεις αυτές θα πρέπει να περιέχουν πληροφορίες 

σχετικά με τους διορισμούς και τις αποπομπές μελών του οργάνου λήψης αποφάσεων και τυχόν 

αλλαγές του ποσού των πόρων. Με τον τρόπο αυτόν, καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της 

συμμόρφωσης με τις εγγυήσεις της παρούσας οδηγίας. 

 

Τροπολογία  58 

Othmar Karas 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) Προκειμένου να αποφευχθεί η 

καθιέρωση άσκοπων δικονομικών 

κανόνων στα κράτη μέλη, η παρούσα 

οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει την 

αποδεδειγμένα αποτελεσματική διάκριση 

των αρμοδιοτήτων λήψης αποφάσεων 

και διεξαγωγής έρευνας μεταξύ των 

διαφόρων ΕΑΑ σε ένα κράτος μέλος. 
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Τροπολογία  59 

Barbara Kappel 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Επιπλέον, η παροχή στις ΕΑΑ της 

αρμοδιότητας να αποκτούν όλες τις 

πληροφορίες που συνδέονται με την 

επιχείρηση που υπόκειται στην έρευνα σε 

ψηφιακή μορφή, ανεξαρτήτως του μέσου 

στο οποίο είναι αποθηκευμένες, 

αναμένεται επίσης να επηρεάσει το πεδίο 

εφαρμογής των αρμοδιοτήτων των ΕΑΑ, 

όταν, στα πρώτα στάδια της διαδικασίας, 

λαμβάνουν το σχετικό μέτρο έρευνας, 

επίσης με βάση τις εθνικές νομοθετικές 

διατάξεις περί ανταγωνισμού που 

εφαρμόζονται παράλληλα με τα άρθρα 101 

και 102 της ΣΛΕΕ. Η παροχή στις ΕΑΑ 

αρμοδιοτήτων έρευνας με διαφορετικό 

πεδίο εφαρμογής, ανάλογα με το αν τελικά 

θα εφαρμόσουν μόνο τις διατάξεις της 

εθνικής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού ή 

και τα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ 

παράλληλα, θα παρεμπόδιζε την 

αποτελεσματικότητα της επιβολής του 

δικαίου ανταγωνισμού στην εσωτερική 

αγορά. Συνεπώς, το πεδίο εφαρμογής της 

οδηγίας θα πρέπει να καλύπτει αφενός την 

εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ σε μεμονωμένη βάση και αφετέρου 

την εφαρμογή του εθνικού δικαίου του 

ανταγωνισμού που εφαρμόζεται 

παράλληλα στην ίδια υπόθεση. Τούτο με 

εξαίρεση την προστασία των δηλώσεων 

περί επιεικούς μεταχείρισης και των 

υπομνημάτων για διακανονισμό η οποία 

επεκτείνεται και στο εθνικό δίκαιο του 

ανταγωνισμού που εφαρμόζεται σε 

μεμονωμένη βάση. 

(4) Επιπλέον, η παροχή στις ΕΑΑ της 

αρμοδιότητας να αποκτούν τις 

πληροφορίες που συνδέονται με την 

επιχείρηση που υπόκειται στην έρευνα σε 

ψηφιακή μορφή, ανεξαρτήτως του μέσου 

στο οποίο είναι αποθηκευμένες, 

αναμένεται επίσης να επηρεάσει το πεδίο 

εφαρμογής των αρμοδιοτήτων των ΕΑΑ, 

όταν, στα πρώτα στάδια της διαδικασίας, 

λαμβάνουν το σχετικό μέτρο έρευνας, 

επίσης με βάση τις εθνικές νομοθετικές 

διατάξεις περί ανταγωνισμού που 

εφαρμόζονται παράλληλα με τα άρθρα 101 

και 102 της ΣΛΕΕ. Η παροχή στις ΕΑΑ 

αρμοδιοτήτων έρευνας με διαφορετικό 

πεδίο εφαρμογής, ανάλογα με το αν τελικά 

θα εφαρμόσουν μόνο τις διατάξεις της 

εθνικής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού ή 

και τα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ 

παράλληλα, θα παρεμπόδιζε την 

αποτελεσματικότητα της επιβολής του 

δικαίου ανταγωνισμού στην εσωτερική 

αγορά. Συνεπώς, το πεδίο εφαρμογής της 

οδηγίας θα πρέπει να καλύπτει αφενός την 

εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ σε μεμονωμένη βάση και αφετέρου 

την εφαρμογή του εθνικού δικαίου του 

ανταγωνισμού που εφαρμόζεται 

παράλληλα στην ίδια υπόθεση. Τούτο με 

εξαίρεση την προστασία των δηλώσεων 

περί επιεικούς μεταχείρισης και των 

υπομνημάτων για διακανονισμό η οποία 

επεκτείνεται και στο εθνικό δίκαιο του 

ανταγωνισμού που εφαρμόζεται σε 

μεμονωμένη βάση. 
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Τροπολογία  60 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Το εθνικό δίκαιο εμποδίζει πολλές 

ΕΑΑ να διαθέτουν τις αναγκαίες εγγυήσεις 

ανεξαρτησίας, καθώς και αρμοδιότητες 

επιβολής της νομοθεσίας και επιβολής 

προστίμων, ώστε να είναι σε θέση να 

επιβάλλουν αποτελεσματικά τους εν λόγω 

κανόνες. Αυτό υπονομεύει την ικανότητά 

τους να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τα 

άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ και τις 

εθνικές νομοθετικές διατάξεις περί 

ανταγωνισμού παράλληλα με τα άρθρα 

101 και 102 της ΣΛΕΕ, κατά περίπτωση. 

Για παράδειγμα, βάσει της εθνικής 

νομοθεσίας πολλές ΕΑΑ δεν διαθέτουν 

αποτελεσματικά εργαλεία για τον 

εντοπισμό αποδεικτικών στοιχείων 

παραβάσεων των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ, την επιβολή προστίμων σε 

εταιρείες που παραβιάζουν τη νομοθεσία ή 

δεν διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους για 

την αποτελεσματική εφαρμογή των 

άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ. Αυτό 

μπορεί να τις εμποδίζει να αναλάβουν 

δράση ή να έχει ως αποτέλεσμα να 

περιορίζεται η δράση επιβολής τους. Το 

γεγονός ότι πολλές ΕΑΑ δεν διαθέτουν 

επιχειρησιακά εργαλεία και εγγυήσεις για 

την αποτελεσματική εφαρμογή των 

άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ σημαίνει 

ότι οι επιχειρήσεις που υιοθετούν 

αντιανταγωνιστικές πρακτικές μπορεί να 

βρεθούν αντιμέτωπες με πολύ διαφορετική 

έκβαση της διαδικασίας ανάλογα με το 

κράτος στο οποίο δραστηριοποιούνται: 

μπορεί να μην υπόκεινται σε επιβολή 

(5) Το εθνικό δίκαιο εμποδίζει πολλές 

ΕΑΑ να διαθέτουν τις αναγκαίες εγγυήσεις 

ανεξαρτησίας, καθώς και αρμοδιότητες 

επιβολής της νομοθεσίας και επιβολής 

προστίμων, ώστε να είναι σε θέση να 

επιβάλλουν αποτελεσματικά τους εν λόγω 

κανόνες. Αυτό υπονομεύει την ικανότητά 

τους να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τα 

άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ και τις 

εθνικές νομοθετικές διατάξεις περί 

ανταγωνισμού παράλληλα με τα άρθρα 

101 και 102 της ΣΛΕΕ, κατά περίπτωση. 

Για παράδειγμα, βάσει της εθνικής 

νομοθεσίας πολλές ΕΑΑ δεν διαθέτουν 

αποτελεσματικά εργαλεία για τον 

εντοπισμό αποδεικτικών στοιχείων 

παραβάσεων των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ, την επιβολή προστίμων σε 

εταιρείες που παραβιάζουν τη νομοθεσία ή 

δεν διαθέτουν επαρκείς ανθρώπινους και 

οικονομικούς πόρους και τη 

δημοσιονομική αυτονομία που απαιτείται 
για την αποτελεσματική εφαρμογή των 

άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ. Τα 

τελευταία χρόνια, ο προϋπολογισμός και 

το προσωπικό πολλών ΕΕΑ μειώθηκαν, 

γεγονός που απειλεί την εύρυθμη 

λειτουργία των ΕΑΑ και την εκπλήρωση 

της αποστολής τους. Αυτό μπορεί να τις 

εμποδίζει να αναλάβουν δράση ή να έχει 

ως αποτέλεσμα να περιορίζεται η δράση 

επιβολής τους. Το γεγονός ότι πολλές ΕΑΑ 

δεν διαθέτουν επιχειρησιακά εργαλεία και 

εγγυήσεις για την αποτελεσματική 

εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της 
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δυνάμει των άρθρων 101 ή 102 της ΣΛΕΕ 

ή σε αναποτελεσματική επιβολή. Για 

παράδειγμα σε ορισμένα κράτη μέλη, οι 

επιχειρήσεις μπορούν να αποφεύγουν την 

υποχρέωση καταβολής προστίμων 

προβαίνοντας απλώς σε αναδιάρθρωση. Η 

ανομοιόμορφη εφαρμογή των άρθρων 101 

και 102 της ΣΛΕΕ και των εθνικών 

νομοθετικών διατάξεων περί 

ανταγωνισμού παράλληλα με τα άρθρα 

101 και 102 της ΣΛΕΕ οδηγεί σε χαμένες 

ευκαιρίες για την άρση των εμποδίων όσον 

αφορά την είσοδο στην αγορά και για τη 

δημιουργία πιο ανοικτών ανταγωνιστικών 

αγορών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 

Ένωση στις οποίες οι επιχειρήσεις θα 

ανταγωνίζονται σε αξιοκρατική βάση. Οι 

επιχειρήσεις και οι καταναλωτές 

πλήττονται ιδιαιτέρως στα κράτη μέλη στα 

οποία οι ΕΕΑ είναι λιγότερο εξοπλισμένες 

για να επιβάλλουν αποτελεσματικά τους 

κανόνες. Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να 

ανταγωνίζονται σε αξιοκρατική βάση όπου 

υπάρχουν ασφαλή καταφύγια για τις 

αντιανταγωνιστικές πρακτικές, π.χ. επειδή 

δεν είναι δυνατή η συλλογή αποδεικτικών 

στοιχείων για αντιανταγωνιστικές 

πρακτικές ή επειδή οι επιχειρήσεις 

μπορούν να αποφεύγουν την ευθύνη για 

την καταβολή των προστίμων. Ως 

αποτέλεσμα, δεν έχουν κίνητρο να 

εισέλθουν σε αυτές τις αγορές και να 

ασκήσουν εκεί τα δικαιώματα 

εγκατάστασης και παροχής των αγαθών 

και των υπηρεσιών τους. Οι καταναλωτές 

που κατοικούν στα κράτη μέλη στα οποία 

υπάρχει λιγότερο επιβολή δεν αξιοποιούν 

τα οφέλη από την αποτελεσματική επιβολή 

των κανόνων ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, 

η ανομοιόμορφη επιβολή των άρθρων 101 

και 102 της ΣΛΕΕ και των εθνικών 

νομοθετικών διατάξεων περί 

ανταγωνισμού που εφαρμόζονται 

παράλληλα με τις διατάξεις των άρθρων 

101 και 102 της ΣΛΕΕ σε όλη την Ευρώπη 

στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στην 

εσωτερική αγορά και υπονομεύει την 

ΣΛΕΕ σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις που 

υιοθετούν αντιανταγωνιστικές πρακτικές 

μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπες με πολύ 

διαφορετική έκβαση της διαδικασίας 

ανάλογα με το κράτος στο οποίο 

δραστηριοποιούνται: μπορεί να μην 

υπόκεινται σε επιβολή δυνάμει των 

άρθρων 101 ή 102 της ΣΛΕΕ ή σε 

αναποτελεσματική επιβολή. Για 

παράδειγμα σε ορισμένα κράτη μέλη, οι 

επιχειρήσεις μπορούν να αποφεύγουν την 

υποχρέωση καταβολής προστίμων 

προβαίνοντας απλώς σε αναδιάρθρωση. Η 

ανομοιόμορφη εφαρμογή των άρθρων 101 

και 102 της ΣΛΕΕ και των εθνικών 

νομοθετικών διατάξεων περί 

ανταγωνισμού παράλληλα με τα άρθρα 

101 και 102 της ΣΛΕΕ οδηγεί σε χαμένες 

ευκαιρίες για την άρση των εμποδίων όσον 

αφορά την είσοδο στην αγορά και για τη 

δημιουργία πιο δίκαιων ανταγωνιστικών 

αγορών σε ολόκληρη την Ένωση στις 

οποίες οι επιχειρήσεις θα ανταγωνίζονται 

σε αξιοκρατική βάση. Οι επιχειρήσεις και 

οι καταναλωτές πλήττονται ιδιαιτέρως στα 

κράτη μέλη στα οποία οι ΕΕΑ είναι 

λιγότερο εξοπλισμένες για να επιβάλλουν 

αποτελεσματικά τους κανόνες. Οι 

επιχειρήσεις δεν μπορούν να 

ανταγωνίζονται σε αξιοκρατική βάση όπου 

υπάρχουν ασφαλή καταφύγια για τις 

αντιανταγωνιστικές πρακτικές, π.χ. επειδή 

δεν είναι δυνατή η συλλογή αποδεικτικών 

στοιχείων για αντιανταγωνιστικές 

πρακτικές ή επειδή οι επιχειρήσεις 

μπορούν να αποφεύγουν την ευθύνη για 

την καταβολή των προστίμων. Ως 

αποτέλεσμα, δεν έχουν κίνητρο να 

εισέλθουν σε αυτές τις αγορές και να 

ασκήσουν εκεί τα δικαιώματα 

εγκατάστασης και παροχής των αγαθών 

και των υπηρεσιών τους. Οι καταναλωτές 

που κατοικούν στα κράτη μέλη στα οποία 

υπάρχει λιγότερο επιβολή δεν αξιοποιούν 

τα οφέλη από την αποτελεσματική επιβολή 

των κανόνων ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, 

η ανομοιόμορφη επιβολή των άρθρων 101 

και 102 της ΣΛΕΕ και των εθνικών 
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εύρυθμη λειτουργία της. νομοθετικών διατάξεων περί 

ανταγωνισμού που εφαρμόζονται 

παράλληλα με τις διατάξεις των άρθρων 

101 και 102 της ΣΛΕΕ σε όλη την Ένωση 

στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στην 

εσωτερική αγορά και υπονομεύει την 

εύρυθμη λειτουργία της. 

Or. en 

 

Τροπολογία  61 

Barbara Kappel 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Το εθνικό δίκαιο εμποδίζει πολλές 

ΕΑΑ να διαθέτουν τις αναγκαίες εγγυήσεις 

ανεξαρτησίας, καθώς και αρμοδιότητες 

επιβολής της νομοθεσίας και επιβολής 

προστίμων, ώστε να είναι σε θέση να 

επιβάλλουν αποτελεσματικά τους εν λόγω 

κανόνες. Αυτό υπονομεύει την ικανότητά 

τους να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τα 

άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ και τις 

εθνικές νομοθετικές διατάξεις περί 

ανταγωνισμού παράλληλα με τα άρθρα 

101 και 102 της ΣΛΕΕ, κατά περίπτωση. 

Για παράδειγμα, βάσει της εθνικής 

νομοθεσίας πολλές ΕΑΑ δεν διαθέτουν 

αποτελεσματικά εργαλεία για τον 

εντοπισμό αποδεικτικών στοιχείων 

παραβάσεων των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ, την επιβολή προστίμων σε 

εταιρείες που παραβιάζουν τη νομοθεσία ή 

δεν διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους για 

την αποτελεσματική εφαρμογή των 

άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ. Αυτό 

μπορεί να τις εμποδίζει να αναλάβουν 

δράση ή να έχει ως αποτέλεσμα να 

περιορίζεται η δράση επιβολής τους. Το 

γεγονός ότι πολλές ΕΑΑ δεν διαθέτουν 

επιχειρησιακά εργαλεία και εγγυήσεις για 

την αποτελεσματική εφαρμογή των 

(5) Ορισμένες αδυναμίες του εθνικού 

δικαίου θα μπορούσαν να εμποδίσουν τις 
ΕΑΑ να διαθέτουν τις αναγκαίες εγγυήσεις 

ανεξαρτησίας, καθώς και αρμοδιότητες 

επιβολής της νομοθεσίας και επιβολής 

προστίμων, ώστε να είναι σε θέση να 

επιβάλλουν αποτελεσματικά τους εν λόγω 

κανόνες. Αυτό υπονομεύει την ικανότητά 

τους να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τα 

άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ και τις 

εθνικές νομοθετικές διατάξεις περί 

ανταγωνισμού παράλληλα με τα άρθρα 

101 και 102 της ΣΛΕΕ, κατά περίπτωση. 

Για παράδειγμα, βάσει της εθνικής 

νομοθεσίας πολλές ΕΑΑ δεν διαθέτουν 

αποτελεσματικά εργαλεία για τον 

εντοπισμό αποδεικτικών στοιχείων 

παραβάσεων των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ, την επιβολή προστίμων σε 

εταιρείες που παραβιάζουν τη νομοθεσία ή 

δεν διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους για 

την αποτελεσματική εφαρμογή των 

άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ. Αυτό 

μπορεί να τις εμποδίζει να αναλάβουν 

δράση ή να έχει ως αποτέλεσμα να 

περιορίζεται η δράση επιβολής τους. Το 

γεγονός ότι πολλές ΕΑΑ δεν διαθέτουν 

επιχειρησιακά εργαλεία και εγγυήσεις για 
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άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ σημαίνει 

ότι οι επιχειρήσεις που υιοθετούν 

αντιανταγωνιστικές πρακτικές μπορεί να 

βρεθούν αντιμέτωπες με πολύ διαφορετική 

έκβαση της διαδικασίας ανάλογα με το 

κράτος στο οποίο δραστηριοποιούνται: 

μπορεί να μην υπόκεινται σε επιβολή 

δυνάμει των άρθρων 101 ή 102 της ΣΛΕΕ 

ή σε αναποτελεσματική επιβολή. Για 

παράδειγμα σε ορισμένα κράτη μέλη, οι 

επιχειρήσεις μπορούν να αποφεύγουν την 

υποχρέωση καταβολής προστίμων 

προβαίνοντας απλώς σε αναδιάρθρωση. Η 

ανομοιόμορφη εφαρμογή των άρθρων 101 

και 102 της ΣΛΕΕ και των εθνικών 

νομοθετικών διατάξεων περί 

ανταγωνισμού παράλληλα με τα άρθρα 

101 και 102 της ΣΛΕΕ οδηγεί σε χαμένες 

ευκαιρίες για την άρση των εμποδίων όσον 

αφορά την είσοδο στην αγορά και για τη 

δημιουργία πιο ανοικτών ανταγωνιστικών 

αγορών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 

Ένωση στις οποίες οι επιχειρήσεις θα 

ανταγωνίζονται σε αξιοκρατική βάση. Οι 

επιχειρήσεις και οι καταναλωτές 

πλήττονται ιδιαιτέρως στα κράτη μέλη στα 

οποία οι ΕΕΑ είναι λιγότερο εξοπλισμένες 

για να επιβάλλουν αποτελεσματικά τους 

κανόνες. Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να 

ανταγωνίζονται σε αξιοκρατική βάση όπου 

υπάρχουν ασφαλή καταφύγια για τις 

αντιανταγωνιστικές πρακτικές, π.χ. επειδή 

δεν είναι δυνατή η συλλογή αποδεικτικών 

στοιχείων για αντιανταγωνιστικές 

πρακτικές ή επειδή οι επιχειρήσεις 

μπορούν να αποφεύγουν την ευθύνη για 

την καταβολή των προστίμων. Ως 

αποτέλεσμα, δεν έχουν κίνητρο να 

εισέλθουν σε αυτές τις αγορές και να 

ασκήσουν εκεί τα δικαιώματα 

εγκατάστασης και παροχής των αγαθών 

και των υπηρεσιών τους. Οι καταναλωτές 

που κατοικούν στα κράτη μέλη στα οποία 

υπάρχει λιγότερο επιβολή δεν αξιοποιούν 

τα οφέλη από την αποτελεσματική επιβολή 

των κανόνων ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, 

η ανομοιόμορφη επιβολή των άρθρων 101 

και 102 της ΣΛΕΕ και των εθνικών 

την αποτελεσματική εφαρμογή των 

άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ σημαίνει 

ότι οι επιχειρήσεις που υιοθετούν 

αντιανταγωνιστικές πρακτικές μπορεί να 

βρεθούν αντιμέτωπες με πολύ διαφορετική 

έκβαση της διαδικασίας ανάλογα με το 

κράτος στο οποίο δραστηριοποιούνται: 

μπορεί να μην υπόκεινται σε επιβολή 

δυνάμει των άρθρων 101 ή 102 της ΣΛΕΕ 

ή σε αναποτελεσματική επιβολή. Για 

παράδειγμα σε ορισμένα κράτη μέλη, οι 

επιχειρήσεις μπορούν να αποφεύγουν την 

υποχρέωση καταβολής προστίμων 

προβαίνοντας απλώς σε αναδιάρθρωση. Η 

ανομοιόμορφη εφαρμογή των άρθρων 101 

και 102 της ΣΛΕΕ και των εθνικών 

νομοθετικών διατάξεων περί 

ανταγωνισμού παράλληλα με τα άρθρα 

101 και 102 της ΣΛΕΕ οδηγεί σε χαμένες 

ευκαιρίες για την άρση των εμποδίων όσον 

αφορά την είσοδο στην αγορά και για τη 

δημιουργία πιο ανοικτών ανταγωνιστικών 

αγορών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 

Ένωση στις οποίες οι επιχειρήσεις θα 

ανταγωνίζονται σε αξιοκρατική βάση. Οι 

επιχειρήσεις και οι καταναλωτές 

πλήττονται ιδιαιτέρως στα κράτη μέλη στα 

οποία οι ΕΕΑ είναι λιγότερο εξοπλισμένες 

για να επιβάλλουν αποτελεσματικά τους 

κανόνες. Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να 

ανταγωνίζονται σε αξιοκρατική βάση όπου 

υπάρχουν ασφαλή καταφύγια για τις 

αντιανταγωνιστικές πρακτικές, π.χ. επειδή 

δεν είναι δυνατή η συλλογή αποδεικτικών 

στοιχείων για αντιανταγωνιστικές 

πρακτικές ή επειδή οι επιχειρήσεις 

μπορούν να αποφεύγουν την ευθύνη για 

την καταβολή των προστίμων. Ως 

αποτέλεσμα, δεν έχουν κίνητρο να 

εισέλθουν σε αυτές τις αγορές και να 

ασκήσουν εκεί τα δικαιώματα 

εγκατάστασης και παροχής των αγαθών 

και των υπηρεσιών τους. Οι καταναλωτές 

που κατοικούν στα κράτη μέλη στα οποία 

υπάρχει λιγότερο επιβολή δεν αξιοποιούν 

τα οφέλη από την αποτελεσματική επιβολή 

των κανόνων ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, 

η ανομοιόμορφη επιβολή των άρθρων 101 
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νομοθετικών διατάξεων περί 

ανταγωνισμού που εφαρμόζονται 

παράλληλα με τις διατάξεις των άρθρων 

101 και 102 της ΣΛΕΕ σε όλη την Ευρώπη 

στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στην 

εσωτερική αγορά και υπονομεύει την 

εύρυθμη λειτουργία της. 

και 102 της ΣΛΕΕ και των εθνικών 

νομοθετικών διατάξεων περί 

ανταγωνισμού που εφαρμόζονται 

παράλληλα με τις διατάξεις των άρθρων 

101 και 102 της ΣΛΕΕ σε όλη την Ευρώπη 

στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στην 

εσωτερική αγορά και υπονομεύει την 

εύρυθμη λειτουργία της. 

Or. en 

 

Τροπολογία  62 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Τα κενά και οι περιορισμοί στα 

εργαλεία και τις εγγυήσεις των ΕΑΑ 

υπονομεύουν το σύστημα παράλληλων 

αρμοδιοτήτων για την εφαρμογή των 

άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ το οποίο 

έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί ως 

συνεκτικό σύνολο με βάση τη στενή 

συνεργασία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Δικτύου Ανταγωνισμού. Το εν λόγω 

σύστημα εξαρτάται από την ικανότητα των 

αρχών να βασίζονται η μία στην άλλη για 

την εφαρμογή μέτρων εξακρίβωσης 

πραγματικών περιστατικών για 

λογαριασμό η μία της άλλης. Ωστόσο, δεν 

λειτουργεί ικανοποιητικά από τη στιγμή 

που υπάρχουν ακόμη ΕΑΑ που δεν 

διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία 

εξακρίβωσης πραγματικών περιστατικών. 

Σε άλλες βασικές πτυχές, οι ΕΑΑ δεν είναι 

σε θέση να παράσχουν η μία στην άλλη 

αμοιβαία συνδρομή. Για παράδειγμα στην 

πλειονότητα των κρατών μελών οι 

επιχειρήσεις που λειτουργούν σε 

διασυνοριακό επίπεδο μπορούν να 

αποφεύγουν την πληρωμή προστίμων 

απλώς και μόνον μην έχοντας νομική 

(6) Τα κενά και οι περιορισμοί στα 

εργαλεία και τις εγγυήσεις των ΕΑΑ 

υπονομεύουν το σύστημα παράλληλων 

αρμοδιοτήτων για την εφαρμογή των 

άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ το οποίο 

έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί ως 

συνεκτικό σύνολο με βάση τη στενή 

συνεργασία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Δικτύου Ανταγωνισμού. Το εν λόγω 

σύστημα εξαρτάται από την ικανότητα των 

αρχών να βασίζονται η μία στην άλλη για 

την εφαρμογή μέτρων εξακρίβωσης 

πραγματικών περιστατικών για 

λογαριασμό η μία της άλλης, προκειμένου 

να ενισχυθούν η συνεργασία των κρατών 

μελών και η αμοιβαία συνδρομή. Ωστόσο, 

δεν λειτουργεί ικανοποιητικά από τη 

στιγμή που υπάρχουν ακόμη ΕΑΑ που δεν 

διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία 

εξακρίβωσης πραγματικών περιστατικών. 

Σε άλλες βασικές πτυχές, οι ΕΑΑ δεν είναι 

σε θέση να παράσχουν η μία στην άλλη 

αμοιβαία συνδρομή. Για παράδειγμα στην 

πλειονότητα των κρατών μελών οι 

επιχειρήσεις που λειτουργούν σε 

διασυνοριακό επίπεδο μπορούν να 
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παρουσία σε ορισμένες από τις επικράτειες 

των κρατών μελών στα οποία 

δραστηριοποιούνται. Αυτό μειώνει τα 

κίνητρα για συμμόρφωση με τα άρθρα 101 

και 102 της ΣΛΕΕ. Ως αποτέλεσμα, η μη 

αποτελεσματική επιβολή προκαλεί 

στρεβλώσεις του ανταγωνισμού για τις 

νομοταγείς επιχειρήσεις και υπονομεύει 

την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην 

εσωτερική αγορά, και ιδίως στο ψηφιακό 

περιβάλλον. 

αποφεύγουν την πληρωμή προστίμων 

απλώς και μόνον μην έχοντας νομική 

παρουσία σε ορισμένες από τις επικράτειες 

των κρατών μελών στα οποία 

δραστηριοποιούνται. Αυτό μειώνει τα 

κίνητρα για συμμόρφωση με τα άρθρα 101 

και 102 της ΣΛΕΕ. Ως αποτέλεσμα, η μη 

αποτελεσματική επιβολή προκαλεί 

στρεβλώσεις του ανταγωνισμού για τις 

νομοταγείς επιχειρήσεις και υπονομεύει 

την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην 

εσωτερική αγορά, και ιδίως στο ψηφιακό 

περιβάλλον. 

Or. en 

 

Τροπολογία  63 

Barbara Kappel 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Τα κενά και οι περιορισμοί στα 

εργαλεία και τις εγγυήσεις των ΕΑΑ 

υπονομεύουν το σύστημα παράλληλων 

αρμοδιοτήτων για την εφαρμογή των 

άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ το οποίο 

έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί ως 

συνεκτικό σύνολο με βάση τη στενή 

συνεργασία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Δικτύου Ανταγωνισμού. Το εν λόγω 

σύστημα εξαρτάται από την ικανότητα των 

αρχών να βασίζονται η μία στην άλλη για 

την εφαρμογή μέτρων εξακρίβωσης 

πραγματικών περιστατικών για 

λογαριασμό η μία της άλλης. Ωστόσο, δεν 

λειτουργεί ικανοποιητικά από τη στιγμή 

που υπάρχουν ακόμη ΕΑΑ που δεν 

διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία 

εξακρίβωσης πραγματικών περιστατικών. 

Σε άλλες βασικές πτυχές, οι ΕΑΑ δεν είναι 

σε θέση να παράσχουν η μία στην άλλη 

αμοιβαία συνδρομή. Για παράδειγμα στην 

πλειονότητα των κρατών μελών οι 

(6) Ορισμένα κενά και περιορισμοί 

στα εργαλεία και τις εγγυήσεις των ΕΑΑ 

θα μπορούσαν ενδεχομένως να 

υπονομεύσουν το σύστημα παράλληλων 

αρμοδιοτήτων για την εφαρμογή των 

άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ το οποίο 

έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί ως 

συνεκτικό σύνολο με βάση τη στενή 

συνεργασία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Δικτύου Ανταγωνισμού. Το εν λόγω 

σύστημα εξαρτάται από την ικανότητα των 

αρχών να βασίζονται η μία στην άλλη για 

την εφαρμογή μέτρων εξακρίβωσης 

πραγματικών περιστατικών για 

λογαριασμό η μία της άλλης. Ωστόσο, δεν 

λειτουργεί ικανοποιητικά από τη στιγμή 

που υπάρχουν ακόμη ΕΑΑ που δεν 

διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία 

εξακρίβωσης πραγματικών περιστατικών. 

Σε άλλες βασικές πτυχές, οι ΕΑΑ δεν είναι 

σε θέση να παράσχουν η μία στην άλλη 

αμοιβαία συνδρομή. Για παράδειγμα στην 
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επιχειρήσεις που λειτουργούν σε 

διασυνοριακό επίπεδο μπορούν να 

αποφεύγουν την πληρωμή προστίμων 

απλώς και μόνον μην έχοντας νομική 

παρουσία σε ορισμένες από τις επικράτειες 

των κρατών μελών στα οποία 

δραστηριοποιούνται. Αυτό μειώνει τα 

κίνητρα για συμμόρφωση με τα άρθρα 101 

και 102 της ΣΛΕΕ. Ως αποτέλεσμα, η μη 

αποτελεσματική επιβολή προκαλεί 

στρεβλώσεις του ανταγωνισμού για τις 

νομοταγείς επιχειρήσεις και υπονομεύει 

την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην 

εσωτερική αγορά, και ιδίως στο ψηφιακό 

περιβάλλον. 

πλειονότητα των κρατών μελών οι 

επιχειρήσεις που λειτουργούν σε 

διασυνοριακό επίπεδο μπορούν να 

αποφεύγουν την πληρωμή προστίμων 

απλώς και μόνον μην έχοντας νομική 

παρουσία σε ορισμένες από τις επικράτειες 

των κρατών μελών στα οποία 

δραστηριοποιούνται. Αυτό μειώνει τα 

κίνητρα για συμμόρφωση με τα άρθρα 101 

και 102 της ΣΛΕΕ. Ως αποτέλεσμα, η μη 

αποτελεσματική επιβολή προκαλεί 

στρεβλώσεις του ανταγωνισμού για τις 

νομοταγείς επιχειρήσεις και υπονομεύει 

την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην 

εσωτερική αγορά, και ιδίως στο ψηφιακό 

περιβάλλον. 

Or. en 

 

Τροπολογία  64 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Προκειμένου να διασφαλιστεί ένας 

πραγματικά ενιαίος χώρος επιβολής των 

κανόνων ανταγωνισμού στην Ευρώπη ο 

οποίος παρέχει ακόμα περισσότερο 

ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 

ενιαία αγορά και μειώνει τις ανισότητες 

για τους καταναλωτές, είναι ανάγκη να 

θεσπιστούν ελάχιστες εγγυήσεις όσον 

αφορά την ανεξαρτησία και τους πόρους, 

καθώς και βασικές αρμοδιότητες επιβολής 

της νομοθεσίας και προστίμων κατά την 

εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ και των εθνικών νομοθετικών 

διατάξεων περί ανταγωνισμού παράλληλα 

με τα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ, ώστε 

οι ΕΑΑ να μπορούν είναι πλήρως 

αποτελεσματικές. 

(7) Προκειμένου να διασφαλιστεί ένας 

πραγματικά ενιαίος χώρος επιβολής των 

κανόνων ανταγωνισμού στην Ευρώπη ο 

οποίος παρέχει ακόμα περισσότερο 

ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 

ενιαία αγορά και μειώνει τις ανισότητες 

για τους καταναλωτές, είναι ανάγκη να 

θεσπιστούν ελάχιστες εγγυήσεις όσον 

αφορά την ανεξαρτησία και τους 

κατάλληλους οικονομικούς, ανθρώπινους 

και τεχνολογικούς πόρους, καθώς και 

βασικές αρμοδιότητες επιβολής της 

νομοθεσίας και προστίμων κατά την 

εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ και των εθνικών νομοθετικών 

διατάξεων περί ανταγωνισμού παράλληλα 

με τα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ, ώστε 

οι ΕΑΑ να μπορούν είναι πλήρως 



 

AM\1138283EL.docx 15/145 PE613.265v01-00 

 EL 

αποτελεσματικές. 

Or. en 

 

Τροπολογία  65 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Αντιστρόφως, απαιτούνται 

λεπτομερείς κανόνες στον τομέα που 

αφορά τις προϋποθέσεις επιεικούς 

μεταχείρισης των μυστικών συμπράξεων. 

Οι εταιρείες θα είναι διατεθειμένες να 

αποκαλύψουν μυστικές συμπράξεις στις 

οποίες έχουν συμμετάσχει, μόνον αν τους 

προσφέρεται επαρκής ασφάλεια δικαίου αν 

θα τύχουν απαλλαγής από την επιβολή 

προστίμων. Οι σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των προγραμμάτων επιεικούς 

μεταχείρισης που εφαρμόζονται στα κράτη 

μέλη δημιουργούν ανασφάλεια δικαίου για 

τους δυνητικούς αιτούντες επιείκεια, 

γεγονός που μπορεί να τους αποθαρρύνει 

να υποβάλλουν αίτηση για επιεική 

μεταχείριση. Αν τα κράτη μέλη μπορούσαν 

να υλοποιούν ή να εφαρμόζουν λιγότερο ή 

περισσότερο περιοριστικούς κανόνες όσον 

αφορά την επιεική μεταχείριση στον τομέα 

που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία, 

αυτό όχι μόνο θα ερχόταν σε αντίθεση με 

τον στόχο της διατήρησης των κινήτρων 

για τους αιτούντες με στόχο την 

αποτελεσματικότερη δυνατή εφαρμογή 

των κανόνων ανταγωνισμού στην Ένωση, 

αλλά θα έθετε και σε κίνδυνο τους 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις 

επιχειρήσεις που λειτουργούν στην 

εσωτερική αγορά. Αυτό δεν εμποδίζει τα 

κράτη μέλη να θέτουν σε εφαρμογή 

προγράμματα επιεικούς μεταχείρισης τα 

οποία δεν καλύπτουν μόνο τις μυστικές 

(10) Αντιστρόφως, απαιτούνται 

λεπτομερείς κανόνες στον τομέα που 

αφορά τις προϋποθέσεις επιεικούς 

μεταχείρισης των μυστικών συμπράξεων. 

Οι εταιρείες θα είναι διατεθειμένες να 

αποκαλύψουν μυστικές συμπράξεις στις 

οποίες έχουν συμμετάσχει, μόνον αν τους 

προσφέρεται επαρκής ασφάλεια δικαίου αν 

θα τύχουν απαλλαγής από την επιβολή 

προστίμων. Οι σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των προγραμμάτων επιεικούς 

μεταχείρισης που εφαρμόζονται στα κράτη 

μέλη δημιουργούν ανασφάλεια δικαίου για 

τους δυνητικούς αιτούντες επιείκεια, 

γεγονός που μπορεί να τους αποθαρρύνει 

να υποβάλλουν αίτηση για επιεική 

μεταχείριση. Η ύπαρξη σημαντικών 

διαφορών θα μπορούσε επίσης να 

οδηγήσει ενδεχομένως πολλά μέλη 

μυστικών συμπράξεων να προσπαθήσουν 

να επωφεληθούν από προγράμματα 

επιεικούς μεταχείρισης σε διαφορετικά 

κράτη μέλη. Αν τα κράτη μέλη μπορούσαν 

να υλοποιούν ή να εφαρμόζουν 

σαφέστερους και εναρμονισμένους 
κανόνες όσον αφορά την επιεική 

μεταχείριση στον τομέα που καλύπτεται 

από την παρούσα οδηγία, αυτό θα 

συνέβαλλε στον στόχο της διατήρησης των 

κινήτρων για τους αιτούντες με στόχο την 

αποτελεσματικότερη δυνατή εφαρμογή 

των κανόνων ανταγωνισμού στην Ένωση 

και θα διασφάλιζε ισότιμους όρους 
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συμπράξεις, αλλά και άλλες παραβάσεις 

των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ και 

των αντίστοιχων εθνικών διατάξεων. 

ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις που 

λειτουργούν στην εσωτερική αγορά. Αυτό 

δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να θέτουν σε 

εφαρμογή προγράμματα επιεικούς 

μεταχείρισης τα οποία δεν καλύπτουν μόνο 

τις μυστικές συμπράξεις, αλλά και άλλες 

παραβάσεις των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ και των αντίστοιχων εθνικών 

διατάξεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  66 

Barbara Kappel 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Αντιστρόφως, απαιτούνται 

λεπτομερείς κανόνες στον τομέα που 

αφορά τις προϋποθέσεις επιεικούς 

μεταχείρισης των μυστικών συμπράξεων. 

Οι εταιρείες θα είναι διατεθειμένες να 

αποκαλύψουν μυστικές συμπράξεις στις 

οποίες έχουν συμμετάσχει, μόνον αν τους 

προσφέρεται επαρκής ασφάλεια δικαίου αν 

θα τύχουν απαλλαγής από την επιβολή 

προστίμων. Οι σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των προγραμμάτων επιεικούς 

μεταχείρισης που εφαρμόζονται στα κράτη 

μέλη δημιουργούν ανασφάλεια δικαίου για 

τους δυνητικούς αιτούντες επιείκεια, 

γεγονός που μπορεί να τους αποθαρρύνει 

να υποβάλλουν αίτηση για επιεική 

μεταχείριση. Αν τα κράτη μέλη μπορούσαν 

να υλοποιούν ή να εφαρμόζουν λιγότερο ή 

περισσότερο περιοριστικούς κανόνες όσον 

αφορά την επιεική μεταχείριση στον τομέα 

που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία, 

αυτό όχι μόνο θα ερχόταν σε αντίθεση με 

τον στόχο της διατήρησης των κινήτρων 

για τους αιτούντες με στόχο την 

αποτελεσματικότερη δυνατή εφαρμογή 

των κανόνων ανταγωνισμού στην Ένωση, 

(10) Αντιστρόφως, απαιτούνται σαφείς 

και περιεκτικοί κανόνες στον τομέα που 

αφορά τις προϋποθέσεις επιεικούς 

μεταχείρισης των μυστικών συμπράξεων. 

Οι εταιρείες θα είναι διατεθειμένες να 

αποκαλύψουν μυστικές συμπράξεις στις 

οποίες έχουν συμμετάσχει, μόνον αν τους 

προσφέρεται επαρκής ασφάλεια δικαίου αν 

θα τύχουν απαλλαγής από την επιβολή 

προστίμων. Οι σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των προγραμμάτων επιεικούς 

μεταχείρισης που εφαρμόζονται στα κράτη 

μέλη δημιουργούν ανασφάλεια δικαίου για 

τους δυνητικούς αιτούντες επιείκεια, 

γεγονός που μπορεί να τους αποθαρρύνει 

να υποβάλλουν αίτηση για επιεική 

μεταχείριση. Αν τα κράτη μέλη μπορούσαν 

να υλοποιούν ή να εφαρμόζουν λιγότερο ή 

περισσότερο περιοριστικούς κανόνες όσον 

αφορά την επιεική μεταχείριση στον τομέα 

που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία, 

αυτό όχι μόνο θα ερχόταν σε αντίθεση με 

τον στόχο της διατήρησης των κινήτρων 

για τους αιτούντες με στόχο την 

αποτελεσματικότερη δυνατή εφαρμογή 

των κανόνων ανταγωνισμού στην Ένωση, 
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αλλά θα έθετε και σε κίνδυνο τους 

ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις 

επιχειρήσεις που λειτουργούν στην 

εσωτερική αγορά. Αυτό δεν εμποδίζει τα 

κράτη μέλη να θέτουν σε εφαρμογή 

προγράμματα επιεικούς μεταχείρισης τα 

οποία δεν καλύπτουν μόνο τις μυστικές 

συμπράξεις, αλλά και άλλες παραβάσεις 

των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ και 

των αντίστοιχων εθνικών διατάξεων. 

αλλά θα έθετε και σε κίνδυνο τους 

ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις 

επιχειρήσεις που λειτουργούν στην 

εσωτερική αγορά. Αυτό δεν εμποδίζει τα 

κράτη μέλη να θέτουν σε εφαρμογή 

προγράμματα επιεικούς μεταχείρισης τα 

οποία δεν καλύπτουν μόνο τις μυστικές 

συμπράξεις, αλλά και άλλες παραβάσεις 

των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ και 

των αντίστοιχων εθνικών διατάξεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  67 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) Η προστασία του απορρήτου των 

επικοινωνιών μεταξύ των δικηγόρων, 

συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών 

δικηγόρων και των νομικών συμβούλων 

επιχειρήσεων καθώς και των πελατών 

αποτελεί απαραίτητη κορωνίδα της 

πλήρους άσκησης των δικαιωμάτων 

υπεράσπισης, όπως καθιερώνονται από 

τη νομολογία του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, οι 

ΕΑΑ θα πρέπει τουλάχιστον να σέβονται 

το απόρρητο της αλληλογραφίας μεταξύ 

πελατών και δικηγόρων, υπό τον όρο ότι 

η εν λόγω αλληλογραφία 

πραγματοποιείται για τους σκοπούς, και 

προς το συμφέρον, των δικαιωμάτων 

υπεράσπισης του πελάτη στο πλαίσιο 

διαδικασιών ανταγωνισμού και 

προέρχεται από ανεξάρτητους 

δικηγόρους. Η εν λόγω υποχρέωση 

απορρήτου δεν θα πρέπει να εμποδίζει 

έναν πελάτη να δημοσιοποιεί την 

αλληλογραφία μεταξύ δικηγόρου και 

πελάτη, εάν ο πελάτης θεωρεί ότι κάτι 

τέτοιο είναι προς το συμφέρον του. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  68 

Othmar Karas 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τη 

νομολογία του ΔΕΕ, η προστασία της 

εμπιστευτικότητας των επικοινωνιών 

μεταξύ δικηγόρου και πελάτη είναι εκ 

των ων ουκ άνευ για τη διασφάλιση της 

πλήρους άσκησης του δικαιώματος 

υπεράσπισης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

διασφαλίσουν ότι οι ΕΑΑ σέβονται 

τουλάχιστον την εμπιστευτικότητα της 

αλληλογραφίας μεταξύ πελάτη και 

δικηγόρου, εφόσον η εν λόγω επικοινωνία 

πραγματοποιείται για τους σκοπούς και 

προς όφελος των δικαιωμάτων 

υπεράσπισης του πελάτη στο πλαίσιο 

διαδικασιών κατ’ εφαρμογή των άρθρων 

101 και 102 ΣΛΕΕ και η επικοινωνία 

προέρχεται από ανεξάρτητους 

δικηγόρους. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Η προστασία της εμπιστευτικότητας των επικοινωνιών μεταξύ δικηγόρου και πελάτη είναι εκ 

των ων ουκ άνευ, σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ, για τη διασφάλιση της πλήρους άσκησης 

των δικαιωμάτων υπεράσπισης. Ως εκ τούτου, οι ΕΑΑ θα πρέπει να σέβονται τουλάχιστον την 

εμπιστευτικότητα της αλληλογραφίας μεταξύ πελάτη και δικηγόρου, υπό τον όρο ότι η εν λόγω 

επικοινωνία πραγματοποιείται για τους σκοπούς, και προς το συμφέρον, των δικαιωμάτων 

υπεράσπισης του πελάτη στο πλαίσιο διαδικασιών ανταγωνισμού, και προέρχεται από 

ανεξάρτητους δικηγόρους. 

 

Τροπολογία  69 

Tibor Szanyi 

 

Πρόταση οδηγίας 
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Αιτιολογική σκέψη 14 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Η ανεξαρτησία των ΕΑΑ θα πρέπει 

να ενισχυθεί προκειμένου να 

εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και 

ομοιόμορφη εφαρμογή των άρθρων 101 

και 102 της ΣΛΕΕ. Προς τούτο, θα πρέπει 

να υπάρξει ρητή πρόβλεψη στην εθνική 

νομοθεσία που θα εξασφαλίζει ότι κατά 

την εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ, οι ΕΑΑ προστατεύονται έναντι 

εξωτερικών παρεμβάσεων ή πολιτικών 

πιέσεων που ενδέχεται να θέσουν σε 

κίνδυνο την ανεξάρτητη αξιολόγησή τους 

στα θέματα των οποίων επιλαμβάνονται. 

Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει εκ των 

προτέρων να θεσπιστούν κανόνες σχετικά 

με τους λόγους αποπομπής των μελών του 

οργάνου λήψης αποφάσεων των ΕΑΑ, 

ώστε να αρθούν τυχόν εύλογες υπόνοιες 

όσον αφορά την αμεροληψία του εν λόγω 

οργάνου και τη θωράκισή του έναντι 

εξωτερικών παραγόντων. 

(14) Η ανεξαρτησία των ΕΑΑ θα πρέπει 

να ενισχυθεί προκειμένου να 

εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και 

ομοιόμορφη εφαρμογή των άρθρων 101 

και 102 της ΣΛΕΕ. Προς τούτο, θα πρέπει 

να υπάρξει ρητή πρόβλεψη στην εθνική 

νομοθεσία που θα εξασφαλίζει ότι κατά 

την εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ, οι ΕΑΑ προστατεύονται έναντι 

εξωτερικών παρεμβάσεων ή πολιτικών 

πιέσεων που ενδέχεται να θέσουν σε 

κίνδυνο την ανεξάρτητη αξιολόγησή τους 

στα θέματα των οποίων επιλαμβάνονται. 

Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει εκ των 

προτέρων να θεσπιστούν κανόνες σχετικά 

με τους λόγους αποπομπής των μελών του 

οργάνου λήψης αποφάσεων των ΕΑΑ, 

ώστε να αρθούν τυχόν εύλογες υπόνοιες 

όσον αφορά την αμεροληψία του εν λόγω 

οργάνου και τη θωράκισή του έναντι 

εξωτερικών παραγόντων. Επιπλέον, προς 

επιβεβαίωση της αμεροληψίας τους, τα 

πρόστιμα που επιβάλλουν δεν θα πρέπει 

να χρησιμοποιούνται για την άμεση 

χρηματοδότησή τους. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Παρότι είναι σημαντικό να αρθούν τα υφιστάμενα εμπόδια στην επιβολή αποτελεσματικών 

προστίμων από πολλές εθνικές αρχές ανταγωνισμού, είναι εξίσου σημαντικό να διασφαλιστεί 

ότι δεν χρησιμοποιούν τα πρόστιμα που επιβάλλουν μόνο και μόνο για τη χρηματοδότησή τους, 

προκειμένου να εξασφαλίζεται η αμεροληψία τους. 

 

Τροπολογία  70 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 14 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Η ανεξαρτησία των ΕΑΑ θα πρέπει 

να ενισχυθεί προκειμένου να 

εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και 

ομοιόμορφη εφαρμογή των άρθρων 101 

και 102 της ΣΛΕΕ. Προς τούτο, θα πρέπει 

να υπάρξει ρητή πρόβλεψη στην εθνική 

νομοθεσία που θα εξασφαλίζει ότι κατά 

την εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ, οι ΕΑΑ προστατεύονται έναντι 

εξωτερικών παρεμβάσεων ή πολιτικών 

πιέσεων που ενδέχεται να θέσουν σε 

κίνδυνο την ανεξάρτητη αξιολόγησή τους 

στα θέματα των οποίων επιλαμβάνονται. 

Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει εκ των 

προτέρων να θεσπιστούν κανόνες σχετικά 

με τους λόγους αποπομπής των μελών του 

οργάνου λήψης αποφάσεων των ΕΑΑ, 

ώστε να αρθούν τυχόν εύλογες υπόνοιες 

όσον αφορά την αμεροληψία του εν λόγω 

οργάνου και τη θωράκισή του έναντι 

εξωτερικών παραγόντων. 

(14) Η ανεξαρτησία των ΕΑΑ θα πρέπει 

να ενισχυθεί προκειμένου να 

εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και 

ομοιόμορφη εφαρμογή των άρθρων 101 

και 102 της ΣΛΕΕ. Προς τούτο, θα πρέπει 

να υπάρξει ρητή πρόβλεψη στην εθνική 

νομοθεσία που θα εξασφαλίζει ότι κατά 

την εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ, οι ΕΑΑ προστατεύονται έναντι 

εξωτερικών παρεμβάσεων ή πολιτικών 

πιέσεων που ενδέχεται να θέσουν σε 

κίνδυνο την ανεξάρτητη αξιολόγησή τους 

στα θέματα των οποίων επιλαμβάνονται. 

Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει εκ των 

προτέρων να θεσπιστούν κανόνες σχετικά 

με τους λόγους αποπομπής των μελών του 

οργάνου λήψης αποφάσεων των ΕΑΑ, 

ώστε να αρθούν τυχόν εύλογες υπόνοιες 

όσον αφορά την αμεροληψία του εν λόγω 

οργάνου και τη θωράκισή του έναντι 

εξωτερικών παραγόντων. Επιπλέον, η 

δημοσιονομική ανεξαρτησία των ΕΑΑ θα 

πρέπει να κατοχυρώνεται στο εθνικό 

δίκαιο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  71 

Joachim Starbatty 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14α) Οι κρατικές επιχειρήσεις 

υπόκεινται στους κανόνες ανταγωνισμού 

των Συνθηκών στον βαθμό που 

επιδίδονται σε οικονομική 

δραστηριότητα. Τα κράτη μέλη δεν θα 

πρέπει να λαμβάνουν μέτρα που θα 

μπορούσαν να υπονομεύσουν την 

ανεξάρτητη αξιολόγηση των υποθέσεων 
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που παραπέμπονται στις ΕΑΑ όταν 

αφορούν τις επιχειρήσεις αυτές. 

Or. en 

 

Τροπολογία  72 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Για να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία 

των ΕΑΑ, οι υπάλληλοι και τα μέλη του 

οργάνου λήψης αποφάσεών τους θα πρέπει 

να ενεργούν με ακεραιότητα και να 

απέχουν από κάθε ενέργεια που είναι 

ασυμβίβαστη με την άσκηση των 

καθηκόντων τους. Η ανάγκη να αποτραπεί 

το ενδεχόμενο να τεθεί σε κίνδυνο η 

ανεξάρτητη αξιολόγηση των υπαλλήλων ή 

των μελών του οργάνου λήψης αποφάσεων 

συνεπάγεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια 

της απασχόλησής τους και της θητείας 

τους και για ένα εύλογο χρονικό διάστημα 

μετά από αυτήν, θα πρέπει να απέχουν από 

κάθε ασυμβίβαστη επαγγελματική 

δραστηριότητα, επικερδή ή όχι. Επιπλέον 

αυτό συνεπάγεται ότι κατά τη διάρκεια της 

απασχόλησής τους και της θητείας τους, 

δεν θα πρέπει να έχουν συμφέρον σε 

επιχειρήσεις ή οργανισμούς που 

συναλλάσσονται με εθνική αρχή 

ανταγωνισμού στον βαθμό που αυτό 

μπορεί να υπονομεύσει την ανεξαρτησία 

τους. Οι υπάλληλοι και τα μέλη του 

οργάνου λήψης αποφάσεων θα πρέπει να 

δηλώνουν τυχόν συμφέροντα ή 

περιουσιακά στοιχεία που θα μπορούσαν 

να δημιουργήσουν σύγκρουση 

συμφερόντων κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους. Θα πρέπει να είναι 

υποχρεωμένοι να ενημερώνουν το όργανο 

λήψης αποφάσεων, τα υπόλοιπα μέλη του 

(15) Για να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία 

των ΕΑΑ, οι υπάλληλοι και τα μέλη του 

οργάνου λήψης αποφάσεών τους θα πρέπει 

να ενεργούν με ακεραιότητα και να 

απέχουν από κάθε ενέργεια που είναι 

ασυμβίβαστη με την άσκηση των 

καθηκόντων τους. Η ανάγκη να αποτραπεί 

το ενδεχόμενο να τεθεί σε κίνδυνο η 

ανεξάρτητη αξιολόγηση των υπαλλήλων ή 

των μελών του οργάνου λήψης αποφάσεων 

συνεπάγεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια 

της απασχόλησής τους και της θητείας 

τους και για ένα εύλογο χρονικό διάστημα 

μετά από αυτήν, θα πρέπει να απέχουν από 

κάθε ασυμβίβαστη επαγγελματική 

δραστηριότητα, επικερδή ή όχι. Θα πρέπει 

επίσης να δηλώνουν τυχόν ασυμβίβαστη 

επαγγελματική δραστηριότητα των 

στενών συγγενών τους. Επιπλέον αυτό 

συνεπάγεται ότι κατά τη διάρκεια της 

απασχόλησής τους και της θητείας τους, 

δεν θα πρέπει να έχουν συμφέρον σε 

επιχειρήσεις ή οργανισμούς που 

συναλλάσσονται με εθνική αρχή 

ανταγωνισμού στον βαθμό που αυτό 

μπορεί να υπονομεύσει την ανεξαρτησία 

τους. Οι υπάλληλοι και τα μέλη του 

οργάνου λήψης αποφάσεων θα πρέπει να 

δηλώνουν τυχόν συμφέροντα ή 

περιουσιακά στοιχεία που θα μπορούσαν 

να δημιουργήσουν σύγκρουση 

συμφερόντων κατά την εκτέλεση των 
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ή, στην περίπτωση των ΕΑΑ στις οποίες η 

αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων ανήκει σε 

ένα μόνο πρόσωπο, την αρμόδια για τους 

διορισμούς αρχή τους, αν, κατά την 

άσκηση των καθηκόντων τους, κληθούν να 

αποφασίσουν για θέμα επί του οποίου 

έχουν συμφέρον το οποίο θα μπορούσε να 

επηρεάσει την αμεροληψία τους. 

καθηκόντων τους, συμπεριλαμβανομένου 

κάθε τέτοιου συμφέροντος ή 

περιουσιακού στοιχείου στενών συγγενών 

τους. Θα πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να 

ενημερώνουν το όργανο λήψης 

αποφάσεων, τα υπόλοιπα μέλη του ή, στην 

περίπτωση των ΕΑΑ στις οποίες η 

αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων ανήκει σε 

ένα μόνο πρόσωπο, την αρμόδια για τους 

διορισμούς αρχή τους, αν, κατά την 

άσκηση των καθηκόντων τους, κληθούν να 

αποφασίσουν για θέμα επί του οποίου 

έχουν οι ίδιοι ή στενοί συγγενείς τους 

συμφέρον το οποίο θα μπορούσε να 

επηρεάσει την αμεροληψία τους. 

Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

διασφαλίζουν την ύπαρξη μιας περιόδου 

αναμονής ορισμένου χρονικού 

διαστήματος για τα μέλη του οργάνου 

λήψης αποφάσεων μετά την αποχώρησή 

τους από την ΕΑΑ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  73 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Για να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία 

των ΕΑΑ, οι υπάλληλοι και τα μέλη του 

οργάνου λήψης αποφάσεών τους θα πρέπει 

να ενεργούν με ακεραιότητα και να 

απέχουν από κάθε ενέργεια που είναι 

ασυμβίβαστη με την άσκηση των 

καθηκόντων τους. Η ανάγκη να αποτραπεί 

το ενδεχόμενο να τεθεί σε κίνδυνο η 

ανεξάρτητη αξιολόγηση των υπαλλήλων ή 

των μελών του οργάνου λήψης 

αποφάσεων συνεπάγεται επίσης ότι κατά 

τη διάρκεια της απασχόλησής τους και της 

θητείας τους και για ένα εύλογο χρονικό 

διάστημα μετά από αυτήν, θα πρέπει να 

(15) Για να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία 

των ΕΑΑ, οι υπάλληλοι και τα μέλη του 

οργάνου λήψης αποφάσεών τους θα πρέπει 

να ενεργούν με ακεραιότητα και να 

απέχουν από κάθε ενέργεια που είναι 

ασυμβίβαστη με την άσκηση των 

καθηκόντων τους. Αυτό σημαίνει ότι κατά 

τη διάρκεια της απασχόλησής τους και της 

θητείας τους και για ένα εύλογο χρονικό 

διάστημα μετά από αυτήν, θα πρέπει να 

απέχουν από κάθε ασυμβίβαστη 

επαγγελματική δραστηριότητα, επικερδή ή 

όχι, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

σύγκρουση συμφερόντων σε μια 
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απέχουν από κάθε ασυμβίβαστη 

επαγγελματική δραστηριότητα, επικερδή ή 

όχι. Επιπλέον αυτό συνεπάγεται ότι κατά 

τη διάρκεια της απασχόλησής τους και της 

θητείας τους, δεν θα πρέπει να έχουν 

συμφέρον σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς 

που συναλλάσσονται με εθνική αρχή 

ανταγωνισμού στον βαθμό που αυτό 

μπορεί να υπονομεύσει την ανεξαρτησία 

τους. Οι υπάλληλοι και τα μέλη του 

οργάνου λήψης αποφάσεων θα πρέπει να 

δηλώνουν τυχόν συμφέροντα ή 

περιουσιακά στοιχεία που θα μπορούσαν 

να δημιουργήσουν σύγκρουση 

συμφερόντων κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους. Θα πρέπει να είναι 

υποχρεωμένοι να ενημερώνουν το όργανο 

λήψης αποφάσεων, τα υπόλοιπα μέλη του 

ή, στην περίπτωση των ΕΑΑ στις οποίες 

η αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων ανήκει 

σε ένα μόνο πρόσωπο, την αρμόδια για 

τους διορισμούς αρχή τους, αν, κατά την 

άσκηση των καθηκόντων τους, κληθούν 

να αποφασίσουν για θέμα επί του οποίου 

έχουν συμφέρον το οποίο θα μπορούσε να 

επηρεάσει την αμεροληψία τους. 

συγκεκριμένη περίπτωση. Επιπλέον αυτό 

συνεπάγεται ότι, κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους στη διάρκεια της 

απασχόλησής τους και της θητείας τους, 

δεν θα πρέπει να έχουν συμφέρον σε 

επιχειρήσεις ή οργανισμούς που υπάγονται 

στη διαδικασία για την εφαρμογή των 

άρθρων 101 ή 102 της ΣΛΕΕ στην οποία 

συμμετέχουν στον βαθμό που αυτό μπορεί 

να υπονομεύσει την ανεξαρτησία τους 

στον χειρισμό της σχετικής υπόθεσης. Οι 

υπάλληλοι και τα μέλη του οργάνου λήψης 

αποφάσεων θα πρέπει να δηλώνουν τυχόν 

συμφέροντα ή περιουσιακά στοιχεία που 

θα μπορούσαν να δημιουργήσουν 

σύγκρουση συμφερόντων κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους. Θα πρέπει 

να είναι υποχρεωμένοι να μη συμμετέχουν 

σε καμία περίπτωση σε διαδικασία λήψης 

αποφάσεων για θέμα επί του οποίου έχουν 

συμφέρον το οποίο θα μπορούσε να 

επηρεάσει την αμεροληψία τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  74 

Jonás Fernández 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15α) Κάθε ΕΑΑ θα πρέπει να 

δημοσιεύει κώδικα δεοντολογίας ο 

οποίος, με την επιφύλαξη της εφαρμογής 

αυστηρότερων εθνικών κανόνων, θα 

καλύπτει τουλάχιστον τους κανόνες για 

την αποφυγή της σύγκρουσης 

συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων 

διατάξεων για την καθιέρωση περιόδων 

αναμονής και την αποδοχή προσκλήσεων, 
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καθώς και κανόνες σχετικά με 

δραστηριότητες που αναλαμβάνονται σε 

προσωπική βάση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  75 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Οι ΕΑΑ ανταγωνισμού θα πρέπει 

να μπορούν να ιεραρχούν κατά 

προτεραιότητα τις διαδικασίες τους για την 

επιβολή του άρθρου 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ, ώστε να επιτυγχάνουν 

αποτελεσματική χρήση των πόρων τους, 

και να μπορούν να εστιάζουν στην 

πρόληψη και στον τερματισμό της 

αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς που 

προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισμού 

στην εσωτερική αγορά. Προς τούτο, θα 

πρέπει να μπορούν να απορρίπτουν 

καταγγελίες με το αιτιολογικό ότι δεν 

αποτελούν προτεραιότητα. Αυτό, ωστόσο, 

δεν θα πρέπει να θίγει την αρμοδιότητα 

των ΕΑΑ να απορρίπτουν καταγγελίες για 

άλλους λόγους, όπως η αναρμοδιότητα, ή 

να αποφασίζουν ότι δεν συντρέχουν λόγοι 

να αναλάβουν δράση από την πλευρά τους. 

Η αρμοδιότητα των ΕΑΑ να ιεραρχούν 

κατά προτεραιότητα τις διαδικασίες 

επιβολής τους δεν θίγει το δικαίωμα μιας 

κυβέρνησης κράτους μέλους να εκδίδει 

κατευθυντήριες γραμμές γενικής πολιτικής 

ή προτεραιότητας που απευθύνονται στις 

εθνικές αρχές ανταγωνισμού, οι οποίες δεν 

σχετίζονται με συγκεκριμένες διαδικασίες 

για την επιβολή των άρθρων 101 και 102 

της ΣΛΕΕ. 

(17) Οι ΕΑΑ ανταγωνισμού θα πρέπει 

να μπορούν να ιεραρχούν κατά 

προτεραιότητα τις διαδικασίες τους για την 

επιβολή του άρθρου 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ, ώστε να επιτυγχάνουν 

αποτελεσματική χρήση των πόρων τους, 

και να μπορούν να εστιάζουν στην 

πρόληψη και στον τερματισμό της 

αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς που 

προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισμού 

στην εσωτερική αγορά. Προς τούτο, θα 

πρέπει να μπορούν να απορρίπτουν 

καταγγελίες με το αιτιολογικό ότι δεν 

αποτελούν προτεραιότητα. Αυτό, ωστόσο, 

δεν θα πρέπει να θίγει την αρμοδιότητα 

των ΕΑΑ να απορρίπτουν καταγγελίες για 

άλλους λόγους, όπως η αναρμοδιότητα, ή 

να αποφασίζουν ότι δεν συντρέχουν λόγοι 

να αναλάβουν δράση από την πλευρά τους. 

Σε περίπτωση απόρριψης, η ΕΑΑ θα 

πρέπει να ενημερώνει τον καταγγέλλοντα 

εν ευθέτω χρόνω και να αιτιολογεί την 

απόφασή της. Η αρμοδιότητα των ΕΑΑ να 

ιεραρχούν κατά προτεραιότητα τις 

διαδικασίες επιβολής τους δεν θίγει το 

δικαίωμα μιας κυβέρνησης κράτους 

μέλους να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές 

γενικής πολιτικής ή προτεραιότητας που 

απευθύνονται στις εθνικές αρχές 

ανταγωνισμού, οι οποίες δεν σχετίζονται 

με συγκεκριμένες διαδικασίες για την 

επιβολή των άρθρων 101 και 102 της 
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ΣΛΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  76 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Οι ΕΑΑ ανταγωνισμού θα πρέπει 

να μπορούν να ιεραρχούν κατά 

προτεραιότητα τις διαδικασίες τους για την 

επιβολή του άρθρου 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ, ώστε να επιτυγχάνουν 

αποτελεσματική χρήση των πόρων τους, 

και να μπορούν να εστιάζουν στην 

πρόληψη και στον τερματισμό της 

αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς που 

προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισμού 

στην εσωτερική αγορά. Προς τούτο, θα 

πρέπει να μπορούν να απορρίπτουν 

καταγγελίες με το αιτιολογικό ότι δεν 

αποτελούν προτεραιότητα. Αυτό, ωστόσο, 

δεν θα πρέπει να θίγει την αρμοδιότητα 

των ΕΑΑ να απορρίπτουν καταγγελίες για 

άλλους λόγους, όπως η αναρμοδιότητα, ή 

να αποφασίζουν ότι δεν συντρέχουν λόγοι 

να αναλάβουν δράση από την πλευρά τους. 

Η αρμοδιότητα των ΕΑΑ να ιεραρχούν 

κατά προτεραιότητα τις διαδικασίες 

επιβολής τους δεν θίγει το δικαίωμα μιας 

κυβέρνησης κράτους μέλους να εκδίδει 

κατευθυντήριες γραμμές γενικής πολιτικής 

ή προτεραιότητας που απευθύνονται στις 

εθνικές αρχές ανταγωνισμού, οι οποίες δεν 

σχετίζονται με συγκεκριμένες διαδικασίες 

για την επιβολή των άρθρων 101 και 102 

της ΣΛΕΕ. 

(17) Οι ΕΑΑ ανταγωνισμού θα πρέπει 

να μπορούν να ιεραρχούν κατά 

προτεραιότητα τις διαδικασίες τους και τις 

δαπάνες του προϋπολογισμού τους για την 

επιβολή του άρθρου 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ, ώστε να επιτυγχάνουν 

αποτελεσματική χρήση των πόρων τους, 

και να μπορούν να εστιάζουν στην 

πρόληψη και στον τερματισμό της 

αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς που 

προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισμού 

στην εσωτερική αγορά. Προς τούτο, θα 

πρέπει να μπορούν να απορρίπτουν 

καταγγελίες με το αιτιολογικό ότι δεν 

αποτελούν προτεραιότητα. Αυτό, ωστόσο, 

δεν θα πρέπει να θίγει την αρμοδιότητα 

των ΕΑΑ να απορρίπτουν καταγγελίες για 

άλλους λόγους, όπως η αναρμοδιότητα, ή 

να αποφασίζουν ότι δεν συντρέχουν λόγοι 

να αναλάβουν δράση από την πλευρά τους. 

Η αρμοδιότητα των ΕΑΑ να ιεραρχούν 

κατά προτεραιότητα τις διαδικασίες 

επιβολής τους δεν θίγει το δικαίωμα μιας 

κυβέρνησης κράτους μέλους να εκδίδει 

κατευθυντήριες γραμμές γενικής πολιτικής 

ή προτεραιότητας που απευθύνονται στις 

εθνικές αρχές ανταγωνισμού, οι οποίες δεν 

σχετίζονται με συγκεκριμένες διαδικασίες 

για την επιβολή των άρθρων 101 και 102 

της ΣΛΕΕ. 

Or. en 
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Τροπολογία  77 

Jonás Fernández 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (17α) Οι καταγγελίες που απορρίπτονται 

από την ΕΑΑ με το αιτιολογικό ότι δεν 

αποτελούν προτεραιότητα θα πρέπει να 

φυλάσσονται από την ΕΑΑ σε επαρκώς 

οργανωμένη βάση δεδομένων για εύκολη 

αναφορά και για ενδεχόμενη μελλοντική 

δράση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  78 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Οι ΕΑΑ θα πρέπει να διαθέτουν 

τους αναγκαίους πόρους, σε επίπεδο 

προσωπικού, εμπειρογνωσίας, 

οικονομικών μέσων και τεχνικού 

εξοπλισμού, προκειμένου να διασφαλίζεται 

ότι μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα 

καθήκοντά τους κατά την εφαρμογή των 

άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ. Σε 

περίπτωση διεύρυνσης των καθηκόντων 

και των αρμοδιοτήτων τους δυνάμει της 

εθνικής νομοθεσίας, θα πρέπει να 

συνεχίζουν να διαθέτουν σε επαρκή βαθμό 

τους αναγκαίους πόρους για την άσκηση 

αυτών των καθηκόντων. 

(18) Οι ΕΑΑ θα πρέπει να διαθέτουν 

τους αναγκαίους πόρους, σε επίπεδο 

προσωπικού, εμπειρογνωσίας, 

οικονομικών μέσων και τεχνικού 

εξοπλισμού, προκειμένου να διασφαλίζεται 

ότι μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα 

καθήκοντά τους κατά την εφαρμογή των 

άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ. Σε 

περίπτωση διεύρυνσης των καθηκόντων 

και των αρμοδιοτήτων τους δυνάμει της 

εθνικής νομοθεσίας, θα πρέπει να 

συνεχίζουν να διαθέτουν σε επαρκή βαθμό 

τους αναγκαίους πόρους για την άσκηση 

αυτών των καθηκόντων. Ειδικότερα, οι 

αρχές ανταγωνισμού πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα και τις γνώσεις ώστε να 

διατηρούν τον ανταγωνισμό μεταξύ των 

αγαθών της ψηφιακής οικονομίας, η αξία 
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των οποίων εξαρτάται από τις εξωτερικές 

δραστηριότητες του δικτύου. Στην 

ψηφιακή οικονομία τα αγαθά εξωτερικής 

δραστηριότητας του δικτύου, όπως οι 

κάρτες πληρωμών, έχουν πιο συνήθη 

παρουσία από ό, τι στο παρελθόν. Εάν 

είναι επιτυχή, καθίστανται φυσικά 

μονοπώλια, καθώς ο αριθμός των 

πελατών αυξάνει την αξία του αγαθού σε 

άλλους πελάτες. Η ικανότητα των αρχών 

ανταγωνισμού για δράση, καθώς και η 

γνώση και η συνεργασία τους στον τομέα 

της ρύθμισης της τιμολόγησης ή της 

ρύθμισης της κατανομής των εσόδων 

πρέπει να αναπτυχθούν σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο σε σχέση με τα αγαθά εξωτερικής 

δραστηριότητας του δικτύου, 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 

δαπάνες κατανέμονται ορθά και ότι ο 

υγιής ανταγωνισμός, η καινοτομία, η 

ψηφιακή οικονομία και η τεχνολογική 

εξέλιξη δεν παρεμποδίζονται ούτε 

βλάπτονται τα συμφέροντα των 

καταναλωτών. 

Or. fi 

Τροπολογία  79 

Joachim Starbatty 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Οι ΕΑΑ θα πρέπει να διαθέτουν 

τους αναγκαίους πόρους, σε επίπεδο 

προσωπικού, εμπειρογνωσίας, 

οικονομικών μέσων και τεχνικού 

εξοπλισμού, προκειμένου να διασφαλίζεται 

ότι μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα 

καθήκοντά τους κατά την εφαρμογή των 

άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ. Σε 

περίπτωση διεύρυνσης των καθηκόντων 

και των αρμοδιοτήτων τους δυνάμει της 

εθνικής νομοθεσίας, θα πρέπει να 

συνεχίζουν να διαθέτουν σε επαρκή βαθμό 

(18) Οι ΕΑΑ θα πρέπει να διαθέτουν 

τους αναγκαίους πόρους, σε επίπεδο 

προσωπικού, εμπειρογνωσίας, 

οικονομικών μέσων και τεχνικού 

εξοπλισμού, προκειμένου να διασφαλίζεται 

ότι μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα 

καθήκοντά τους κατά την εφαρμογή των 

άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ. Σε 

περίπτωση διεύρυνσης των καθηκόντων 

και των αρμοδιοτήτων τους δυνάμει της 

εθνικής νομοθεσίας, θα πρέπει να 

συνεχίζουν να διαθέτουν σε επαρκή βαθμό 
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τους αναγκαίους πόρους για την άσκηση 

αυτών των καθηκόντων. 

τους αναγκαίους πόρους για την άσκηση 

αυτών των καθηκόντων. Η ανεξαρτησία 

των ΕΑΑ θα ενισχυθεί εάν διαθέτουν 

αυτονομία κατά την εκτέλεση των 

προϋπολογισμών που τους διατίθενται. Η 

αυτονομία κατά την εκτέλεση των 

προϋπολογισμών που έχουν στη διάθεσή 

τους θα πρέπει να εφαρμόζεται στο 

πλαίσιο των εθνικών δημοσιονομικών 

κανόνων και διαδικασιών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  80 

Tibor Szanyi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Οι ΕΑΑ θα πρέπει να διαθέτουν 

τους αναγκαίους πόρους, σε επίπεδο 

προσωπικού, εμπειρογνωσίας, 

οικονομικών μέσων και τεχνικού 

εξοπλισμού, προκειμένου να διασφαλίζεται 

ότι μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα 

καθήκοντά τους κατά την εφαρμογή των 

άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ. Σε 

περίπτωση διεύρυνσης των καθηκόντων 

και των αρμοδιοτήτων τους δυνάμει της 

εθνικής νομοθεσίας, θα πρέπει να 

συνεχίζουν να διαθέτουν σε επαρκή βαθμό 

τους αναγκαίους πόρους για την άσκηση 

αυτών των καθηκόντων. 

(18) Οι ΕΑΑ θα πρέπει να διαθέτουν 

τους αναγκαίους πόρους, σε επίπεδο 

προσωπικού, εμπειρογνωσίας, 

οικονομικών μέσων και τεχνικού 

εξοπλισμού, προκειμένου να διασφαλίζεται 

ότι μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα 

καθήκοντά τους κατά την εφαρμογή των 

άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ. Σε 

περίπτωση διεύρυνσης των καθηκόντων 

και των αρμοδιοτήτων τους δυνάμει της 

εθνικής νομοθεσίας, θα πρέπει να 

συνεχίζουν να διαθέτουν σε επαρκή βαθμό 

τους αναγκαίους πόρους για την άσκηση 

αυτών των καθηκόντων. Η ανεξαρτησία 

των ΕΑΑ θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω 

ρητής δημοσιονομικής αυτονομίας κατά 

την εκτέλεση των προϋπολογισμών που 

τους διατίθενται. Η αυτονομία αυτή θα 

πρέπει να εφαρμόζεται στο πλαίσιο των 

εθνικών δημοσιονομικών κανόνων και 

διαδικασιών. 

Or. en 
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Τροπολογία  81 

Paloma López Bermejo 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Οι ΕΑΑ θα πρέπει να διαθέτουν 

τους αναγκαίους πόρους, σε επίπεδο 

προσωπικού, εμπειρογνωσίας, 

οικονομικών μέσων και τεχνικού 

εξοπλισμού, προκειμένου να διασφαλίζεται 

ότι μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα 

καθήκοντά τους κατά την εφαρμογή των 

άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ. Σε 

περίπτωση διεύρυνσης των καθηκόντων 

και των αρμοδιοτήτων τους δυνάμει της 

εθνικής νομοθεσίας, θα πρέπει να 

συνεχίζουν να διαθέτουν σε επαρκή βαθμό 

τους αναγκαίους πόρους για την άσκηση 

αυτών των καθηκόντων. 

(18) Οι ΕΑΑ θα πρέπει να διαθέτουν 

τους αναγκαίους πόρους, σε επίπεδο 

προσωπικού, εμπειρογνωσίας, 

οικονομικών μέσων και τεχνικού 

εξοπλισμού, προκειμένου να διασφαλίζεται 

ότι μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα 

καθήκοντά τους κατά την εφαρμογή των 

άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ. Σε 

περίπτωση διεύρυνσης των καθηκόντων 

και των αρμοδιοτήτων τους δυνάμει της 

εθνικής νομοθεσίας, θα πρέπει να 

συνεχίζουν να διαθέτουν σε επαρκή βαθμό 

τους αναγκαίους πόρους για την άσκηση 

αυτών των καθηκόντων, οι οποίοι θα 

πρέπει να εξαιρούνται από τους 

υπολογισμούς του Συμφώνου 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  82 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Οι ΕΑΑ θα πρέπει να διαθέτουν 

τους αναγκαίους πόρους, σε επίπεδο 

προσωπικού, εμπειρογνωσίας, 

οικονομικών μέσων και τεχνικού 

εξοπλισμού, προκειμένου να διασφαλίζεται 

ότι μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα 

καθήκοντά τους κατά την εφαρμογή των 

άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ. Σε 

περίπτωση διεύρυνσης των καθηκόντων 

(18) Οι ΕΑΑ θα πρέπει να διαθέτουν 

επαρκείς πόρους, σε επίπεδο προσωπικού, 

εμπειρογνωσίας, οικονομικών μέσων και 

τεχνικού εξοπλισμού, προκειμένου να 

διασφαλίζεται ότι μπορούν να ασκούν 

αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους κατά 

την εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ. Σε περίπτωση διεύρυνσης των 

καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους 
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και των αρμοδιοτήτων τους δυνάμει της 

εθνικής νομοθεσίας, θα πρέπει να 

συνεχίζουν να διαθέτουν σε επαρκή βαθμό 

τους αναγκαίους πόρους για την άσκηση 

αυτών των καθηκόντων. 

δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, θα πρέπει 

να συνεχίζουν να διαθέτουν σε επαρκή 

βαθμό τους πόρους που απαιτούνται για 

την άσκηση αυτών των καθηκόντων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  83 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Οι ΕΑΑ θα πρέπει να διαθέτουν 

τους αναγκαίους πόρους, σε επίπεδο 

προσωπικού, εμπειρογνωσίας, 

οικονομικών μέσων και τεχνικού 

εξοπλισμού, προκειμένου να διασφαλίζεται 

ότι μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα 

καθήκοντά τους κατά την εφαρμογή των 

άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ. Σε 

περίπτωση διεύρυνσης των καθηκόντων 

και των αρμοδιοτήτων τους δυνάμει της 

εθνικής νομοθεσίας, θα πρέπει να 

συνεχίζουν να διαθέτουν σε επαρκή βαθμό 

τους αναγκαίους πόρους για την άσκηση 

αυτών των καθηκόντων. 

(18) Οι ΕΑΑ θα πρέπει να διαθέτουν 

τους αναγκαίους πόρους, σε επίπεδο 

προσωπικού, εμπειρογνωσίας, 

οικονομικών μέσων και τεχνικού και 

τεχνολογικού εξοπλισμού, προκειμένου να 

διασφαλίζεται ότι μπορούν να ασκούν 

αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους κατά 

την εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ. Σε περίπτωση διεύρυνσης των 

καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους 

δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, θα πρέπει 

να συνεχίζουν να διαθέτουν σε επαρκή 

βαθμό τους αναγκαίους πόρους για την 

άσκηση αυτών των καθηκόντων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  84 

Tibor Szanyi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Οι αρμοδιότητες έρευνας των 

εθνικών διοικητικών αρχών ανταγωνισμού 

πρέπει να είναι επαρκείς, ώστε να 

(21) Οι αρμοδιότητες έρευνας των 

εθνικών διοικητικών αρχών ανταγωνισμού 

πρέπει να είναι επαρκείς, ώστε να 
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ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που 

ενέχει το ψηφιακό περιβάλλον όσον αφορά 

την επιβολή και θα πρέπει να επιτρέπουν 

στις εθνικές αρχές ανταγωνισμού να 

παραλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες σε 

ψηφιακή μορφή, συμπεριλαμβανομένων 

των στοιχείων που προκύπτουν με 

εγκληματολογικές μεθόδους, σε σχέση με 

την επιχείρηση ή την ένωση επιχειρήσεων 

που αποτελεί αντικείμενο έρευνας, 

ανεξαρτήτως του μέσου στο οποίο είναι 

αποθηκευμένες, π.χ. σε φορητό 

υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή άλλες 

ψηφιακές συσκευές. 

ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που 

ενέχει το ψηφιακό περιβάλλον όσον αφορά 

την επιβολή και θα πρέπει να επιτρέπουν 

στις εθνικές αρχές ανταγωνισμού να 

παραλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες σε 

ψηφιακή μορφή, συμπεριλαμβανομένων 

των στοιχείων που προκύπτουν με 

εγκληματολογικές μεθόδους, σε σχέση με 

την επιχείρηση ή την ένωση επιχειρήσεων 

που αποτελεί αντικείμενο έρευνας, 

ανεξαρτήτως του μέσου στο οποίο είναι 

αποθηκευμένες, π.χ. σε φορητό 

υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο, άλλες 

ψηφιακές συσκευές και αποθήκευση στο 

υπολογιστικό νέφος. 

Or. en 

 

Τροπολογία  85 

Alfred Sant 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 25 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Η πείρα δείχνει ότι αρχεία 

επιχειρήσεων μπορεί να φυλάσσονται στις 

κατοικίες των διευθυντών ή άλλων 

προσώπων που εργάζονται για μια 

επιχείρηση, ιδίως με την αυξημένη χρήση 

των πιο ευέλικτων μορφών εργασίας. Για 

να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα 

των ελέγχων, οι εθνικές διοικητικές αρχές 

ανταγωνισμού θα πρέπει να έχουν την 

αρμοδιότητα να εισέρχονται σε χώρους, 

συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών 

οικιών, όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες 

ότι φυλάσσονται επιχειρηματικά αρχεία τα 

οποία ενδέχεται να συμβάλουν στη 

στοιχειοθέτηση σοβαρής παράβασης του 

άρθρου 101 ή του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ. 

Η άσκηση της αρμοδιότητας αυτής θα 

πρέπει να γίνεται ύστερα από προηγούμενη 

άδεια δικαστικής αρχής. Τούτο δεν 

εμποδίζει τα κράτη μέλη να αναθέτουν τα 

(25) Η πείρα δείχνει ότι αρχεία 

επιχειρήσεων μπορεί να φυλάσσονται στις 

κατοικίες των διευθυντών ή άλλων 

προσώπων που εργάζονται για μια 

επιχείρηση, ιδίως με την αυξημένη χρήση 

των πιο ευέλικτων μορφών εργασίας. Για 

να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα 

των ελέγχων, οι εθνικές διοικητικές αρχές 

ανταγωνισμού θα πρέπει να έχουν την 

αρμοδιότητα να εισέρχονται σε χώρους, 

συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών 

οικιών, όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες 

ότι φυλάσσονται επιχειρηματικά αρχεία τα 

οποία ενδέχεται να συμβάλουν στη 

στοιχειοθέτηση παράβασης του άρθρου 

101 ή του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ. Η 

άσκηση της αρμοδιότητας αυτής θα πρέπει 

να γίνεται ύστερα από προηγούμενη άδεια 

δικαστικής αρχής. Τούτο δεν εμποδίζει τα 

κράτη μέλη να αναθέτουν τα καθήκοντα 
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καθήκοντα εθνικής δικαστικής αρχής σε 

εθνική διοικητική αρχή ανταγωνισμού η 

οποία ενεργεί ως δικαστική αρχή, σε 

εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. 

εθνικής δικαστικής αρχής σε εθνική 

διοικητική αρχή ανταγωνισμού η οποία 

ενεργεί ως δικαστική αρχή, σε εξαιρετικά 

επείγουσες περιπτώσεις. 

Or. en 

 

Τροπολογία  86 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 26 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Οι ΕΑΑ θα πρέπει να διαθέτουν 

αποτελεσματικές αρμοδιότητες να ζητούν 

τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για 

τον εντοπισμό συμφωνιών, αποφάσεων ή 

εναρμονισμένων πρακτικών που 

απαγορεύονται βάσει του άρθρου 101 της 

ΣΛΕΕ, καθώς και περιπτώσεων 

κατάχρησης, που απαγορεύονται βάσει του 

άρθρου 102 της ΣΛΕΕ. Εδώ 

περιλαμβάνεται το δικαίωμα να 

απαιτούνται πληροφορίες ανεξαρτήτως του 

μέσου στο οποίο είναι αποθηκευμένες, υπό 

την προϋπόθεση ότι είναι προσβάσιμες 

στον αποδέκτη του αιτήματος παροχής 

πληροφοριών. Η πείρα δείχνει ότι οι 

πληροφορίες που παρέχονται σε 

οικειοθελή βάση από τρίτους, όπως από 

ανταγωνιστές, πελάτες και καταναλωτές 

στην αγορά, μπορεί επίσης να 

αποτελέσουν πολύτιμη πηγή πληροφοριών 

για τεκμηριωμένη και ισχυρή επιβολή και 

οι ΕΑΑ πρέπει να ενθαρρύνουν την τάση 

αυτή. 

(26) Οι ΕΑΑ θα πρέπει να διαθέτουν 

αποτελεσματικές αρμοδιότητες να ζητούν 

τις πληροφορίες που είναι σημαντικές για 

τον εντοπισμό συμφωνιών, αποφάσεων ή 

εναρμονισμένων πρακτικών που 

απαγορεύονται βάσει του άρθρου 101 της 

ΣΛΕΕ, καθώς και περιπτώσεων 

κατάχρησης, που απαγορεύονται βάσει του 

άρθρου 102 της ΣΛΕΕ. Εδώ 

περιλαμβάνεται το δικαίωμα να 

απαιτούνται πληροφορίες ανεξαρτήτως του 

μέσου στο οποίο είναι αποθηκευμένες, υπό 

την προϋπόθεση ότι είναι προσβάσιμες 

στον αποδέκτη του αιτήματος παροχής 

πληροφοριών. Η πείρα δείχνει ότι οι 

πληροφορίες που παρέχονται σε 

οικειοθελή βάση από τρίτους, όπως από 

ανταγωνιστές, πελάτες και καταναλωτές 

στην αγορά, μπορεί επίσης να 

αποτελέσουν πολύτιμη πηγή πληροφοριών 

για τεκμηριωμένη και ισχυρή επιβολή και 

οι ΕΑΑ πρέπει να ενθαρρύνουν την τάση 

αυτή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  87 

Markus Ferber 
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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 27 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Οι ΕΑΑ θα πρέπει να έχουν στη 

διάθεσή τους αποτελεσματικά μέσα για την 

αποκατάσταση του ανταγωνισμού στην 

αγορά με την επιβολή αναλογικών 

διορθωτικών μέτρων συμπεριφοράς ή 

διαρθρωτικού χαρακτήρα. 

(27) Οι ΕΑΑ θα πρέπει να έχουν στη 

διάθεσή τους αποτελεσματικά μέσα για την 

αποκατάσταση του ανταγωνισμού στην 

αγορά με την επιβολή αναλογικών 

διορθωτικών μέτρων συμπεριφοράς ή 

διαρθρωτικού χαρακτήρα. Προκειμένου να 

αποφευχθεί μια ανεπανόρθωτη βλάβη 

στον ανταγωνισμό κατά τη διάρκεια 

διαδικασιών εν εξελίξει, οι ΕΑΑ πρέπει να 

είναι σε θέση να επιβάλλουν προσωρινά 

μέτρα. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις μπορούν να 

ελέγχουν την καταλληλότητα αυτών των 

προσωρινών μέτρων στο πλαίσιο μιας 

επιταχυμένης διαδικασίας ενώπιον των 

διοικητικών δικαστηρίων. 

Or. de 

 

Τροπολογία  88 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 27 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Οι ΕΑΑ θα πρέπει να έχουν στη 

διάθεσή τους αποτελεσματικά μέσα για την 

αποκατάσταση του ανταγωνισμού στην 

αγορά με την επιβολή αναλογικών 

διορθωτικών μέτρων συμπεριφοράς ή 

διαρθρωτικού χαρακτήρα. 

(27) Οι ΕΑΑ θα πρέπει να έχουν στη 

διάθεσή τους αποτελεσματικά μέσα για την 

αποκατάσταση του ανταγωνισμού στην 

αγορά με την επιβολή αναλογικών 

διορθωτικών μέτρων συμπεριφοράς ή 

διαρθρωτικού χαρακτήρα. Τα προσωρινά 

μέτρα αποτελούν εξαιρετικά χρήσιμο 

εργαλείο ώστε να διασφαλίζουν οι ΕΑΑ, 

πριν από την ολοκλήρωση μιας έρευνας, 

ότι οι κανόνες ανταγωνισμού γίνονται 

σεβαστοί και ότι οι ερευνώμενες 

παραβάσεις δεν διαιωνίζουν τις 
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αντιανταγωνιστικές συμπεριφορές των 

επιχειρήσεων. Τα προσωρινά μέτρα θα 

πρέπει να παραμένουν σε ισχύ εφόσον έχει 

εκδοθεί οριστική απόφαση σχετικά με 

την υπόθεση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  89 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 28 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(28) Όταν, στο πλαίσιο διαδικασίας που 

μπορεί να οδηγήσει στην απαγόρευση 

συμφωνίας ή πρακτικής, επιχειρήσεις ή 

ενώσεις επιχειρήσεων προτείνουν στις 

ΕΑΑ να αναλάβουν δεσμεύσεις ικανές να 

παραμερίσουν τις αντιρρήσεις τους, οι εν 

λόγω αρχές θα πρέπει να μπορούν να 

εκδίδουν αποφάσεις που καθιστούν 

υποχρεωτικές και εκτελεστές τις εν λόγω 

δεσμεύσεις για τις επιχειρήσεις. Οι εν λόγω 

αποφάσεις δέσμευσης θα πρέπει να 

διαπιστώνουν ότι δεν συντρέχουν πλέον 

λόγοι ανάληψης δράσης εκ μέρους των 

ΕΑΑ, δίχως να καταλήγουν σε 

συμπέρασμα αν υπήρξε ή όχι παράβαση 

του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ ή του άρθρου 

102 της ΣΛΕΕ. Οι αποφάσεις δέσμευσης 

δεν θίγουν την αρμοδιότητα των αρχών 

ανταγωνισμού και των δικαστηρίων των 

κρατών μελών να προβαίνουν στη σχετική 

διαπίστωση παράβασης και να 

αποφασίζουν ως προς μια υπόθεση. 

(28) Όταν, στο πλαίσιο διαδικασίας που 

μπορεί να οδηγήσει στην απαγόρευση 

συμφωνίας ή πρακτικής, επιχειρήσεις ή 

ενώσεις επιχειρήσεων προτείνουν στις 

ΕΑΑ να αναλάβουν δεσμεύσεις ικανές να 

παραμερίσουν τις αντιρρήσεις τους, οι εν 

λόγω αρχές θα πρέπει να μπορούν να 

εκδίδουν αποφάσεις που καθιστούν 

υποχρεωτικές και εκτελεστές τις εν λόγω 

δεσμεύσεις για τις επιχειρήσεις, εκτός από 

τις περιπτώσεις μυστικών συμπράξεων. 

Οι εν λόγω αποφάσεις δέσμευσης θα 

πρέπει να διαπιστώνουν ότι δεν 

συντρέχουν πλέον λόγοι ανάληψης δράσης 

εκ μέρους των ΕΑΑ, δίχως να καταλήγουν 

σε συμπέρασμα αν υπήρξε ή όχι παράβαση 

του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ ή του άρθρου 

102 της ΣΛΕΕ. Οι αποφάσεις δέσμευσης 

δεν θίγουν την αρμοδιότητα των αρχών 

ανταγωνισμού και των δικαστηρίων των 

κρατών μελών να προβαίνουν στη σχετική 

διαπίστωση παράβασης και να 

αποφασίζουν ως προς μια υπόθεση. Οι 

ΕΑΑ θα πρέπει να διαθέτουν 

αποτελεσματικά μέσα για την 

παρακολούθηση της συμμόρφωσης των 

επιχειρήσεων με τις δεσμεύσεις και για 

την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  90 

Joachim Starbatty 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 28 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(28) Όταν, στο πλαίσιο διαδικασίας που 

μπορεί να οδηγήσει στην απαγόρευση 

συμφωνίας ή πρακτικής, επιχειρήσεις ή 

ενώσεις επιχειρήσεων προτείνουν στις 

ΕΑΑ να αναλάβουν δεσμεύσεις ικανές να 

παραμερίσουν τις αντιρρήσεις τους, οι εν 

λόγω αρχές θα πρέπει να μπορούν να 

εκδίδουν αποφάσεις που καθιστούν 

υποχρεωτικές και εκτελεστές τις εν λόγω 

δεσμεύσεις για τις επιχειρήσεις. Οι εν λόγω 

αποφάσεις δέσμευσης θα πρέπει να 

διαπιστώνουν ότι δεν συντρέχουν πλέον 

λόγοι ανάληψης δράσης εκ μέρους των 

ΕΑΑ, δίχως να καταλήγουν σε 

συμπέρασμα αν υπήρξε ή όχι παράβαση 

του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ ή του άρθρου 

102 της ΣΛΕΕ. Οι αποφάσεις δέσμευσης 

δεν θίγουν την αρμοδιότητα των αρχών 

ανταγωνισμού και των δικαστηρίων των 

κρατών μελών να προβαίνουν στη σχετική 

διαπίστωση παράβασης και να 

αποφασίζουν ως προς μια υπόθεση. 

(28) Όταν, στο πλαίσιο διαδικασίας που 

μπορεί να οδηγήσει στην απαγόρευση 

συμφωνίας ή πρακτικής, επιχειρήσεις ή 

ενώσεις επιχειρήσεων προτείνουν στις 

ΕΑΑ να αναλάβουν δεσμεύσεις ικανές να 

παραμερίσουν τις αντιρρήσεις τους, οι εν 

λόγω αρχές θα πρέπει να μπορούν να 

εκδίδουν αποφάσεις που καθιστούν 

υποχρεωτικές και εκτελεστές τις εν λόγω 

δεσμεύσεις για τις επιχειρήσεις. 

Κατ’ αρχήν, αυτές οι αποφάσεις 

δέσμευσης δεν ενδείκνυνται στις 

περιπτώσεις των μυστικών συμπράξεων, 

στις οποίες οι ΕΑΑ θα πρέπει να 

επιβάλλουν πρόστιμο. Οι αποφάσεις 

δέσμευσης θα πρέπει να διαπιστώνουν ότι 

δεν συντρέχουν πλέον λόγοι ανάληψης 

δράσης εκ μέρους των ΕΑΑ, δίχως να 

καταλήγουν σε συμπέρασμα αν υπήρξε ή 

όχι παράβαση του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ ή 

του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ. Οι αποφάσεις 

δέσμευσης δεν θίγουν την αρμοδιότητα 

των αρχών ανταγωνισμού και των 

δικαστηρίων των κρατών μελών να 

προβαίνουν στη σχετική διαπίστωση 

παράβασης και να αποφασίζουν ως προς 

μια υπόθεση. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διατηρούν την ελευθερία να χρησιμοποιούν τις αποφάσεις 

δέσμευσης για να επιλύουν γρήγορα τα ζητήματα ανταγωνισμού σε ανάλογες περιπτώσεις. Η 

χρήση τους θα πρέπει να αποκλείεται στην περίπτωση των μυστικών συμπράξεων, όπου τα 
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συστήματα επιβολής της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού των κρατών μελών αναγνωρίζουν ότι 

αυτά τα διορθωτικά μέτρα δεν εξυπηρετούν κανέναν σκοπό. 

 

Τροπολογία  91 

Andreas Schwab 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 28 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(28) Όταν, στο πλαίσιο διαδικασίας που 

μπορεί να οδηγήσει στην απαγόρευση 

συμφωνίας ή πρακτικής, επιχειρήσεις ή 

ενώσεις επιχειρήσεων προτείνουν στις 

ΕΑΑ να αναλάβουν δεσμεύσεις ικανές να 

παραμερίσουν τις αντιρρήσεις τους, οι εν 

λόγω αρχές θα πρέπει να μπορούν να 

εκδίδουν αποφάσεις που καθιστούν 

υποχρεωτικές και εκτελεστές τις εν λόγω 

δεσμεύσεις για τις επιχειρήσεις. Οι εν λόγω 

αποφάσεις δέσμευσης θα πρέπει να 

διαπιστώνουν ότι δεν συντρέχουν πλέον 

λόγοι ανάληψης δράσης εκ μέρους των 

ΕΑΑ, δίχως να καταλήγουν σε 

συμπέρασμα αν υπήρξε ή όχι παράβαση 

του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ ή του άρθρου 

102 της ΣΛΕΕ. Οι αποφάσεις δέσμευσης 

δεν θίγουν την αρμοδιότητα των αρχών 

ανταγωνισμού και των δικαστηρίων των 

κρατών μελών να προβαίνουν στη σχετική 

διαπίστωση παράβασης και να 

αποφασίζουν ως προς μια υπόθεση. 

(28) Όταν, στο πλαίσιο διαδικασίας που 

μπορεί να οδηγήσει στην απαγόρευση 

συμφωνίας ή πρακτικής, επιχειρήσεις ή 

ενώσεις επιχειρήσεων προτείνουν στις 

ΕΑΑ να αναλάβουν δεσμεύσεις ικανές να 

παραμερίσουν τις αντιρρήσεις τους, οι εν 

λόγω αρχές θα πρέπει να μπορούν να 

εκδίδουν αποφάσεις που καθιστούν 

υποχρεωτικές και εκτελεστές τις εν λόγω 

δεσμεύσεις για τις επιχειρήσεις. 

Κατ’ αρχήν, αυτές οι αποφάσεις 

δέσμευσης δεν ενδείκνυνται στις 

περιπτώσεις των μυστικών συμπράξεων, 

στις οποίες οι ΕΑΑ θα πρέπει να 

επιβάλλουν πρόστιμο. Οι αποφάσεις 

δέσμευσης θα πρέπει να διαπιστώνουν ότι 

δεν συντρέχουν πλέον λόγοι ανάληψης 

δράσης εκ μέρους των ΕΑΑ, δίχως να 

καταλήγουν σε συμπέρασμα αν υπήρξε ή 

όχι παράβαση του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ ή 

του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ. Οι αποφάσεις 

δέσμευσης δεν θίγουν την αρμοδιότητα 

των αρχών ανταγωνισμού και των 

δικαστηρίων των κρατών μελών να 

προβαίνουν στη σχετική διαπίστωση 

παράβασης και να αποφασίζουν ως προς 

μια υπόθεση. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 9 (σχέδιο έκθεσης) για λόγους σαφήνειας. 
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Τροπολογία  92 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 28 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(28) Όταν, στο πλαίσιο διαδικασίας που 

μπορεί να οδηγήσει στην απαγόρευση 

συμφωνίας ή πρακτικής, επιχειρήσεις ή 

ενώσεις επιχειρήσεων προτείνουν στις 

ΕΑΑ να αναλάβουν δεσμεύσεις ικανές να 

παραμερίσουν τις αντιρρήσεις τους, οι εν 

λόγω αρχές θα πρέπει να μπορούν να 

εκδίδουν αποφάσεις που καθιστούν 

υποχρεωτικές και εκτελεστές τις εν λόγω 

δεσμεύσεις για τις επιχειρήσεις. Οι εν λόγω 

αποφάσεις δέσμευσης θα πρέπει να 

διαπιστώνουν ότι δεν συντρέχουν πλέον 

λόγοι ανάληψης δράσης εκ μέρους των 

ΕΑΑ, δίχως να καταλήγουν σε 

συμπέρασμα αν υπήρξε ή όχι παράβαση 

του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ ή του άρθρου 

102 της ΣΛΕΕ. Οι αποφάσεις δέσμευσης 

δεν θίγουν την αρμοδιότητα των αρχών 

ανταγωνισμού και των δικαστηρίων των 

κρατών μελών να προβαίνουν στη σχετική 

διαπίστωση παράβασης και να 

αποφασίζουν ως προς μια υπόθεση. 

(28) Όταν, στο πλαίσιο διαδικασίας που 

μπορεί να οδηγήσει στην απαγόρευση 

συμφωνίας ή πρακτικής, επιχειρήσεις ή 

ενώσεις επιχειρήσεων προτείνουν στις 

ΕΑΑ να αναλάβουν δεσμεύσεις ικανές να 

παραμερίσουν τις αντιρρήσεις τους, οι εν 

λόγω αρχές θα πρέπει να μπορούν να 

εκδίδουν αποφάσεις που καθιστούν 

υποχρεωτικές και εκτελεστές τις εν λόγω 

δεσμεύσεις για τις επιχειρήσεις. Οι εν λόγω 

αποφάσεις δέσμευσης δεν ενδείκνυνται 

στις περιπτώσεις των μυστικών 

συμπράξεων, στις οποίες οι ΕΑΑ θα 

πρέπει να επιβάλλουν πρόστιμο. Οι 

αποφάσεις δέσμευσης θα πρέπει να 

διαπιστώνουν ότι δεν συντρέχουν πλέον 

λόγοι ανάληψης δράσης εκ μέρους των 

ΕΑΑ, δίχως να καταλήγουν σε 

συμπέρασμα αν υπήρξε ή όχι παράβαση 

του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ ή του άρθρου 

102 της ΣΛΕΕ. Οι αποφάσεις δέσμευσης 

δεν θίγουν την αρμοδιότητα των αρχών 

ανταγωνισμού και των δικαστηρίων των 

κρατών μελών να προβαίνουν στη σχετική 

διαπίστωση παράβασης και να 

αποφασίζουν ως προς μια υπόθεση. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι αποφάσεις δέσμευσης μπορούν να επιλύουν γρήγορα τα ζητήματα ανταγωνισμού σε 

περίπτωση κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις και να 

προσφέρουν στις αγορές και στις εταιρείες τις απαιτούμενες λύσεις. Οι δεσμεύσεις δεν 

ενδείκνυνται για τις μυστικές συμπράξεις, περίπτωση στην οποία οι δεσμεύσεις όσον αφορά τη 

μελλοντική συμπεριφορά δεν επαρκούν και η συμπεριφορά πρέπει να τιμωρείται. 

 

Τροπολογία  93 
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Markus Ferber 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 30 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(30) Για να εξασφαλιστεί η 

συμμόρφωση των επιχειρήσεων ή ενώσεων 

επιχειρήσεων με τις αρμοδιότητες έρευνας 

και λήψης αποφάσεων των ΕΑΑ, οι 

εθνικές διοικητικές αρχές ανταγωνισμού 

πρέπει να μπορούν να επιβάλλουν 

αποτελεσματικά πρόστιμα για τη μη 

συμμόρφωση, καθώς και περιοδικές 

χρηματικές ποινές ώστε να επιτυγχάνουν 

συμμόρφωση με τις εν λόγω αρμοδιότητες 

είτε απευθείας οι ίδιες σε διοικητικές 

διαδικασίες είτε να ζητούν την επιβολή 

προστίμων σε μη ποινικές δικαστικές 

διαδικασίες. Αυτό δεν θίγει τις εθνικές 

νομοθεσίες των κρατών μελών οι οποίες 

προβλέπουν την επιβολή τέτοιων 

προστίμων από δικαστήρια σε ποινικές 

δικαστικές διαδικασίες. Επιπλέον, η 

παρούσα οδηγία δεν θίγει ούτε τους 

εθνικούς κανόνες για τον απαιτούμενο 

βαθμό απόδειξης ούτε την υποχρέωση των 

ΕΑΑ να εξακριβώνουν τα πραγματικά 

περιστατικά της συγκεκριμένης υπόθεσης, 

υπό τον όρο ότι οι εν λόγω κανόνες και 

υποχρεώσεις συνάδουν προς τις γενικές 

αρχές του ενωσιακού δικαίου. Τα πρόστιμα 

και οι περιοδικές χρηματικές ποινές θα 

πρέπει να καθορίζονται με βάση τον 

συνολικό κύκλο εργασιών των 

εμπλεκόμενων επιχειρήσεων ή ενώσεων 

επιχειρήσεων. 

(30) Για να εξασφαλιστεί η 

συμμόρφωση των επιχειρήσεων ή ενώσεων 

επιχειρήσεων με τις αρμοδιότητες έρευνας 

και λήψης αποφάσεων των ΕΑΑ, οι 

εθνικές διοικητικές αρχές ανταγωνισμού 

πρέπει να μπορούν να επιβάλλουν 

αποτελεσματικά πρόστιμα για τη μη 

συμμόρφωση, καθώς και περιοδικές 

χρηματικές ποινές ώστε να επιτυγχάνουν 

συμμόρφωση με τις εν λόγω αρμοδιότητες 

είτε απευθείας οι ίδιες σε διοικητικές 

διαδικασίες είτε να ζητούν την επιβολή 

προστίμων σε μη ποινικές δικαστικές 

διαδικασίες. Αυτό δεν θίγει τις εθνικές 

νομοθεσίες των κρατών μελών οι οποίες 

προβλέπουν την επιβολή τέτοιων 

προστίμων από δικαστήρια σε ποινικές 

δικαστικές διαδικασίες. Επιπλέον, η 

παρούσα οδηγία δεν θίγει ούτε τους 

εθνικούς κανόνες για τον απαιτούμενο 

βαθμό απόδειξης ούτε την υποχρέωση των 

ΕΑΑ να εξακριβώνουν τα πραγματικά 

περιστατικά της συγκεκριμένης υπόθεσης, 

υπό τον όρο ότι οι εν λόγω κανόνες και 

υποχρεώσεις συνάδουν προς τις γενικές 

αρχές του ενωσιακού δικαίου. Τα πρόστιμα 

και οι περιοδικές χρηματικές ποινές θα 

πρέπει να καθορίζονται αναλογικά, με 

βάση τον συνολικό κύκλο εργασιών των 

εμπλεκόμενων επιχειρήσεων ή ενώσεων 

επιχειρήσεων. 

Or. de 

 

Τροπολογία  94 

Jonás Fernández 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 31α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (31α) Κατά τη διάρκεια της έρευνας 

σχετικά με εικαζόμενη παράβαση και 

πριν από τη λήψη απόφασης από την 

ΕΑΑ, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 

διαθέτουν επαρκή ασφάλεια δικαίου ώστε 

να συνεχίζουν τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες. 

Or. en 

 

Τροπολογία  95 

Joachim Starbatty 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 32 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(32) Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 

τα πρόστιμα που επιβάλλονται για 

παραβάσεις των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ αντικατοπτρίζουν την οικονομική 

σημασία της παράβασης, οι ΕΑΑ θα 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη 

σοβαρότητα της παράβασης. Οι ΕΑΑ θα 

πρέπει επίσης να μπορούν να καθορίζουν 

πρόστιμα τα οποία είναι αναλογικά προς τη 

διάρκεια της παράβασης. Οι παράγοντες 

αυτοί θα πρέπει να εκτιμώνται σύμφωνα με 

τη νομολογία του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, όσον 

αφορά την εκτίμηση της σοβαρότητας μιας 

παράβασης, το Δικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποφανθεί ότι 

πρέπει να εξετάζονται οι συνθήκες της 

υπόθεσης, το πλαίσιο στο οποίο 

διαπράχθηκε η παράβαση και το 

αποτρεπτικό αποτέλεσμα των προστίμων. 

Παράγοντες που μπορεί να λαμβάνονται 

υπόψη στην εν λόγω εκτίμηση είναι ο 

κύκλος εργασιών για τα αγαθά και τις 

υπηρεσίες σε σχέση με τα οποία 

(32) Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 

τα πρόστιμα που επιβάλλονται για 

παραβάσεις των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ αντικατοπτρίζουν την οικονομική 

σημασία της παράβασης, οι ΕΑΑ θα 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη 

σοβαρότητα της παράβασης. Οι ΕΑΑ θα 

πρέπει επίσης να μπορούν να καθορίζουν 

πρόστιμα τα οποία είναι αναλογικά προς τη 

διάρκεια της παράβασης. Οι παράγοντες 

αυτοί θα πρέπει να εκτιμώνται σύμφωνα με 

τη νομολογία του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, όσον 

αφορά την εκτίμηση της σοβαρότητας μιας 

παράβασης, το Δικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποφανθεί ότι 

πρέπει να εξετάζονται οι συνθήκες της 

υπόθεσης, το πλαίσιο στο οποίο 

διαπράχθηκε η παράβαση και το 

αποτρεπτικό αποτέλεσμα των προστίμων. 

Παράγοντες που μπορεί να λαμβάνονται 

υπόψη στην εν λόγω εκτίμηση είναι ο 

κύκλος εργασιών για τα αγαθά και τις 

υπηρεσίες σε σχέση με τα οποία 
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διαπράχθηκε η παράβαση και το μέγεθος 

και η οικονομική ισχύς της επιχείρησης, 

καθώς αντικατοπτρίζουν την επιρροή που 

μπορούσε να ασκήσει η επιχείρηση στην 

αγορά. Επιπροσθέτως, η ύπαρξη 

επαναλαμβανόμενων παραβάσεων από την 

ίδια επιχείρηση δείχνει ότι η τελευταία 

είναι επιρρεπής σε τέτοιου είδους 

παραβάσεις και αποτελεί, συνεπώς, 

σημαντική ένδειξη για τη σοβαρότητα της 

εν λόγω συμπεριφοράς και, ως εκ τούτου, 

για την ανάγκη αύξησης του επιπέδου της 

ποινής, προκειμένου να επιτευχθεί 

αποτελεσματικό αποτρεπτικό αποτέλεσμα. 

Κατά τον καθορισμό του προστίμου που 

πρέπει να επιβληθεί, οι ΕΑΑ θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη την αξία των πωλήσεων 

των αγαθών και υπηρεσιών της 

επιχείρησης που συνδέονται άμεσα ή 

έμμεσα με την παράβαση. Κατά τον ίδιο 

τρόπο, οι ΕΑΑ θα πρέπει να έχουν 

δικαίωμα να αυξάνουν το πρόστιμο που 

επιβάλλεται σε μια επιχείρηση ή ένωση 

επιχειρήσεων που συνεχίζει την ίδια, ή 

διαπράττει παρεμφερή, παράβαση, εφόσον 

έχει ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή ή 

από εθνική αρχή ανταγωνισμού, με την 

οποία διαπιστώνεται ότι η εν λόγω 

επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων 

παραβίασε τα άρθρα 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ. 

διαπράχθηκε η παράβαση και το μέγεθος 

και η οικονομική ισχύς της επιχείρησης –

λ.χ. στην περίπτωση μικρής ή 

μικρομεσαίας επιχείρησης με 

περιορισμένη ισχύ στην αγορά–, καθώς 

αντικατοπτρίζουν την επιρροή που 

μπορούσε να ασκήσει η επιχείρηση στην 

αγορά. Επιπροσθέτως, η ύπαρξη 

επαναλαμβανόμενων παραβάσεων από την 

ίδια επιχείρηση δείχνει ότι η τελευταία 

είναι επιρρεπής σε τέτοιου είδους 

παραβάσεις και αποτελεί, συνεπώς, 

σημαντική ένδειξη για τη σοβαρότητα της 

εν λόγω συμπεριφοράς και, ως εκ τούτου, 

για την ανάγκη αύξησης του επιπέδου της 

ποινής, προκειμένου να επιτευχθεί 

αποτελεσματικό αποτρεπτικό αποτέλεσμα. 

Κατά τον καθορισμό του προστίμου που 

πρέπει να επιβληθεί, οι ΕΑΑ θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη την αξία των πωλήσεων 

των αγαθών και υπηρεσιών της 

επιχείρησης που συνδέονται άμεσα ή 

έμμεσα με την παράβαση. Κατά τον ίδιο 

τρόπο, οι ΕΑΑ θα πρέπει να έχουν 

δικαίωμα να αυξάνουν το πρόστιμο που 

επιβάλλεται σε μια επιχείρηση ή ένωση 

επιχειρήσεων που συνεχίζει την ίδια, ή 

διαπράττει παρεμφερή, παράβαση, εφόσον 

έχει ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή ή 

από εθνική αρχή ανταγωνισμού, με την 

οποία διαπιστώνεται ότι η εν λόγω 

επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων 

παραβίασε τα άρθρα 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ. Επιπλέον, οι ΕΑΑ μπορούν να 

λαμβάνουν υπόψη τυχόν αποζημιώσεις 

που καταβάλλονται ως αποτέλεσμα 

συναινετικού διακανονισμού, σύμφωνα με 

το άρθρο 18 παράγραφος 3 της οδηγίας 

2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  96 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 
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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 32 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(32) Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 

τα πρόστιμα που επιβάλλονται για 

παραβάσεις των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ αντικατοπτρίζουν την οικονομική 

σημασία της παράβασης, οι ΕΑΑ θα 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη 

σοβαρότητα της παράβασης. Οι ΕΑΑ θα 

πρέπει επίσης να μπορούν να καθορίζουν 

πρόστιμα τα οποία είναι αναλογικά προς τη 

διάρκεια της παράβασης. Οι παράγοντες 

αυτοί θα πρέπει να εκτιμώνται σύμφωνα με 

τη νομολογία του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, όσον 

αφορά την εκτίμηση της σοβαρότητας μιας 

παράβασης, το Δικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποφανθεί ότι 

πρέπει να εξετάζονται οι συνθήκες της 

υπόθεσης, το πλαίσιο στο οποίο 

διαπράχθηκε η παράβαση και το 

αποτρεπτικό αποτέλεσμα των προστίμων. 

Παράγοντες που μπορεί να λαμβάνονται 

υπόψη στην εν λόγω εκτίμηση είναι ο 

κύκλος εργασιών για τα αγαθά και τις 

υπηρεσίες σε σχέση με τα οποία 

διαπράχθηκε η παράβαση και το μέγεθος 

και η οικονομική ισχύς της επιχείρησης, 

καθώς αντικατοπτρίζουν την επιρροή που 

μπορούσε να ασκήσει η επιχείρηση στην 

αγορά. Επιπροσθέτως, η ύπαρξη 

επαναλαμβανόμενων παραβάσεων από την 

ίδια επιχείρηση δείχνει ότι η τελευταία 

είναι επιρρεπής σε τέτοιου είδους 

παραβάσεις και αποτελεί, συνεπώς, 

σημαντική ένδειξη για τη σοβαρότητα της 

εν λόγω συμπεριφοράς και, ως εκ τούτου, 

για την ανάγκη αύξησης του επιπέδου της 

ποινής, προκειμένου να επιτευχθεί 

αποτελεσματικό αποτρεπτικό αποτέλεσμα. 

Κατά τον καθορισμό του προστίμου που 

πρέπει να επιβληθεί, οι ΕΑΑ θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη την αξία των πωλήσεων 

των αγαθών και υπηρεσιών της 

(32) Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 

τα πρόστιμα που επιβάλλονται για 

παραβάσεις των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ αντικατοπτρίζουν την οικονομική 

σημασία της παράβασης, οι ΕΑΑ θα 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη 

σοβαρότητα της παράβασης. Οι ΕΑΑ θα 

πρέπει επίσης να μπορούν να καθορίζουν 

πρόστιμα τα οποία είναι αναλογικά προς τη 

διάρκεια της παράβασης. Οι παράγοντες 

αυτοί θα πρέπει να εκτιμώνται σύμφωνα με 

τη νομολογία του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, όσον 

αφορά την εκτίμηση της σοβαρότητας μιας 

παράβασης, το Δικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποφανθεί ότι 

πρέπει να εξετάζονται οι συνθήκες της 

υπόθεσης, το πλαίσιο στο οποίο 

διαπράχθηκε η παράβαση και το 

αποτρεπτικό αποτέλεσμα των προστίμων. 

Παράγοντες που μπορεί να λαμβάνονται 

υπόψη στην εν λόγω εκτίμηση είναι ο 

κύκλος εργασιών για τα αγαθά και τις 

υπηρεσίες σε σχέση με τα οποία 

διαπράχθηκε η παράβαση και το μέγεθος 

και η οικονομική ισχύς της επιχείρησης, 

καθώς αντικατοπτρίζουν την επιρροή που 

μπορούσε να ασκήσει η επιχείρηση στην 

αγορά. Επιπροσθέτως, η ύπαρξη 

επαναλαμβανόμενων παραβάσεων από την 

ίδια επιχείρηση δείχνει ότι η τελευταία 

είναι επιρρεπής σε τέτοιου είδους 

παραβάσεις και αποτελεί, συνεπώς, 

σημαντική ένδειξη για τη σοβαρότητα της 

εν λόγω συμπεριφοράς και, ως εκ τούτου, 

για την ανάγκη αύξησης του επιπέδου της 

ποινής, προκειμένου να επιτευχθεί 

αποτελεσματικό αποτρεπτικό αποτέλεσμα. 

Κατά τον καθορισμό του προστίμου που 

πρέπει να επιβληθεί, οι ΕΑΑ θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη την αξία των πωλήσεων 

των αγαθών και υπηρεσιών της 
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επιχείρησης που συνδέονται άμεσα ή 

έμμεσα με την παράβαση. Κατά τον ίδιο 

τρόπο, οι ΕΑΑ θα πρέπει να έχουν 

δικαίωμα να αυξάνουν το πρόστιμο που 

επιβάλλεται σε μια επιχείρηση ή ένωση 

επιχειρήσεων που συνεχίζει την ίδια, ή 

διαπράττει παρεμφερή, παράβαση, εφόσον 

έχει ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή ή 

από εθνική αρχή ανταγωνισμού, με την 

οποία διαπιστώνεται ότι η εν λόγω 

επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων 

παραβίασε τα άρθρα 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ. 

επιχείρησης που συνδέονται άμεσα ή 

έμμεσα με την παράβαση. Κατά τον ίδιο 

τρόπο, οι ΕΑΑ θα πρέπει να έχουν 

δικαίωμα να αυξάνουν το πρόστιμο που 

επιβάλλεται σε μια επιχείρηση ή ένωση 

επιχειρήσεων που συνεχίζει την ίδια, ή 

διαπράττει παρεμφερή, παράβαση, εφόσον 

έχει ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή ή 

από εθνική αρχή ανταγωνισμού, με την 

οποία διαπιστώνεται ότι η εν λόγω 

επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων 

παραβίασε τα άρθρα 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ. Η αποζημίωση που καταβάλλεται 

από επιχείρηση ως αποτέλεσμα 

διακανονισμού δεν μπορεί να εκπίπτει σε 

καμία περίπτωση από το ποσό του 

προστίμου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  97 

Tibor Szanyi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 32 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(32) Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 

τα πρόστιμα που επιβάλλονται για 

παραβάσεις των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ αντικατοπτρίζουν την οικονομική 

σημασία της παράβασης, οι ΕΑΑ θα 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη 

σοβαρότητα της παράβασης. Οι ΕΑΑ θα 

πρέπει επίσης να μπορούν να καθορίζουν 

πρόστιμα τα οποία είναι αναλογικά προς τη 

διάρκεια της παράβασης. Οι παράγοντες 

αυτοί θα πρέπει να εκτιμώνται σύμφωνα με 

τη νομολογία του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, όσον 

αφορά την εκτίμηση της σοβαρότητας μιας 

παράβασης, το Δικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποφανθεί ότι 

πρέπει να εξετάζονται οι συνθήκες της 

υπόθεσης, το πλαίσιο στο οποίο 

(32) Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 

τα πρόστιμα που επιβάλλονται για 

παραβάσεις των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ αντικατοπτρίζουν την οικονομική 

σημασία της παράβασης, οι ΕΑΑ θα 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη 

σοβαρότητα της παράβασης. Οι ΕΑΑ θα 

πρέπει επίσης να μπορούν να καθορίζουν 

πρόστιμα τα οποία είναι αναλογικά προς τη 

διάρκεια της παράβασης. Οι παράγοντες 

αυτοί θα πρέπει να εκτιμώνται σύμφωνα με 

τη νομολογία του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, όσον 

αφορά την εκτίμηση της σοβαρότητας μιας 

παράβασης, το Δικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποφανθεί ότι 

πρέπει να εξετάζονται οι συνθήκες της 

υπόθεσης, το πλαίσιο στο οποίο 
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διαπράχθηκε η παράβαση και το 

αποτρεπτικό αποτέλεσμα των προστίμων. 

Παράγοντες που μπορεί να λαμβάνονται 

υπόψη στην εν λόγω εκτίμηση είναι ο 

κύκλος εργασιών για τα αγαθά και τις 

υπηρεσίες σε σχέση με τα οποία 

διαπράχθηκε η παράβαση και το μέγεθος 

και η οικονομική ισχύς της επιχείρησης, 

καθώς αντικατοπτρίζουν την επιρροή που 

μπορούσε να ασκήσει η επιχείρηση στην 

αγορά. Επιπροσθέτως, η ύπαρξη 

επαναλαμβανόμενων παραβάσεων από την 

ίδια επιχείρηση δείχνει ότι η τελευταία 

είναι επιρρεπής σε τέτοιου είδους 

παραβάσεις και αποτελεί, συνεπώς, 

σημαντική ένδειξη για τη σοβαρότητα της 

εν λόγω συμπεριφοράς και, ως εκ τούτου, 

για την ανάγκη αύξησης του επιπέδου της 

ποινής, προκειμένου να επιτευχθεί 

αποτελεσματικό αποτρεπτικό αποτέλεσμα. 

Κατά τον καθορισμό του προστίμου που 

πρέπει να επιβληθεί, οι ΕΑΑ θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη την αξία των πωλήσεων 

των αγαθών και υπηρεσιών της 

επιχείρησης που συνδέονται άμεσα ή 

έμμεσα με την παράβαση. Κατά τον ίδιο 

τρόπο, οι ΕΑΑ θα πρέπει να έχουν 

δικαίωμα να αυξάνουν το πρόστιμο που 

επιβάλλεται σε μια επιχείρηση ή ένωση 

επιχειρήσεων που συνεχίζει την ίδια, ή 

διαπράττει παρεμφερή, παράβαση, εφόσον 

έχει ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή ή 

από εθνική αρχή ανταγωνισμού, με την 

οποία διαπιστώνεται ότι η εν λόγω 

επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων 

παραβίασε τα άρθρα 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ. 

διαπράχθηκε η παράβαση και το 

αποτρεπτικό αποτέλεσμα των προστίμων. 

Παράγοντες που μπορεί να λαμβάνονται 

υπόψη στην εν λόγω εκτίμηση είναι ο 

κύκλος εργασιών για τα αγαθά και τις 

υπηρεσίες σε σχέση με τα οποία 

διαπράχθηκε η παράβαση και το μέγεθος 

και η οικονομική ισχύς της επιχείρησης, 

καθώς αντικατοπτρίζουν την επιρροή που 

μπορούσε να ασκήσει η επιχείρηση στην 

αγορά, όπως εάν πρόκειται για μικρή και 

μικρομεσαία επιχείρηση με περιορισμένη 

ισχύ στην αγορά. Επιπροσθέτως, η ύπαρξη 

επαναλαμβανόμενων παραβάσεων από την 

ίδια επιχείρηση δείχνει ότι η τελευταία 

είναι επιρρεπής σε τέτοιου είδους 

παραβάσεις και αποτελεί, συνεπώς, 

σημαντική ένδειξη για τη σοβαρότητα της 

εν λόγω συμπεριφοράς και, ως εκ τούτου, 

για την ανάγκη αύξησης του επιπέδου της 

ποινής, προκειμένου να επιτευχθεί 

αποτελεσματικό αποτρεπτικό αποτέλεσμα. 

Κατά τον καθορισμό του προστίμου που 

πρέπει να επιβληθεί, οι ΕΑΑ θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη την αξία των πωλήσεων 

των αγαθών και υπηρεσιών της 

επιχείρησης που συνδέονται άμεσα ή 

έμμεσα με την παράβαση. Κατά τον ίδιο 

τρόπο, οι ΕΑΑ θα πρέπει να έχουν 

δικαίωμα να αυξάνουν το πρόστιμο που 

επιβάλλεται σε μια επιχείρηση ή ένωση 

επιχειρήσεων που συνεχίζει την ίδια, ή 

διαπράττει παρεμφερή, παράβαση, εφόσον 

έχει ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή ή 

από εθνική αρχή ανταγωνισμού, με την 

οποία διαπιστώνεται ότι η εν λόγω 

επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων 

παραβίασε τα άρθρα 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Cartels run by companies with a limited portfolio of products can still harm consumers and 

other companies. They should not be punished less for that reason only. National competition 

authorities should however take account of the limited market power of SMEs when they set 

their fines. Moreover, the Damages Directive prescribes that national competition authorities 
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have the freedom but not the obligation to take the compensation paid to customers into 

account. An obligation to take the settlement from the fine reduces fines overall and makes 

anticompetitive behaviour by companies more profitable. This must be avoided. 

 

Τροπολογία  98 

Paloma López Bermejo 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 32 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(32) Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 

τα πρόστιμα που επιβάλλονται για 

παραβάσεις των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ αντικατοπτρίζουν την οικονομική 

σημασία της παράβασης, οι ΕΑΑ θα 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη 

σοβαρότητα της παράβασης. Οι ΕΑΑ θα 

πρέπει επίσης να μπορούν να καθορίζουν 

πρόστιμα τα οποία είναι αναλογικά προς τη 

διάρκεια της παράβασης. Οι παράγοντες 

αυτοί θα πρέπει να εκτιμώνται σύμφωνα με 

τη νομολογία του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, όσον 

αφορά την εκτίμηση της σοβαρότητας μιας 

παράβασης, το Δικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποφανθεί ότι 

πρέπει να εξετάζονται οι συνθήκες της 

υπόθεσης, το πλαίσιο στο οποίο 

διαπράχθηκε η παράβαση και το 

αποτρεπτικό αποτέλεσμα των προστίμων. 

Παράγοντες που μπορεί να λαμβάνονται 

υπόψη στην εν λόγω εκτίμηση είναι ο 

κύκλος εργασιών για τα αγαθά και τις 

υπηρεσίες σε σχέση με τα οποία 

διαπράχθηκε η παράβαση και το μέγεθος 

και η οικονομική ισχύς της επιχείρησης, 

καθώς αντικατοπτρίζουν την επιρροή που 

μπορούσε να ασκήσει η επιχείρηση στην 

αγορά. Επιπροσθέτως, η ύπαρξη 

επαναλαμβανόμενων παραβάσεων από την 

ίδια επιχείρηση δείχνει ότι η τελευταία 

είναι επιρρεπής σε τέτοιου είδους 

παραβάσεις και αποτελεί, συνεπώς, 

σημαντική ένδειξη για τη σοβαρότητα της 

(32) Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 

τα πρόστιμα που επιβάλλονται για 

παραβάσεις των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ αντικατοπτρίζουν την οικονομική 

σημασία της παράβασης, οι ΕΑΑ θα 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη 

σοβαρότητα της παράβασης. Οι ΕΑΑ θα 

πρέπει επίσης να μπορούν να καθορίζουν 

πρόστιμα τα οποία είναι αναλογικά προς τη 

διάρκεια της παράβασης. Οι παράγοντες 

αυτοί θα πρέπει να εκτιμώνται σύμφωνα με 

τη νομολογία του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, όσον 

αφορά την εκτίμηση της σοβαρότητας μιας 

παράβασης, το Δικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποφανθεί ότι 

πρέπει να εξετάζονται οι συνθήκες της 

υπόθεσης, το πλαίσιο στο οποίο 

διαπράχθηκε η παράβαση και το 

αποτρεπτικό αποτέλεσμα των προστίμων. 

Παράγοντες που μπορεί να λαμβάνονται 

υπόψη στην εν λόγω εκτίμηση είναι ο 

κύκλος εργασιών για τα αγαθά και τις 

υπηρεσίες σε σχέση με τα οποία 

διαπράχθηκε η παράβαση και το μέγεθος 

και η οικονομική ισχύς της επιχείρησης, 

ιδίως αν πρόκειται για μικρομεσαία 

επιχείρηση (ΜΜΕ) με περιορισμένη ισχύ 

στην αγορά, καθώς αντικατοπτρίζουν την 

επιρροή που μπορούσε να ασκήσει η 

επιχείρηση στην αγορά. Επιπροσθέτως, η 

ύπαρξη επαναλαμβανόμενων παραβάσεων 

από την ίδια επιχείρηση δείχνει ότι η 

τελευταία είναι επιρρεπής σε τέτοιου 
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εν λόγω συμπεριφοράς και, ως εκ τούτου, 

για την ανάγκη αύξησης του επιπέδου της 

ποινής, προκειμένου να επιτευχθεί 

αποτελεσματικό αποτρεπτικό αποτέλεσμα. 

Κατά τον καθορισμό του προστίμου που 

πρέπει να επιβληθεί, οι ΕΑΑ θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη την αξία των πωλήσεων 

των αγαθών και υπηρεσιών της 

επιχείρησης που συνδέονται άμεσα ή 

έμμεσα με την παράβαση. Κατά τον ίδιο 

τρόπο, οι ΕΑΑ θα πρέπει να έχουν 

δικαίωμα να αυξάνουν το πρόστιμο που 

επιβάλλεται σε μια επιχείρηση ή ένωση 

επιχειρήσεων που συνεχίζει την ίδια, ή 

διαπράττει παρεμφερή, παράβαση, εφόσον 

έχει ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή ή 

από εθνική αρχή ανταγωνισμού, με την 

οποία διαπιστώνεται ότι η εν λόγω 

επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων 

παραβίασε τα άρθρα 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ. 

είδους παραβάσεις και αποτελεί, συνεπώς, 

σημαντική ένδειξη για τη σοβαρότητα της 

εν λόγω συμπεριφοράς και, ως εκ τούτου, 

για την ανάγκη αύξησης του επιπέδου της 

ποινής, προκειμένου να επιτευχθεί 

αποτελεσματικό αποτρεπτικό αποτέλεσμα. 

Κατά τον καθορισμό του προστίμου που 

πρέπει να επιβληθεί, οι ΕΑΑ θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη την αξία των πωλήσεων 

των αγαθών και υπηρεσιών της 

επιχείρησης που συνδέονται άμεσα ή 

έμμεσα με την παράβαση. Κατά τον ίδιο 

τρόπο, οι ΕΑΑ θα πρέπει να έχουν 

δικαίωμα να αυξάνουν το πρόστιμο που 

επιβάλλεται σε μια επιχείρηση ή ένωση 

επιχειρήσεων που συνεχίζει την ίδια, ή 

διαπράττει παρεμφερή, παράβαση, εφόσον 

έχει ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή ή 

από εθνική αρχή ανταγωνισμού, με την 

οποία διαπιστώνεται ότι η εν λόγω 

επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων 

παραβίασε τα άρθρα 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  99 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 33 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(33) Η πείρα έχει δείξει ότι οι ενώσεις 

επιχειρήσεων διαδραματίζουν συχνά ρόλο 

σε παραβάσεις που σχετίζονται με τον 

ανταγωνισμό και οι ΕΑΑ θα πρέπει να 

μπορούν να επιβάλλουν αποτελεσματικά 

πρόστιμα σε τέτοιου είδους ενώσεις. 

Κατά την εκτίμηση της σοβαρότητας της 

παράβασης προκειμένου να καθοριστεί το 

ύψος του προστίμου σε διαδικασίες κατά 

ενώσεων επιχειρήσεων στις οποίες η 

παράβαση σχετίζεται με τις 

δραστηριότητες των μελών τους, θα 

διαγράφεται 
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πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα 

των πωλήσεων, από τις επιχειρήσεις που 

είναι μέλη της ένωσης, των αγαθών και 

υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα ή 

έμμεσα με την παράβαση. Προκειμένου 

να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική 

είσπραξη των προστίμων που 

επιβάλλονται στις ενώσεις επιχειρήσεων 

για παραβάσεις που έχουν διαπράξει, 

είναι ανάγκη να καθορισθούν οι όροι υπό 

τους οποίους οι ΕΑΑ μπορούν να ζητούν 

την πληρωμή του προστίμου από τα μέλη 

της ένωσης όταν η ένωση δεν είναι 

αξιόχρεη. Στην περίπτωση αυτή, οι ΕΑΑ 

θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το 

σχετικό μέγεθος των επιχειρήσεων που 

ανήκουν στην ένωση και ιδίως την 

κατάσταση των μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων. Η πληρωμή του προστίμου 

από ένα ή περισσότερα μέλη μιας ένωσης 

πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των 

εθνικών κανόνων περί ανάκτησης του 

καταβληθέντος ποσού από τα λοιπά μέλη 

της ένωσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  100 

Markus Ferber 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 34 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(34) Το αποτρεπτικό αποτέλεσμα των 

προστίμων διαφέρει σε μεγάλο βαθμό στην 

Ευρώπη και σε ορισμένα κράτη μέλη το 

ανώτατο ύψος του προστίμου που μπορεί 

να καθοριστεί είναι πολύ χαμηλό. Για να 

διασφαλιστεί ότι οι ΕΑΑ μπορούν να 

ορίσουν αποτρεπτικά πρόστιμα, το 

ανώτατο ύψος του προστίμου θα πρέπει να 

καθορίζεται σε επίπεδο όχι κατώτερο από 

10 % του παγκόσμιου κύκλου εργασιών 

της οικείας επιχείρησης. Αυτό το άρθρο 

(34) Το αποτρεπτικό αποτέλεσμα των 

προστίμων διαφέρει σε μεγάλο βαθμό στην 

Ευρώπη και σε ορισμένα κράτη μέλη το 

ανώτατο ύψος του προστίμου που μπορεί 

να καθοριστεί είναι πολύ χαμηλό. Για να 

διασφαλιστεί ότι οι ΕΑΑ μπορούν να 

ορίσουν αποτρεπτικά πρόστιμα, το 

ανώτατο ύψος του προστίμου θα πρέπει να 

καθορίζεται σε επίπεδο όχι ανώτερο από 

10 % του παγκόσμιου κύκλου εργασιών 

της οικείας επιχείρησης. 
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δεν θα πρέπει εμποδίζει τα κράτη μέλη να 

διατηρούν ή να θεσπίζουν υψηλότερο 

ανώτατο ύψος του προστίμου. 

Or. de 

 

Τροπολογία  101 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 34 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(34) Το αποτρεπτικό αποτέλεσμα των 

προστίμων διαφέρει σε μεγάλο βαθμό στην 

Ευρώπη και σε ορισμένα κράτη μέλη το 

ανώτατο ύψος του προστίμου που μπορεί 

να καθοριστεί είναι πολύ χαμηλό. Για να 

διασφαλιστεί ότι οι ΕΑΑ μπορούν να 

ορίσουν αποτρεπτικά πρόστιμα, το 

ανώτατο ύψος του προστίμου θα πρέπει να 

καθορίζεται σε επίπεδο όχι κατώτερο από 

10 % του παγκόσμιου κύκλου εργασιών 

της οικείας επιχείρησης. Αυτό το άρθρο 

δεν θα πρέπει εμποδίζει τα κράτη μέλη να 

διατηρούν ή να θεσπίζουν υψηλότερο 

ανώτατο ύψος του προστίμου. 

(34) Το αποτρεπτικό αποτέλεσμα των 

προστίμων διαφέρει σε μεγάλο βαθμό στην 

Ευρώπη και σε ορισμένα κράτη μέλη το 

ανώτατο ύψος του προστίμου που μπορεί 

να καθοριστεί είναι πολύ χαμηλό. Για να 

διασφαλιστεί ότι οι ΕΑΑ μπορούν να 

ορίσουν αποτρεπτικά πρόστιμα, το ύψος 

του προστίμου θα πρέπει να καθορίζεται 

σε επίπεδο τουλάχιστον 10 % του 

παγκόσμιου κύκλου εργασιών της οικείας 

επιχείρησης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  102 

Dariusz Rosati 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 34 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(34) Το αποτρεπτικό αποτέλεσμα των 

προστίμων διαφέρει σε μεγάλο βαθμό στην 

Ευρώπη και σε ορισμένα κράτη μέλη το 

ανώτατο ύψος του προστίμου που μπορεί 

(34) Το αποτρεπτικό αποτέλεσμα των 

προστίμων διαφέρει σε μεγάλο βαθμό στην 

Ευρώπη και σε ορισμένα κράτη μέλη το 

ανώτατο ύψος του προστίμου που μπορεί 
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να καθοριστεί είναι πολύ χαμηλό. Για να 

διασφαλιστεί ότι οι ΕΑΑ μπορούν να 

ορίσουν αποτρεπτικά πρόστιμα, το 

ανώτατο ύψος του προστίμου θα πρέπει να 

καθορίζεται σε επίπεδο όχι κατώτερο από 

10 % του παγκόσμιου κύκλου εργασιών 

της οικείας επιχείρησης. Αυτό το άρθρο 

δεν θα πρέπει εμποδίζει τα κράτη μέλη να 

διατηρούν ή να θεσπίζουν υψηλότερο 

ανώτατο ύψος του προστίμου. 

να καθοριστεί είναι πολύ χαμηλό. Για να 

διασφαλιστεί ότι οι ΕΑΑ μπορούν να 

ορίσουν αποτρεπτικά πρόστιμα, το 

ανώτατο ύψος του προστίμου θα πρέπει να 

καθορίζεται σε επίπεδο όχι κατώτερο από 

10 % του παγκόσμιου κύκλου εργασιών 

της οικείας επιχείρησης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  103 

Paloma López Bermejo 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 34 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(34) Το αποτρεπτικό αποτέλεσμα των 

προστίμων διαφέρει σε μεγάλο βαθμό στην 

Ευρώπη και σε ορισμένα κράτη μέλη το 

ανώτατο ύψος του προστίμου που μπορεί 

να καθοριστεί είναι πολύ χαμηλό. Για να 

διασφαλιστεί ότι οι ΕΑΑ μπορούν να 

ορίσουν αποτρεπτικά πρόστιμα, το 

ανώτατο ύψος του προστίμου θα πρέπει να 

καθορίζεται σε επίπεδο όχι κατώτερο από 

10 % του παγκόσμιου κύκλου εργασιών 

της οικείας επιχείρησης. Αυτό το άρθρο 

δεν θα πρέπει εμποδίζει τα κράτη μέλη να 

διατηρούν ή να θεσπίζουν υψηλότερο 

ανώτατο ύψος του προστίμου. 

(34) Το αποτρεπτικό αποτέλεσμα των 

προστίμων διαφέρει σε μεγάλο βαθμό στην 

Ευρώπη και σε ορισμένα κράτη μέλη το 

ανώτατο ύψος του προστίμου που μπορεί 

να καθοριστεί είναι πολύ χαμηλό. Για να 

διασφαλιστεί ότι οι ΕΑΑ μπορούν να 

ορίσουν αποτρεπτικά πρόστιμα, το 

ανώτατο ύψος του προστίμου θα πρέπει να 

καθορίζεται σε επίπεδο όχι κατώτερο από 

12% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών της 

οικείας επιχείρησης. Αυτό το άρθρο δεν θα 

πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να 

διατηρούν ή να θεσπίζουν υψηλότερο 

ανώτατο ύψος του προστίμου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  104 

Joachim Starbatty 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 34 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(34) Το αποτρεπτικό αποτέλεσμα των 

προστίμων διαφέρει σε μεγάλο βαθμό στην 

Ευρώπη και σε ορισμένα κράτη μέλη το 

ανώτατο ύψος του προστίμου που μπορεί 

να καθοριστεί είναι πολύ χαμηλό. Για να 

διασφαλιστεί ότι οι ΕΑΑ μπορούν να 

ορίσουν αποτρεπτικά πρόστιμα, το 

ανώτατο ύψος του προστίμου θα πρέπει να 

καθορίζεται σε επίπεδο όχι κατώτερο από 

10 % του παγκόσμιου κύκλου εργασιών 

της οικείας επιχείρησης. Αυτό το άρθρο 

δεν θα πρέπει εμποδίζει τα κράτη μέλη να 

διατηρούν ή να θεσπίζουν υψηλότερο 

ανώτατο ύψος του προστίμου. 

(34) Το αποτρεπτικό αποτέλεσμα των 

προστίμων διαφέρει σε μεγάλο βαθμό στην 

Ευρώπη και σε ορισμένα κράτη μέλη το 

ανώτατο ύψος του προστίμου που μπορεί 

να καθοριστεί είναι πολύ χαμηλό. Για να 

διασφαλιστεί ότι οι ΕΑΑ μπορούν να 

ορίσουν αποτρεπτικά πρόστιμα, το 

ανώτατο ύψος του προστίμου θα πρέπει να 

καθορίζεται σε επίπεδο τουλάχιστον 10 % 

του παγκόσμιου κύκλου εργασιών της 

οικείας επιχείρησης. Αυτό το άρθρο δεν θα 

πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να 

διατηρούν ή να θεσπίζουν υψηλότερο 

ανώτατο ύψος του προστίμου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  105 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 34 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(34) Το αποτρεπτικό αποτέλεσμα των 

προστίμων διαφέρει σε μεγάλο βαθμό στην 

Ευρώπη και σε ορισμένα κράτη μέλη το 

ανώτατο ύψος του προστίμου που μπορεί 

να καθοριστεί είναι πολύ χαμηλό. Για να 

διασφαλιστεί ότι οι ΕΑΑ μπορούν να 

ορίσουν αποτρεπτικά πρόστιμα, το 

ανώτατο ύψος του προστίμου θα πρέπει να 

καθορίζεται σε επίπεδο όχι κατώτερο από 

10 % του παγκόσμιου κύκλου εργασιών 

της οικείας επιχείρησης. Αυτό το άρθρο 

δεν θα πρέπει εμποδίζει τα κράτη μέλη να 

διατηρούν ή να θεσπίζουν υψηλότερο 

ανώτατο ύψος του προστίμου. 

(34) Το αποτρεπτικό αποτέλεσμα των 

προστίμων διαφέρει σε μεγάλο βαθμό στην 

Ευρώπη και σε ορισμένα κράτη μέλη το 

ανώτατο ύψος του προστίμου που μπορεί 

να καθοριστεί είναι πολύ χαμηλό. Για να 

διασφαλιστεί ότι οι ΕΑΑ μπορούν να 

ορίσουν αποτρεπτικά πρόστιμα, το 

ανώτατο ύψος του προστίμου θα πρέπει να 

καθορίζεται σε τουλάχιστον 10 % του 

παγκόσμιου κύκλου εργασιών της οικείας 

επιχείρησης. Αυτό το άρθρο δεν θα πρέπει 

να εμποδίζει τα κράτη μέλη να διατηρούν 

ή να θεσπίζουν υψηλότερο ανώτατο ύψος 

του προστίμου. 

Or. en 
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Τροπολογία  106 

Alfred Sant 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 36 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(36) Οι διαφορές μεταξύ των 

προγραμμάτων επιεικούς μεταχείρισης σε 

επίπεδο κρατών μελών θέτουν επίσης σε 

κίνδυνο τους ισότιμους όρους 

ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις που 

λειτουργούν στην εσωτερική αγορά. 

Πρέπει, συνεπώς, να αυξηθεί η ασφάλεια 

δικαίου με την άμβλυνση αυτών των 

διαφορών. 

(36) Οι διαφορές μεταξύ των 

προγραμμάτων επιεικούς μεταχείρισης σε 

επίπεδο κρατών μελών μπορούν, σε 

ορισμένες περιπτώσεις, να θέσουν σε 

κίνδυνο τους ισότιμους όρους 

ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις που 

λειτουργούν στην εσωτερική αγορά. 

Πρέπει, συνεπώς, να αυξηθεί η ασφάλεια 

δικαίου με την άμβλυνση αυτών των 

διαφορών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  107 

Barbara Kappel 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 36 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(36) Οι διαφορές μεταξύ των 

προγραμμάτων επιεικούς μεταχείρισης σε 

επίπεδο κρατών μελών θέτουν επίσης σε 

κίνδυνο τους ισότιμους όρους 

ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις που 

λειτουργούν στην εσωτερική αγορά. 

Πρέπει, συνεπώς, να αυξηθεί η ασφάλεια 

δικαίου με την άμβλυνση αυτών των 

διαφορών. 

(36) Οι διαφορές μεταξύ των 

προγραμμάτων επιεικούς μεταχείρισης σε 

επίπεδο κρατών μελών θέτουν επίσης σε 

κίνδυνο τους ισότιμους όρους 

ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις που 

λειτουργούν στην εσωτερική αγορά. 

Πρέπει, συνεπώς, να αυξηθεί η ασφάλεια 

δικαίου με την ενίσχυση της συνεργασίας 

μεταξύ των ΕΑΑ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  108 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 
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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 37 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(37) Οι ΕΑΑ θα πρέπει να χορηγούν 

στις επιχειρήσεις απαλλαγή από την 

επιβολή προστίμων, και μειώσεις των εν 

λόγω προστίμων, αν συντρέχουν ορισμένες 

προϋποθέσεις. Μια επιχείρηση θα πρέπει 

να θεωρείται ότι έχει παράσχει σε μια 

εθνική αρχή ανταγωνισμού αποδεικτικά 

στοιχεία σχετικά με μια μυστική σύμπραξη 

τα οποία επιτρέπουν τη διαπίστωση 

παράβασης του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ, αν 

η εν λόγω εθνική αρχή ανταγωνισμού δεν 

διέθετε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για 

διαπίστωση παράβασης του άρθρου 101 

της ΣΛΕΕ όσον αφορά την εν λόγω 

σύμπραξη κατά τον χρόνο υποβολής των 

εν λόγω αποδεικτικών στοιχείων από την 

επιχείρηση. 

(37) Οι ΕΑΑ θα πρέπει να χορηγούν 

στις επιχειρήσεις απαλλαγή από την 

επιβολή προστίμων, και μειώσεις των εν 

λόγω προστίμων, αν συντρέχουν ορισμένες 

προϋποθέσεις. Μια επιχείρηση θα πρέπει 

να θεωρείται ότι έχει παράσχει σε μια 

εθνική αρχή ανταγωνισμού αποδεικτικά 

στοιχεία σχετικά με μια μυστική σύμπραξη 

τα οποία επιτρέπουν τη διαπίστωση 

παράβασης του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ, αν 

η εν λόγω εθνική αρχή ανταγωνισμού ή η 

Επιτροπή δεν διέθετε επαρκή αποδεικτικά 

στοιχεία για διαπίστωση παράβασης του 

άρθρου 101 της ΣΛΕΕ όσον αφορά την εν 

λόγω σύμπραξη κατά τον χρόνο υποβολής 

των εν λόγω αποδεικτικών στοιχείων από 

την επιχείρηση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  109 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 38 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(38) Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση 

επιείκειας εγγράφως ή, κατά περίπτωση, με 

άλλα μέσα τα οποία δεν συνεπάγονται 

υποβολή εγγράφων, πληροφοριών, ή 

άλλου υλικού που βρίσκεται υπό την 

κατοχή, την επίβλεψη ή τον έλεγχο του 

αιτούντος. Για τον σκοπό αυτό, οι ΕΑΑ θα 

πρέπει να διαθέτουν ένα σύστημα που θα 

τους επιτρέπει να αποδέχονται δηλώσεις 

επιείκειας είτε προφορικά είτε με άλλα 

(38) Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση 

επιείκειας εγγράφως ή, κατά περίπτωση, με 

άλλα μέσα τα οποία δεν συνεπάγονται 

υποβολή εγγράφων, πληροφοριών, ή 

άλλου υλικού που βρίσκεται υπό την 

κατοχή, την επίβλεψη ή τον έλεγχο του 

αιτούντος. Για τον σκοπό αυτό, οι ΕΑΑ θα 

πρέπει να διαθέτουν ένα σύστημα που θα 

τους επιτρέπει να αποδέχονται δηλώσεις 

επιείκειας είτε προφορικά είτε με άλλα 
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μέσα, μεταξύ άλλων σε ψηφιακή μορφή. μέσα, μεταξύ άλλων σε ψηφιακή μορφή. 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή 

των προγραμμάτων επιεικούς 

μεταχείρισης από τις επιχειρήσεις, τα 

κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι αιτήσεις 

επιείκειας μπορούν να γίνουν δεκτές από 

τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού σε 

οποιαδήποτε γλώσσα εργασίας της 

Ένωσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  110 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 39 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(39) Αιτούντες οι οποίοι έχουν υποβάλει 

αίτηση επιείκειας στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή όσον αφορά εικαζόμενη μυστική 

σύμπραξη θα πρέπει να μπορούν να 

υποβάλλουν συνοπτικές αιτήσεις σε σχέση 

με την εν λόγω σύμπραξη στις ΕΑΑ που 

κρίνουν κατάλληλες. Οι ΕΑΑ θα πρέπει να 

κάνουν δεκτές συνοπτικές αιτήσεις οι 

οποίες περιέχουν ένα ελάχιστο σύνολο 

πληροφοριών όσον αφορά την εικαζόμενη 

σύμπραξη και να μην ζητούν πρόσθετες 

πληροφορίες πέραν αυτής της ελάχιστης 

δέσμης πληροφοριών, πριν αποφασίσουν 

να αναλάβουν δράση στην υπόθεση. 

Ωστόσο, αποτελεί ευθύνη των αιτούντων 

να ενημερώνουν τις ΕΑΑ στις οποίες 

έχουν υποβάλει συνοπτικές αιτήσεις σε 

περίπτωση μεταβολής της έκτασης της 

αίτησης επιεικούς μεταχείρισής τους προς 

την Επιτροπή. Οι ΕΑΑ θα πρέπει να 

παρέχουν στους αιτούντες απόδειξη στην 

οποία δηλώνεται η ημερομηνία και η ώρα 

παραλαβής, και να ενημερώνουν τον 

αιτούντα αν έχουν ήδη παραλάβει 

προηγούμενη συνοπτική αίτηση ή αίτηση 

(39) Αιτούντες οι οποίοι έχουν υποβάλει 

αίτηση επιείκειας στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή όσον αφορά εικαζόμενη μυστική 

σύμπραξη θα πρέπει να μπορούν να 

υποβάλλουν συνοπτικές αιτήσεις σε σχέση 

με την εν λόγω σύμπραξη στις ΕΑΑ που 

κρίνουν κατάλληλες. Οι ΕΑΑ θα πρέπει να 

κάνουν δεκτές συνοπτικές αιτήσεις οι 

οποίες περιέχουν ένα ελάχιστο σύνολο 

πληροφοριών όσον αφορά την εικαζόμενη 

σύμπραξη. Οι ΕΑΑ που προτίθενται να 

διερευνήσουν υποθέσεις για τις οποίες 

έχουν λάβει συνοπτικές αιτήσεις θα 

πρέπει να έρχονται σε επαφή με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα δύο όργανα 

θα πρέπει να συμφωνούν ποιο θα τεθεί 

επικεφαλής. Εάν η ΕΑΑ που έχει λάβει τη 

συνοπτική αίτηση δεν εκδηλώσει την 

πρόθεσή της να διερευνήσει την υπόθεση, 

δεν θα πρέπει να ζητεί πρόσθετες 

πληροφορίες πέραν της ελάχιστης δέσμης 

πληροφοριών, πριν αποφασίσει να 

αναλάβει δράση στην υπόθεση. Ωστόσο, 

αποτελεί ευθύνη των αιτούντων να 

ενημερώνουν τις ΕΑΑ στις οποίες έχουν 
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επιείκειας όσον αφορά την ίδια σύμπραξη. 

Όταν η Επιτροπή αποφασίσει να μην 

επιληφθεί συνολικά ή μερικώς της 

υπόθεσης, οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν 

την ευκαιρία να υποβάλλουν πλήρεις 

αιτήσεις επιείκειας στις ΕΑΑ στις οποίες 

έχουν υποβάλει συνοπτικές αιτήσεις. 

υποβάλει συνοπτικές αιτήσεις σε 

περίπτωση μεταβολής της έκτασης της 

αίτησης επιεικούς μεταχείρισής τους προς 

την Επιτροπή. Οι ΕΑΑ θα πρέπει να 

παρέχουν στους αιτούντες απόδειξη στην 

οποία δηλώνεται η ημερομηνία και η ώρα 

παραλαβής, και να ενημερώνουν τον 

αιτούντα αν έχουν ήδη παραλάβει 

προηγούμενη συνοπτική αίτηση ή αίτηση 

επιείκειας όσον αφορά την ίδια σύμπραξη. 

Σε περίπτωση που η Επιτροπή αποφασίσει 

να μην επιληφθεί συνολικά ή μερικώς της 

υπόθεσης, οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν 

την ευκαιρία να υποβάλλουν πλήρεις 

αιτήσεις επιείκειας στις ΕΑΑ στις οποίες 

έχουν υποβάλει συνοπτικές αιτήσεις. 

Or. en 

 

Τροπολογία  111 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 40 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(40) Η ανασφάλεια δικαίου όσον αφορά 

την προστασία ή μη των υπαλλήλων των 

επιχειρήσεων από την επιβολή ατομικών 

κυρώσεων μπορεί να αποτρέψει τους 

δυνητικούς αιτούντες από την υποβολή 

αίτησης επιείκειας. Οι υφιστάμενοι και οι 

παλαιότεροι υπάλληλοι και διευθυντές 

επιχειρήσεων οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση 

απαλλαγής από την επιβολή προστίμων σε 

εθνικές αρχές ανταγωνισμού θα πρέπει, 

συνεπώς, να προστατεύονται από κυρώσεις 

που επιβάλλονται από δημόσιες αρχές για 

τη συμμετοχή τους στη μυστική σύμπραξη 

που καλύπτεται από την αίτηση. Η 

προστασία αυτή θα πρέπει να εξαρτάται 

από την ενεργή συνεργασία των εν λόγω 

υπαλλήλων με τις οικείες ΕΑΑ και η 

αίτηση απαλλαγής να προηγείται χρονικά 

(40) Η ανασφάλεια δικαίου όσον αφορά 

την προστασία ή μη των υπαλλήλων των 

επιχειρήσεων από την επιβολή ατομικών 

κυρώσεων μπορεί να αποτρέψει τους 

δυνητικούς αιτούντες από την υποβολή 

αίτησης επιείκειας. Οι υφιστάμενοι και οι 

παλαιότεροι υπάλληλοι και διευθυντές 

επιχειρήσεων οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση 

απαλλαγής από την επιβολή προστίμων σε 

εθνικές αρχές ανταγωνισμού θα πρέπει, 

συνεπώς, να προστατεύονται από κυρώσεις 

που επιβάλλονται από δημόσιες αρχές για 

τη συμμετοχή τους στη μυστική σύμπραξη 

που καλύπτεται από την αίτηση. Η 

προστασία αυτή θα πρέπει να εξαρτάται 

από την ενεργή συνεργασία των εν λόγω 

υπαλλήλων με τις οικείες ΕΑΑ και η 

αίτηση απαλλαγής να προηγείται χρονικά 
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της έναρξης της ποινικής διαδικασίας. της έναρξης της ποινικής διαδικασίας. Υπό 

αυστηρές προϋποθέσεις, τα κράτη μέλη 

μπορούν να αποφασίσουν να 

προστατεύσουν τους υπαλλήλους από την 

επιβολή ατομικών κυρώσεων, όταν η 

αίτηση απαλλαγής έχει υποβληθεί μετά 

την έναρξη της ποινικής διαδικασίας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  112 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 41 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(41) Σε ένα σύστημα παράλληλων 

αρμοδιοτήτων για την εφαρμογή των 

άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ, απαιτείται 

στενή συνεργασία μεταξύ των ΕΑΑ. 

Ειδικότερα, όταν μια ΕΑΑ διενεργεί 

έλεγχο επ’ ονόματι άλλης ΕΑΑ, δυνάμει 

του άρθρου 22 παράγραφος 1 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1/2003 του 

Συμβουλίου, θα πρέπει να καθίσταται 

δυνατή η παρουσία και η συνδρομή των 

υπαλλήλων της αιτούσας αρχής, ώστε να 

αυξάνεται η αποτελεσματικότητα αυτών 

των ελέγχων με την παροχή πρόσθετων 

πόρων, γνώσεων και τεχνογνωσίας. 

(41) Σε ένα σύστημα παράλληλων 

αρμοδιοτήτων για την εφαρμογή των 

άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ, απαιτείται 

στενή συνεργασία μεταξύ των ΕΑΑ και 

μεταξύ των ΕΑΑ και της Επιτροπής. 

Ειδικότερα, όταν μια ΕΑΑ διενεργεί 

έλεγχο επ’ ονόματι άλλης ΕΑΑ, δυνάμει 

του άρθρου 22 παράγραφος 1 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1/2003 του 

Συμβουλίου, θα πρέπει να καθίσταται 

δυνατή η παρουσία και η συνδρομή των 

υπαλλήλων της αιτούσας αρχής, ώστε να 

αυξάνεται η αποτελεσματικότητα αυτών 

των ελέγχων με την παροχή πρόσθετων 

πόρων, γνώσεων και τεχνογνωσίας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  113 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 42 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(42) Ομοίως, θα πρέπει να θεσπιστούν 

ρυθμίσεις ώστε να μπορούν οι ΕΑΑ να 

ζητούν αμοιβαία συνδρομή για την 

κοινοποίηση προκαταρκτικών αιτιάσεων 

και αποφάσεων και για την εφαρμογή 

αποφάσεων επιβολής προστίμων ή 

περιοδικών ποινών, όταν η επιχείρηση δεν 

έχει νομική παρουσία στην επικράτειά 

τους. Αυτό θα διασφαλίσει την 

αποτελεσματική επιβολή των άρθρων 101 

και 102 της ΣΛΕΕ και θα συμβάλει στην 

εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς. 

(42) Ομοίως, θα πρέπει να θεσπιστούν 

ρυθμίσεις ώστε να μπορούν οι ΕΑΑ να 

ζητούν αμοιβαία συνδρομή για την 

κοινοποίηση προκαταρκτικών αιτιάσεων 

και αποφάσεων και για την εφαρμογή 

αποφάσεων επιβολής προστίμων ή 

περιοδικών ποινών, όταν η επιχείρηση δεν 

έχει νομική παρουσία στην επικράτειά 

τους. Αυτό θα διασφαλίσει την 

αποτελεσματική επιβολή των άρθρων 101 

και 102 της ΣΛΕΕ και θα συμβάλει στην 

εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς. Προκειμένου να εντατικοποιηθεί 

η αμοιβαία συνδρομή, οι αρχές στις 

οποίες υποβάλλεται η αίτηση θα πρέπει 

να μπορούν να αξιώνουν την ανάκτηση 

των σχετικών εξόδων για την 

κοινοποίηση και την επιβολή αυτών των 

αποφάσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  114 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 45 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(45) Ο κίνδυνος δημοσιοποίησης 

ενοχοποιητικού υλικού εκτός του 

πλαισίου της έρευνας για τους σκοπούς 

της οποίας προσκομίζεται μπορεί να 

αποθαρρύνει δυνητικούς αιτούντες 

επιείκεια από τη συνεργασία με τις αρχές 

ανταγωνισμού. Ως αποτέλεσμα, 

ανεξαρτήτως της μορφής στην οποία 

υποβάλλονται οι δηλώσεις επιεικούς 

μεταχείρισης, οι πληροφορίες που 

προέρχονται από την πρόσβαση σε 

φακέλους δηλώσεων επιεικούς 

μεταχείρισης πρέπει να χρησιμοποιούνται 

διαγράφεται 
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μόνον όπου είναι αναγκαίο για την 

άσκηση των δικαιωμάτων υπεράσπισης 

σε διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων 

των κρατών μελών σε ορισμένες πολύ 

περιορισμένες υποθέσεις που συνδέονται 

άμεσα με την υπόθεση στην οποία έχει 

χορηγηθεί πρόσβαση. Αυτό δεν θα πρέπει 

να εμποδίζει τις αρχές ανταγωνισμού να 

δημοσιεύουν τις αποφάσεις τους 

σύμφωνα με το εφαρμοστέο ενωσιακό ή 

εθνικό δίκαιο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  115 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 

ορισμένους κανόνες με στόχο να 

διασφαλιστεί ότι οι εθνικές αρχές 

ανταγωνισμού διαθέτουν τις αναγκαίες 

εγγυήσεις ανεξαρτησίας και τους πόρους, 

καθώς και αρμοδιότητες επιβολής της 

νομοθεσίας και προστίμων για την 

αποτελεσματική εφαρμογή των άρθρων 

101 και 102 της ΣΛΕΕ, ώστε να μην 

υφίστανται στρεβλώσεις του 

ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά και 

να μην περιέρχονται οι επιχειρήσεις και οι 

καταναλωτές σε μειονεκτική θέση ως 

αποτέλεσμα εθνικών διατάξεων και 

μέτρων που εμποδίζουν τις εθνικές αρχές 

ανταγωνισμού να επιβάλλουν 

αποτελεσματικά την εφαρμογή των 

κανόνων. Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 

καλύπτει την εφαρμογή των άρθρων 101 

και 102 της ΣΛΕΕ και τις διατάξεις του 

εθνικού δικαίου ανταγωνισμού που 

εφαρμόζονται παράλληλα με τις διατάξεις 

των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ στην 

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 

ορισμένους κανόνες με στόχο να 

διασφαλιστεί ότι οι εθνικές αρχές 

ανταγωνισμού διαθέτουν τις αναγκαίες 

εγγυήσεις ανεξαρτησίας και τους πόρους, 

καθώς και αρμοδιότητες επιβολής της 

νομοθεσίας και προστίμων για την 

αποτελεσματική εφαρμογή των άρθρων 

101 και 102 της ΣΛΕΕ, ώστε να μην 

υφίστανται στρεβλώσεις του 

ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά και 

να μην περιέρχονται οι επιχειρήσεις, ιδίως 

οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και οι 

καταναλωτές σε μειονεκτική θέση ως 

αποτέλεσμα εθνικών διατάξεων και 

μέτρων που εμποδίζουν τις εθνικές αρχές 

ανταγωνισμού να επιβάλλουν 

αποτελεσματικά την εφαρμογή των 

κανόνων. Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 

καλύπτει την εφαρμογή των άρθρων 101 

και 102 της ΣΛΕΕ και τις διατάξεις του 

εθνικού δικαίου ανταγωνισμού που 

εφαρμόζονται παράλληλα με τις διατάξεις 
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ίδια υπόθεση, με εξαίρεση το άρθρο 29 

παράγραφος 2 το οποίο επεκτείνεται και 

στο εθνικό δίκαιο ανταγωνισμού, όταν 

εφαρμόζεται μόνον αυτό. 

των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ στην 

ίδια υπόθεση, με εξαίρεση το άρθρο 29 

παράγραφος 2 το οποίο επεκτείνεται και 

στο εθνικό δίκαιο ανταγωνισμού, όταν 

εφαρμόζεται μόνον αυτό. 

Or. en 

 

Τροπολογία  116 

Andreas Schwab 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10α) «ανεξάρτητος δικηγόρος»: 

εξωτερικός δικηγόρος που δεν δεσμεύεται 

έναντι του πελάτη με σχέση εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  117 

Thierry Cornillet 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που 

αναφέρονται στην παρούσα οδηγία από τις 

εθνικές αρχές ανταγωνισμού υπόκειται 

στις κατάλληλες διασφαλίσεις, στις οποίες 

περιλαμβάνονται ο σεβασμός των 

δικαιωμάτων υπεράσπισης των 

επιχειρήσεων και το δικαίωμα 

πραγματικής προσφυγής ενώπιον 

δικαστηρίου, σύμφωνα με τις γενικές 

αρχές του ενωσιακού δικαίου και τον 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που 

αναφέρονται στην παρούσα οδηγία από τις 

εθνικές αρχές ανταγωνισμού υπόκειται 

στις κατάλληλες διασφαλίσεις, στις οποίες 

περιλαμβάνονται ο σεβασμός των 

δικαιωμάτων υπεράσπισης των 

επιχειρήσεων και το δικαίωμα 

πραγματικής προσφυγής ενώπιον 

δικαστηρίου, σύμφωνα με τις γενικές 

αρχές του ενωσιακού δικαίου, τον Χάρτη 

των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 6 της 

Ευρωπαϊκής Σύμβασης των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 
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 Τα δικαστήρια θα πρέπει να έχουν την 

αρμοδιότητα να επανεξετάζουν τις 

αποφάσεις των εθνικών αρχών 

ανταγωνισμού. Η επανεξέταση αυτή δεν 

περιορίζεται στον έλεγχο της 

νομιμότητας, αλλά αφορά επίσης την 

ουσία της υπόθεσης, 

συμπεριλαμβανομένης της αιτιολογίας 

της αντιανταγωνιστικής πρακτικής και 

της αξιολόγησης της αναλογικότητας της 

κύρωσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  118 

Othmar Karas 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που 

αναφέρονται στην παρούσα οδηγία από τις 

εθνικές αρχές ανταγωνισμού υπόκειται 

στις κατάλληλες διασφαλίσεις, στις 

οποίες περιλαμβάνονται ο σεβασμός των 

δικαιωμάτων υπεράσπισης των 

επιχειρήσεων και το δικαίωμα 

πραγματικής προσφυγής ενώπιον 

δικαστηρίου, σύμφωνα με τις γενικές 

αρχές του ενωσιακού δικαίου και τον 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που 

αναφέρονται στην παρούσα οδηγία από τις 

εθνικές αρχές ανταγωνισμού πρέπει να 

συνάδει με τις γενικές αρχές του 

ενωσιακού δικαίου και τον Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, τα 

κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η άσκηση 

των αρμοδιοτήτων αυτών υπόκειται στις 

κατάλληλες διασφαλίσεις όσον αφορά τα 

δικαιώματα υπεράσπισης των 

επιχειρήσεων, όπως το δικαίωμα 

πρόσβασης στον φάκελο, το δικαίωμα 

ακρόασης, το δικαίωμα πραγματικής 

προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου και το 

δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Με την παρούσα τροπολογία λαμβάνει συγκεκριμένη μορφή το δικαίωμα των επιχειρήσεων σε 

κατάλληλες διασφαλίσεις όσον αφορά το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και σε εγγύηση της 

εφαρμογής ενός ενιαίου προτύπου σε ενωσιακό επίπεδο. 
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Τροπολογία  119 

Markus Ferber 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που 

αναφέρονται στην παρούσα οδηγία από τις 

εθνικές αρχές ανταγωνισμού υπόκειται 

στις κατάλληλες διασφαλίσεις, στις οποίες 

περιλαμβάνονται ο σεβασμός των 

δικαιωμάτων υπεράσπισης των 

επιχειρήσεων και το δικαίωμα 

πραγματικής προσφυγής ενώπιον 

δικαστηρίου, σύμφωνα με τις γενικές 

αρχές του ενωσιακού δικαίου και τον 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που 

αναφέρονται στην παρούσα οδηγία από τις 

εθνικές αρχές ανταγωνισμού υπόκειται 

στις κατάλληλες διασφαλίσεις, στις οποίες 

περιλαμβάνονται ο σεβασμός των 

δικαιωμάτων υπεράσπισης των 

επιχειρήσεων και το δικαίωμα 

πραγματικής προσφυγής ενώπιον 

δικαστηρίου, σύμφωνα με τις γενικές 

αρχές του ενωσιακού δικαίου και τον 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 

6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την 

προάσπιση των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 

Ελευθεριών. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Στο άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

και των Θεμελιωδών Ελευθεριών περιγράφονται τα πρότυπα ενός δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, 

τα οποία πρέπει να ισχύουν και για διαδικασίες ανταγωνισμού. 

 

Τροπολογία  120 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τουλάχιστον 

τον σεβασμό από τις εθνικές αρχές 

ανταγωνισμού του απορρήτου των 

επικοινωνιών μεταξύ των πελατών και 
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των δικηγόρων τους, 

συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών 

δικηγόρων και των νομικών συμβούλων 

των επιχειρήσεων, υπό τον όρο ότι οι 

επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται 

για τους σκοπούς, και προς το συμφέρον, 

των δικαιωμάτων υπεράσπισης του 

πελάτη στις διαδικασίες για την επιβολή 

των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ και 

ότι οι επικοινωνίες προέρχονται από 

ανεξάρτητους δικηγόρους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  121 

Jonás Fernández 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Υπό την επιφύλαξη της υποχρέωσης 

διασφάλισης της επιβολής των άρθρων 

101 και 102 της ΣΛΕΕ από την ΕΑΑ, τα 

κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

επιχειρήσεις να έχουν το δικαίωμα 

προσφυγής κατά τελικής απόφασης που 

έχει ληφθεί από την ΕΑΑ, σύμφωνα με το 

άρθρο 47 του Χάρτη του Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  122 

Anne Sander 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι δικαιοδοτικές αρχές πρέπει να έχουν 

την αρμοδιότητα να εξετάζουν τις 
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αποφάσεις των εθνικών αρχών 

ανταγωνισμού μέσω αποτελεσματικών 

διαδικασιών προσφυγής. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  123 

Jonás Fernández 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1β (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Κατά τη διάρκεια της έρευνας σχετικά με 

εικαζόμενη παραβίαση και πριν από τη 

λήψη απόφασης από την ΕΑΑ, τα κράτη 

μέλη μεριμνούν ώστε οι επιχειρήσεις να 

διαθέτουν επαρκή ασφάλεια δικαίου ώστε 

να συνεχίζουν τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες. 

Or. en 

 

Τροπολογία  124 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) οι υπάλληλοι και τα μέλη του 

οργάνου λήψης αποφάσεων των εθνικών 

διοικητικών αρχών ανταγωνισμού μπορούν 

να εκτελούν τα καθήκοντα και να ασκούν 

τις αρμοδιότητές τους για την εφαρμογή 

των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ 

ανεξάρτητα από πολιτικές και άλλες 

εξωτερικές παρεμβάσεις· 

α) οι υπάλληλοι και τα μέλη του 

οργάνου λήψης αποφάσεων των εθνικών 

διοικητικών αρχών ανταγωνισμού μπορούν 

να εκτελούν τα καθήκοντα και να ασκούν 

τις αρμοδιότητές τους για την εφαρμογή 

των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ 

ανεξάρτητα από πολιτικές και άλλες 

εξωτερικές παρεμβάσεις. Ειδικότερα, τα 

μέλη του οργάνου λήψης αποφάσεων των 

εθνικών διοικητικών αρχών 

ανταγωνισμού δεν διορίζονται από 
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πολιτική αρχή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  125 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) οι υπάλληλοι και τα μέλη του 

οργάνου λήψης αποφάσεων των εθνικών 

διοικητικών αρχών ανταγωνισμού μπορούν 

να εκτελούν τα καθήκοντα και να ασκούν 

τις αρμοδιότητές τους για την εφαρμογή 

των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ 

ανεξάρτητα από πολιτικές και άλλες 

εξωτερικές παρεμβάσεις· 

α) ο διευθυντής, οι υπάλληλοι και τα 

μέλη του οργάνου λήψης αποφάσεων των 

εθνικών διοικητικών αρχών ανταγωνισμού 

μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντα και να 

ασκούν τις αρμοδιότητές τους για την 

εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ ανεξάρτητα από πολιτικές και άλλες 

εξωτερικές παρεμβάσεις· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο διευθυντής μιας αρχής δεν περιλαμβάνεται πάντα στον ορισμό των «υπαλλήλων», δεδομένου 

ότι πιθανόν να πρόκειται για διορισμό αντί για θέση δημοσίου υπαλλήλου, ούτε ο διευθυντής 

δεν είναι αυτομάτως μέλος του συμβουλίου της αρχής. Στα περισσότερα κράτη μέλη, η παρούσα 

τροπολογία δεν θα έχει καμία επίπτωση, ωστόσο η οδηγία θα πρέπει να είναι σαφής. 

 

Τροπολογία  126 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) οι υπάλληλοι και τα μέλη του 

οργάνου λήψης αποφάσεων των εθνικών 

διοικητικών αρχών ανταγωνισμού δεν 

ζητούν ούτε λαμβάνουν εντολές από 

οποιονδήποτε κρατικό ή άλλο δημόσιο ή 

ιδιωτικό φορέα κατά την εκτέλεση των 

β) οι υπάλληλοι και τα μέλη του 

οργάνου λήψης αποφάσεων των εθνικών 

διοικητικών αρχών ανταγωνισμού δεν 

ζητούν ούτε λαμβάνουν εντολές από 

οποιονδήποτε κρατικό ή άλλο δημόσιο ή 

ιδιωτικό φορέα κατά την πρόσληψη 
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καθηκόντων και την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους για την εφαρμογή των 

άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ· 

προσωπικού, την εκτέλεση των 

καθηκόντων και την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους για την εφαρμογή των 

άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  127 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) οι υπάλληλοι και τα μέλη του 

οργάνου λήψης αποφάσεων των εθνικών 

διοικητικών αρχών ανταγωνισμού δεν 

ζητούν ούτε λαμβάνουν εντολές από 

οποιονδήποτε κρατικό ή άλλο δημόσιο ή 

ιδιωτικό φορέα κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων και την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους για την εφαρμογή των 

άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ· 

β) ο διευθυντής, οι υπάλληλοι και τα 

μέλη του οργάνου λήψης αποφάσεων των 

εθνικών διοικητικών αρχών ανταγωνισμού 

δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν εντολές από 

οποιονδήποτε κρατικό ή άλλο δημόσιο ή 

ιδιωτικό φορέα κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων και την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους για την εφαρμογή των 

άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  128 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) οι υπάλληλοι και τα μέλη του 

οργάνου λήψης αποφάσεων των εθνικών 

διοικητικών αρχών ανταγωνισμού απέχουν 

από κάθε πράξη η οποία είναι 

ασυμβίβαστη προς την εκτέλεση των 

καθηκόντων και την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους για την εφαρμογή των 

άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ· 

γ) ο διευθυντής, οι υπάλληλοι και τα 

μέλη του οργάνου λήψης αποφάσεων των 

εθνικών διοικητικών αρχών ανταγωνισμού 

απέχουν από κάθε πράξη η οποία είναι 

ασυμβίβαστη προς την εκτέλεση των 

καθηκόντων και την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους για την εφαρμογή των 

άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  129 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) οι υπάλληλοι και τα μέλη του 

οργάνου λήψης αποφάσεων των εθνικών 

διοικητικών αρχών ανταγωνισμού μπορούν 

να αποπεμφθούν, μόνον αν δεν πληρούν 

πλέον τις προϋποθέσεις που απαιτούνται 

για την εκτέλεση των καθηκόντων και την 

άσκηση των αρμοδιοτήτων τους ή αν 

κριθούν ένοχοι σοβαρής παράβασης 

καθήκοντος βάσει της εθνικής νομοθεσίας. 

Οι λόγοι αποπομπής θα πρέπει να 

ορίζονται εκ των προτέρων στην εθνική 

νομοθεσία. Δεν αποπέμπονται για λόγους 

που συνδέονται με την προσήκουσα 

εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση 

των αρμοδιοτήτων τους κατά την 

εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 

παράγραφος 2· 

δ) οι διορισμοί στη διοίκηση και στο 

συμβούλιο του οργάνου λήψης 

αποφάσεων των εθνικών διοικητικών 

αρχών ανταγωνισμού θα πρέπει να 

γίνονται αξιοκρατικά και να βασίζονται 

σε σαφείς και διαφανείς διαδικασίες 

διορισμών· ο διευθυντής, οι υπάλληλοι 

και τα μέλη του οργάνου λήψης 

αποφάσεων των εθνικών διοικητικών 

αρχών ανταγωνισμού μπορούν να 

αποπεμφθούν, μόνον αν δεν πληρούν 

πλέον τις προϋποθέσεις που απαιτούνται 

για την εκτέλεση των καθηκόντων και την 

άσκηση των αρμοδιοτήτων τους ή αν 

κριθούν ένοχοι σοβαρής παράβασης 

καθήκοντος βάσει της εθνικής νομοθεσίας. 

Οι λόγοι αποπομπής θα πρέπει να 

ορίζονται εκ των προτέρων στην εθνική 

νομοθεσία. Δεν αποπέμπονται για λόγους 

που συνδέονται με την προσήκουσα 

εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση 

των αρμοδιοτήτων τους κατά την 

εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 

παράγραφος 2· 

Or. en 

 

Τροπολογία  130 

Markus Ferber 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) οι εθνικές διοικητικές αρχές 

ανταγωνισμού έχουν την αρμοδιότητα να 

καθορίζουν τις προτεραιότητές τους κατά 

την εκτέλεση των καθηκόντων για την 

εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 

παράγραφος 2. Στον βαθμό που οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού 

υποχρεούνται να εξετάζουν τις καταγγελίες 

που υποβάλλονται επισήμως, αυτό 

περιλαμβάνει την αρμοδιότητα των εν 

λόγω αρχών να απορρίπτουν καταγγελίες 

με την αιτιολογία ότι δεν τις θεωρούν 

προτεραιότητα. Τούτο δεν θίγει την 

αρμοδιότητα των εθνικών αρχών 

ανταγωνισμού να απορρίπτουν 

καταγγελίες για άλλους λόγους που 

ορίζονται από την εθνική νομοθεσία. 

ε) οι εθνικές διοικητικές αρχές 

ανταγωνισμού έχουν την αρμοδιότητα να 

καθορίζουν τις προτεραιότητές τους κατά 

την εκτέλεση των καθηκόντων για την 

εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 

παράγραφος 2. Στον βαθμό που οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού 

υποχρεούνται να εξετάζουν τις καταγγελίες 

που υποβάλλονται επισήμως, αυτό 

περιλαμβάνει την αρμοδιότητα των εν 

λόγω αρχών να απορρίπτουν καταγγελίες 

με την αιτιολογία ότι δεν τις θεωρούν 

προτεραιότητα. Τούτο δεν θίγει την 

αρμοδιότητα των εθνικών αρχών 

ανταγωνισμού να απορρίπτουν 

καταγγελίες για άλλους λόγους που 

ορίζονται από την εθνική νομοθεσία. Σε 

περίπτωση απόρριψης καταγγελίας που 

έχει υποβληθεί επισήμως, ο υποβάλλων 

την καταγγελία έχει τη δυνατότητα να 

ζητήσει την επανεξέταση της εν λόγω 

απόφασης από διοικητικό δικαστήριο. 

Or. de 

 

Τροπολογία  131 

Jonás Fernández 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) οι εθνικές διοικητικές αρχές 

ανταγωνισμού έχουν την αρμοδιότητα να 

καθορίζουν τις προτεραιότητές τους κατά 

την εκτέλεση των καθηκόντων για την 

εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 

παράγραφος 2. Στον βαθμό που οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού 

υποχρεούνται να εξετάζουν τις καταγγελίες 

που υποβάλλονται επισήμως, αυτό 

ε) οι εθνικές διοικητικές αρχές 

ανταγωνισμού έχουν την αρμοδιότητα να 

καθορίζουν τις προτεραιότητές τους κατά 

την εκτέλεση των καθηκόντων για την 

εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 

παράγραφος 2. Στον βαθμό που οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού 

υποχρεούνται να εξετάζουν τις καταγγελίες 

που υποβάλλονται επισήμως, αυτό 
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περιλαμβάνει την αρμοδιότητα των εν 

λόγω αρχών να απορρίπτουν καταγγελίες 

με την αιτιολογία ότι δεν τις θεωρούν 

προτεραιότητα. Τούτο δεν θίγει την 

αρμοδιότητα των εθνικών αρχών 

ανταγωνισμού να απορρίπτουν 

καταγγελίες για άλλους λόγους που 

ορίζονται από την εθνική νομοθεσία. 

περιλαμβάνει την αρμοδιότητα των εν 

λόγω αρχών να απορρίπτουν καταγγελίες 

με την αιτιολογία ότι δεν τις θεωρούν 

προτεραιότητα. Τούτο δεν θίγει την 

αρμοδιότητα των εθνικών αρχών 

ανταγωνισμού να απορρίπτουν 

καταγγελίες για άλλους λόγους που 

ορίζονται από την εθνική νομοθεσία. Οι 

καταγγελίες που απορρίπτονται από την 

ΕΑΑ με το αιτιολογικό ότι δεν αποτελούν 

προτεραιότητα θα πρέπει να φυλάσσονται 

από την ΕΑΑ σε επαρκώς οργανωμένη 

βάση δεδομένων για εύκολη αναφορά και 

για ενδεχόμενη μελλοντική δράση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  132 

Anne Sander 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) οι εθνικές διοικητικές αρχές 

ανταγωνισμού έχουν την αρμοδιότητα να 

καθορίζουν τις προτεραιότητές τους κατά 

την εκτέλεση των καθηκόντων για την 

εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 

παράγραφος 2. Στον βαθμό που οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού 

υποχρεούνται να εξετάζουν τις καταγγελίες 

που υποβάλλονται επισήμως, αυτό 

περιλαμβάνει την αρμοδιότητα των εν 

λόγω αρχών να απορρίπτουν καταγγελίες 

με την αιτιολογία ότι δεν τις θεωρούν 

προτεραιότητα. Τούτο δεν θίγει την 

αρμοδιότητα των εθνικών αρχών 

ανταγωνισμού να απορρίπτουν 

καταγγελίες για άλλους λόγους που 

ορίζονται από την εθνική νομοθεσία. 

ε) οι εθνικές διοικητικές αρχές 

ανταγωνισμού έχουν την αρμοδιότητα να 

καθορίζουν τις προτεραιότητές τους κατά 

την εκτέλεση των καθηκόντων για την 

εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 

παράγραφος 2. Στον βαθμό που οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού 

υποχρεούνται να εξετάζουν τις καταγγελίες 

που υποβάλλονται επισήμως, αυτό 

περιλαμβάνει την αρμοδιότητα των εν 

λόγω αρχών να απορρίπτουν καταγγελίες 

με την αιτιολογία ότι δεν τις θεωρούν 

προτεραιότητα. Τούτο δεν θίγει την 

αρμοδιότητα των εθνικών αρχών 

ανταγωνισμού να απορρίπτουν 

καταγγελίες για άλλους λόγους που 

ορίζονται από την εθνική νομοθεσία. Οι 

καταγγέλλοντες πρέπει να μπορούν να 

ζητούν τη διενέργεια δικαστικού ελέγχου 

επί των αποφάσεων που λαμβάνονται από 
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τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού για την 

απόρριψη καταγγελίας. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  133 

Thierry Cornillet 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) οι εθνικές διοικητικές αρχές 

ανταγωνισμού έχουν την αρμοδιότητα να 

καθορίζουν τις προτεραιότητές τους κατά 

την εκτέλεση των καθηκόντων για την 

εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 

παράγραφος 2. Στον βαθμό που οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού 

υποχρεούνται να εξετάζουν τις καταγγελίες 

που υποβάλλονται επισήμως, αυτό 

περιλαμβάνει την αρμοδιότητα των εν 

λόγω αρχών να απορρίπτουν καταγγελίες 

με την αιτιολογία ότι δεν τις θεωρούν 

προτεραιότητα. Τούτο δεν θίγει την 

αρμοδιότητα των εθνικών αρχών 

ανταγωνισμού να απορρίπτουν 

καταγγελίες για άλλους λόγους που 

ορίζονται από την εθνική νομοθεσία. 

ε) οι εθνικές διοικητικές αρχές 

ανταγωνισμού έχουν την αρμοδιότητα να 

καθορίζουν τις προτεραιότητές τους κατά 

την εκτέλεση των καθηκόντων για την 

εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 

παράγραφος 2. Στον βαθμό που οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού 

υποχρεούνται να εξετάζουν τις καταγγελίες 

που υποβάλλονται επισήμως, αυτό 

περιλαμβάνει την αρμοδιότητα των εν 

λόγω αρχών να απορρίπτουν καταγγελίες 

με την αιτιολογία ότι δεν τις θεωρούν 

προτεραιότητα. Τούτο δεν θίγει την 

αρμοδιότητα των εθνικών αρχών 

ανταγωνισμού να απορρίπτουν 

καταγγελίες για άλλους λόγους που 

ορίζονται από την εθνική νομοθεσία. Οι 

καταγγέλλοντες έχουν τη δυνατότητα να 

ζητούν τον δικαστικό έλεγχο των 

αποφάσεων απόρριψης μιας καταγγελίας 

εκ μέρους των εθνικών αρχών 

ανταγωνισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  134 

Paloma López Bermejo 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) οι εθνικές διοικητικές αρχές 

ανταγωνισμού έχουν την αρμοδιότητα να 

καθορίζουν τις προτεραιότητές τους κατά 

την εκτέλεση των καθηκόντων για την 

εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 

παράγραφος 2. Στον βαθμό που οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού 

υποχρεούνται να εξετάζουν τις καταγγελίες 

που υποβάλλονται επισήμως, αυτό 

περιλαμβάνει την αρμοδιότητα των εν 

λόγω αρχών να απορρίπτουν καταγγελίες 

με την αιτιολογία ότι δεν τις θεωρούν 

προτεραιότητα. Τούτο δεν θίγει την 

αρμοδιότητα των εθνικών αρχών 

ανταγωνισμού να απορρίπτουν 

καταγγελίες για άλλους λόγους που 

ορίζονται από την εθνική νομοθεσία. 

ε) οι εθνικές διοικητικές αρχές 

ανταγωνισμού έχουν την αρμοδιότητα να 

καθορίζουν τις προτεραιότητές τους κατά 

την εκτέλεση των καθηκόντων για την 

εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 

παράγραφος 2. Κατά τον καθορισμό των 

προτεραιοτήτων, οι εθνικές διοικητικές 

αρχές ανταγωνισμού θα πρέπει να 

εστιάζουν σε στρατηγικούς τομείς της 

οικονομίας. Στον βαθμό που οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού 

υποχρεούνται να εξετάζουν τις καταγγελίες 

που υποβάλλονται επισήμως, αυτό 

περιλαμβάνει την αρμοδιότητα των εν 

λόγω αρχών να απορρίπτουν καταγγελίες 

με την αιτιολογία ότι δεν τις θεωρούν 

προτεραιότητα. Τούτο δεν θίγει την 

αρμοδιότητα των εθνικών αρχών 

ανταγωνισμού να απορρίπτουν 

καταγγελίες για άλλους λόγους που 

ορίζονται από την εθνική νομοθεσία. 

Or. en 

 

Τροπολογία  135 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) οι εθνικές διοικητικές αρχές 

ανταγωνισμού έχουν την αρμοδιότητα να 

καθορίζουν τις προτεραιότητές τους κατά 

την εκτέλεση των καθηκόντων για την 

εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 

παράγραφος 2. Στον βαθμό που οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού 

υποχρεούνται να εξετάζουν τις καταγγελίες 

που υποβάλλονται επισήμως, αυτό 

ε) οι εθνικές διοικητικές αρχές 

ανταγωνισμού έχουν την αρμοδιότητα να 

καθορίζουν τις προτεραιότητές τους κατά 

την εκτέλεση των καθηκόντων για την 

εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 

παράγραφος 2. Στον βαθμό που οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού 

υποχρεούνται να εξετάζουν τις καταγγελίες 

που υποβάλλονται επισήμως, αυτό 
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περιλαμβάνει την αρμοδιότητα των εν 

λόγω αρχών να απορρίπτουν καταγγελίες 

με την αιτιολογία ότι δεν τις θεωρούν 

προτεραιότητα. Τούτο δεν θίγει την 

αρμοδιότητα των εθνικών αρχών 

ανταγωνισμού να απορρίπτουν 

καταγγελίες για άλλους λόγους που 

ορίζονται από την εθνική νομοθεσία. 

περιλαμβάνει την αρμοδιότητα των εν 

λόγω αρχών να απορρίπτουν καταγγελίες, 

εξαιρουμένων καταγγελιών που 

προέρχονται από άλλες δημόσιες αρχές, 
με την αιτιολογία ότι δεν τις θεωρούν 

προτεραιότητα. Τούτο δεν θίγει την 

αρμοδιότητα των εθνικών αρχών 

ανταγωνισμού να απορρίπτουν 

καταγγελίες για άλλους λόγους που 

ορίζονται από την εθνική νομοθεσία. 

Or. en 

 

Τροπολογία  136 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) οι εθνικές διοικητικές αρχές 

ανταγωνισμού έχουν την αρμοδιότητα να 

καθορίζουν τις προτεραιότητές τους κατά 

την εκτέλεση των καθηκόντων για την 

εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 

παράγραφος 2. Στον βαθμό που οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού 

υποχρεούνται να εξετάζουν τις καταγγελίες 

που υποβάλλονται επισήμως, αυτό 

περιλαμβάνει την αρμοδιότητα των εν 

λόγω αρχών να απορρίπτουν καταγγελίες 

με την αιτιολογία ότι δεν τις θεωρούν 

προτεραιότητα. Τούτο δεν θίγει την 

αρμοδιότητα των εθνικών αρχών 

ανταγωνισμού να απορρίπτουν 

καταγγελίες για άλλους λόγους που 

ορίζονται από την εθνική νομοθεσία. 

ε) οι εθνικές διοικητικές αρχές 

ανταγωνισμού έχουν την αρμοδιότητα να 

καθορίζουν τις προτεραιότητές τους και να 

ζητούν εξωτερική εμπειρογνωσία και 

έρευνα, εάν χρειάζεται, κατά την εκτέλεση 

των καθηκόντων για την εφαρμογή των 

άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2. Στον 

βαθμό που οι εθνικές διοικητικές αρχές 

ανταγωνισμού υποχρεούνται να εξετάζουν 

τις καταγγελίες που υποβάλλονται 

επισήμως, αυτό περιλαμβάνει την 

αρμοδιότητα των εν λόγω αρχών να 

απορρίπτουν καταγγελίες με την 

αιτιολογία ότι δεν τις θεωρούν 

προτεραιότητα. Τούτο δεν θίγει την 

αρμοδιότητα των εθνικών αρχών 

ανταγωνισμού να απορρίπτουν 

καταγγελίες για άλλους λόγους που 

ορίζονται από την εθνική νομοθεσία. 

Or. en 
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Τροπολογία  137 

Neena Gill 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε α)  οι εθνικές διοικητικές αρχές 

ανταγωνισμού έχουν την αρμοδιότητα να 

προσλαμβάνουν, εντός των ορίων του 

προϋπολογισμού τους και με την 

επιφύλαξη του εφαρμοστέου δικαίου 

σχετικά με τους κανόνες που αφορούν 

τους υπαλλήλους και τις συμβάσεις τους, 

το προσωπικό που χρειάζονται και έχουν 

επίσης την αρμοδιότητα να 

χρησιμοποιούν τον προϋπολογισμό τους 

χωρίς προηγούμενη έγκριση πλην της 

εξακρίβωσης της διαθεσιμότητας 

επαρκούς προϋπολογισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  138 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε α) τα μέλη του οργάνου λήψης 

αποφάσεων των εθνικών διοικητικών 

αρχών ανταγωνισμού υπόκεινται σε 

περίοδο αναμονής ενός έτους μετά την 

αποχώρηση από τη θέση τους, κατά την 

οποία δεν μπορούν να απασχολούνται σε 

επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί σε 

έρευνα από την αντίστοιχη αρχή τους τα 

πέντε τελευταία έτη. Όλοι οι υπάλληλοι 

και όλα τα μέλη του οργάνου λήψης 

αποφάσεων συμπληρώνουν, κατά την 

πρόσληψή τους και στη συνέχεια κάθε 

έτος, έντυπο όπου δηλώνουν κάθε 
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ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων που 

θα μπορούσαν να έχουν οι ίδιοι ή στενοί 

συγγενείς τους με την υπόθεση. Οι εθνικές 

αρχές ανταγωνισμού θέτουν σε εφαρμογή 

διαδικασίες, προκειμένου να 

διασφαλίσουν ότι οι υπάλληλοι απέχουν 

σε περίπτωση που προκύψει σύγκρουση 

συμφερόντων κατά την έναρξη ή κατά τη 

διάρκεια έρευνας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η ύπαρξη ισχυρών διατάξεων για τις περιπτώσεις σύγκρουσης 

συμφερόντων για όλες τις ΕΑΑ. 

 

Τροπολογία  139 

Jonás Fernández 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε α) τα κράτη μεριμνούν ώστε οι ΕΑΑ 

να δημοσιεύουν κώδικα δεοντολογίας ο 

οποίος, με την επιφύλαξη της εφαρμογής 

αυστηρότερων εθνικών κανόνων, 

καλύπτει τουλάχιστον τους κανόνες για 

την αποφυγή της σύγκρουσης 

συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων 

διατάξεων για την καθιέρωση περιόδων 

αναμονής και την αποδοχή προσκλήσεων, 

καθώς και κανόνες σχετικά με 

δραστηριότητες που αναλαμβάνονται σε 

προσωπική βάση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  140 

Paloma López Bermejo 

 

Πρόταση οδηγίας 
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Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε α) οι υπάλληλοι και τα μέλη του 

οργάνου λήψης αποφάσεων των εθνικών 

διοικητικών αρχών ανταγωνισμού δεν 

αναζητούν εργασία σε επιχείρηση η οποία 

τελεί ή τελούσε υπό έρευνα εντός των 2 

ετών μετά τη λήξη της σχέσης εργασίας 

τους με την αρχή, όταν είχαν άμεση 

σχέση με την υπόθεση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  141 

Tibor Szanyi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε α) η διεύθυνση και τα μέλη του 

οργάνου λήψης αποφάσεων των εθνικών 

διοικητικών αρχών ανταγωνισμού 

επιλέγονται και διορίζονται σύμφωνα με 

σαφείς και διαφανείς κανόνες και 

διαδικασίες που καθορίζονται εκ των 

προτέρων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  142 

Paloma López Bermejo 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε α) οι υπάλληλοι και τα μέλη του 

οργάνου λήψης αποφάσεων των εθνικών 

διοικητικών αρχών ανταγωνισμού δεν 

αναζητούν εργασία σε επιχείρηση η οποία 
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τελεί ή τελούσε υπό έρευνα εντός των 2 

ετών μετά τη λήξη της σχέσης εργασίας 

τους με την αρχή, όταν είχαν άμεση 

σχέση με την υπόθεση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  143 

Othmar Karas 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

εθνικές αρχές ανταγωνισμού διαθέτουν 

τους ανθρώπινους, οικονομικούς και 

τεχνικούς πόρους που απαιτούνται για την 

αποτελεσματική εκτέλεση των 

καθηκόντων και την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους κατά την εφαρμογή 

των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ, όπως 

ορίζεται στην παράγραφο 2. 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

εθνικές αρχές ανταγωνισμού διαθέτουν 

τους ανθρώπινους, οικονομικούς και 

τεχνικούς πόρους που απαιτούνται για την 

αποτελεσματική εκτέλεση των 

καθηκόντων και την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους κατά την εφαρμογή 

των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ, όπως 

ορίζεται στην παράγραφο 2. Επιπλέον, τα 

κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ΕΑΑ 

είναι σε θέση να καθορίζουν αυτόνομα τη 

χρήση του προϋπολογισμού που τους έχει 

ανατεθεί, καθώς και να αποφασίζουν τα 

ίδια σχετικά με τα αναγκαία 

επαγγελματικά προσόντα του 

προσωπικού τους. Η δημοσιονομική 

αυτονομία ασκείται με την επιφύλαξη των 

εθνικών δημοσιονομικών κανόνων και 

διαδικασιών. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αναγκαία ευελιξία και ανεξαρτησία των ΕΑΑ, θα πρέπει να 

διαθέτουν όχι μόνον επαρκείς ανθρώπινους, οικονομικούς και τεχνικούς πόρους, αλλά και 

αυτονομία όσον αφορά τον προϋπολογισμό που τους έχει ανατεθεί, καθώς και σχετικά με τα 

αναγκαία επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού τους. 
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Τροπολογία  144 

Joachim Starbatty 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

εθνικές αρχές ανταγωνισμού διαθέτουν 

τους ανθρώπινους, οικονομικούς και 

τεχνικούς πόρους που απαιτούνται για την 

αποτελεσματική εκτέλεση των 

καθηκόντων και την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους κατά την εφαρμογή 

των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ, όπως 

ορίζεται στην παράγραφο 2. 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

εθνικές αρχές ανταγωνισμού διαθέτουν 

τους ανθρώπινους, οικονομικούς και 

τεχνικούς πόρους που απαιτούνται για την 

αποτελεσματική εκτέλεση των 

καθηκόντων και την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους κατά την εφαρμογή 

των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ, όπως 

ορίζεται στην παράγραφο 2. Τα κράτη 

μέλη διασφαλίζουν ότι οι ΕΑΑ μπορούν 

να διαχειρίζονται τα κονδύλια που τους 

διατίθενται με ανεξαρτησία. Η εν λόγω 

ελευθερία διαχείρισης των κονδυλίων 

τους θα πρέπει να εφαρμόζεται στο 

πλαίσιο των εθνικών δημοσιονομικών 

κανόνων και διαδικασιών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  145 

Tibor Szanyi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

εθνικές αρχές ανταγωνισμού διαθέτουν 

τους ανθρώπινους, οικονομικούς και 

τεχνικούς πόρους που απαιτούνται για την 

αποτελεσματική εκτέλεση των 

καθηκόντων και την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους κατά την εφαρμογή 

των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ, όπως 

ορίζεται στην παράγραφο 2. 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

εθνικές αρχές ανταγωνισμού διαθέτουν 

τους ανθρώπινους, οικονομικούς και 

τεχνικούς πόρους που απαιτούνται για την 

αποτελεσματική εκτέλεση των 

καθηκόντων και την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους κατά την εφαρμογή 

των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ, όπως 

ορίζεται στην παράγραφο 2. Με την 

επιφύλαξη των εθνικών δημοσιονομικών 
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κανόνων και διαδικασιών, τα κράτη μέλη 

διασφαλίζουν ότι οι εθνικές αρχές 

ανταγωνισμού διαθέτουν ανεξαρτησία 

κατά την εφαρμογή του χορηγούμενου 

προϋπολογισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  146 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

εθνικές αρχές ανταγωνισμού διαθέτουν 

τους ανθρώπινους, οικονομικούς και 

τεχνικούς πόρους που απαιτούνται για την 

αποτελεσματική εκτέλεση των 

καθηκόντων και την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους κατά την εφαρμογή 

των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ, όπως 

ορίζεται στην παράγραφο 2. 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

εθνικές αρχές ανταγωνισμού διαθέτουν 

τους απαιτούμενους επαρκείς και 

σταθερούς ανθρώπινους, οικονομικούς και 

τεχνικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων 

εγκαταστάσεων και υποδομών, για την 

αποτελεσματική εκτέλεση των 

καθηκόντων και την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους κατά την εφαρμογή 

των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ, όπως 

ορίζεται στην παράγραφο 2. Τα κράτη 

μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές αρχές 

ανταγωνισμού διαθέτουν χωριστό ετήσιο 

προϋπολογισμό και αυτονομία για τη 

χρήση των πόρων τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  147 

Barbara Kappel 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

εθνικές αρχές ανταγωνισμού διαθέτουν 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

εθνικές αρχές ανταγωνισμού διαθέτουν 
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τους ανθρώπινους, οικονομικούς και 

τεχνικούς πόρους που απαιτούνται για την 

αποτελεσματική εκτέλεση των 

καθηκόντων και την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους κατά την εφαρμογή 

των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ, όπως 

ορίζεται στην παράγραφο 2. 

τους ανθρώπινους, οικονομικούς και 

τεχνικούς πόρους που απαιτούνται για την 

αποτελεσματική εκτέλεση των 

καθηκόντων και την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους κατά την εφαρμογή 

των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ, όπως 

ορίζεται στην παράγραφο 2. 

Περιλαμβάνεται το δικαίωμα των 

εθνικών αρχών ανταγωνισμού να 

αποφασίζουν με ανεξαρτησία όσον αφορά 

τη διάθεση των πόρων τους και τα 

απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα 

των υπαλλήλων τους. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για να είναι πλήρως και πραγματικά ανεξάρτητες, δεν αρκεί να διαθέτουν οι ΕΑΑ επαρκείς 

πόρους σε ποσοτικούς όρους. Πρέπει επίσης να διασφαλίζεται ότι οι ΕΑΑ μπορούν να 

μετακινούν τους πόρους τους ανάλογα με τις απαιτήσεις τους (λ.χ. τεχνική υποδομή, εξωτερικές 

μελέτες). 

 

Τροπολογία  148 

Alfred Sant 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

εθνικές αρχές ανταγωνισμού διαθέτουν 

τους ανθρώπινους, οικονομικούς και 

τεχνικούς πόρους που απαιτούνται για την 

αποτελεσματική εκτέλεση των 

καθηκόντων και την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους κατά την εφαρμογή 

των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ, όπως 

ορίζεται στην παράγραφο 2. 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

εθνικές αρχές ανταγωνισμού διαθέτουν 

τους ανθρώπινους, οικονομικούς και 

τεχνικούς πόρους που απαιτούνται για την 

αποτελεσματική εκτέλεση των 

καθηκόντων και την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους κατά την εφαρμογή 

των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ, όπως 

ορίζεται στην παράγραφο 2. Η Επιτροπή 

θα πρέπει να παρέχει την αναγκαία 

τεχνική συνδρομή κατόπιν αιτήματος της 

αντίστοιχης ΕΑΑ. 

Or. en 
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Τροπολογία  149 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

εθνικές αρχές ανταγωνισμού διαθέτουν 

τους ανθρώπινους, οικονομικούς και 

τεχνικούς πόρους που απαιτούνται για την 

αποτελεσματική εκτέλεση των 

καθηκόντων και την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους κατά την εφαρμογή 

των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ, όπως 

ορίζεται στην παράγραφο 2. 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

εθνικές αρχές ανταγωνισμού διαθέτουν 

τους ανθρώπινους, οικονομικούς, 

τεχνικούς και τεχνολογικούς πόρους που 

απαιτούνται για την αποτελεσματική 

εκτέλεση των καθηκόντων τους, 

συμπεριλαμβανομένου του 

συμβουλευτικού ρόλου τους, και την 

άσκηση των αρμοδιοτήτων τους κατά την 

εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2. 

Or. en 

 

Τροπολογία  150 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

εθνικές αρχές ανταγωνισμού διαθέτουν 

τους ανθρώπινους, οικονομικούς και 

τεχνικούς πόρους που απαιτούνται για την 

αποτελεσματική εκτέλεση των 

καθηκόντων και την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους κατά την εφαρμογή 

των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ, όπως 

ορίζεται στην παράγραφο 2. 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

εθνικές αρχές ανταγωνισμού διαθέτουν 

επαρκείς ανθρώπινους, οικονομικούς και 

τεχνικούς πόρους για την αποτελεσματική 

εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση 

των αρμοδιοτήτων τους κατά την 

εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2. 

Or. en 
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Τροπολογία  151 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 

δημοσιονομική αυτονομία των εθνικών 

αρχών ανταγωνισμού, 

συμπεριλαμβανομένης της πλήρους 

αυτονομίας για την κατανομή του 

προϋπολογισμού τους και της ικανότητας 

καθορισμού των δημοσιονομικών 

προτεραιοτήτων τους, καθώς και της 

διασφάλισης ότι οι ετήσιοι χορηγούμενοι 

προϋπολογισμοί τους δεν μπορούν να 

μειωθούν κατά τη διάρκεια του 

οικονομικού έτους κατανομής. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η ασφάλεια των δημοσιονομικών πόρων των ΕΑΑ, ώστε να 

μπορούν να σχεδιάζουν τον ετήσιο προϋπολογισμό τους χωρίς μείζονες αλλαγές όσον αφορά 

τους πόρους. 

 

Τροπολογία  152 

Tibor Szanyi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού 

υποβάλλουν διαθέσιμες στο κοινό 

περιοδικές εκθέσεις σχετικά με τις 

δραστηριότητές τους σε κρατικό ή 

κοινοβουλευτικό όργανο. Τα κράτη μέλη 

διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω εκθέσεις 

περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τους 

διορισμούς και τις αποπομπές μελών του 
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οργάνου λήψης αποφάσεων, το ύψος των 

πόρων που διατέθηκαν το συγκεκριμένο 

έτος και τυχόν τροποποιήσεις του εν λόγω 

ποσού σε σύγκριση με τα προηγούμενα 

έτη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 

διαβιβάζουν τις εν λόγω εκθέσεις στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  153 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού 

υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις σχετικά με 

τις δραστηριότητές τους και τους πόρους 

τους σε κρατικό ή κοινοβουλευτικό 

όργανο. Οι εν λόγω εκθέσεις είναι 

διαθέσιμες στο κοινό. Η Επιτροπή 

εξουσιοδοτείται να κινεί, κατά 

περίπτωση, διαδικασίες επί παραβάσει 

εναντίον κρατών μελών που δεν 

εγγυώνται στις ΕΑΑ επαρκείς πόρους και 

δημοσιονομική αυτονομία ώστε να 

εκτελούν τα καθήκοντά τους. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Στόχος είναι η αύξηση της λογοδοσίας και της δημόσιας ενημέρωσης σχετικά με τους πόρους 

των ΕΑΑ. 

 

Τροπολογία  154 

Paloma López Bermejo 

 

Πρόταση οδηγίας 
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Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

διασφαλίζουν ότι όλες οι δαπάνες που 

χρησιμοποιούνται για τη συμμόρφωση με 

το παρόν άρθρο θεωρούνται συμβατές με 

το Σύμφωνο Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης (ΣΣΑ), όπως ορίζεται στα 

άρθρα 121 και 126 της Συνθήκης για τη 

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΣΛΕΕ), και δεν ενεργοποιούν καμία 

ενέργεια στο πλαίσιο του προληπτικού ή 

του διορθωτικού σκέλους του ΣΣΑ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  155 

Neena Gill 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού 

υποβάλλουν περιοδικές εκθέσεις σχετικά 

με τις δραστηριότητές τους σε κρατικό ή 

κοινοβουλευτικό όργανο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  156 

Andreas Schwab 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

εθνικές διοικητικές αρχές ανταγωνισμού 

μπορούν να διενεργούν όλους τους 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

εθνικές διοικητικές αρχές ανταγωνισμού 

μπορούν να διενεργούν όλους τους 



 

AM\1138283EL.docx 81/145 PE613.265v01-00 

 EL 

αναγκαίους αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε 

επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων για 

την εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ . Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

οι υπάλληλοι και τα λοιπά συνοδεύοντα 

άτομα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τις 

εθνικές αρχές ανταγωνισμού για τη 

διενέργεια ελέγχου έχουν κατ’ ελάχιστο 

την αρμοδιότητα: 

αναγκαίους αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε 

επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων για 

την εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ . Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει 

τα κράτη μέλη να απαιτούν προηγούμενη 

άδεια δικαστικής αρχής για τη διενέργεια 

των εν λόγω ελέγχων. Τα κράτη μέλη 

διασφαλίζουν ότι οι υπάλληλοι και τα 

λοιπά συνοδεύοντα άτομα που έχουν 

εξουσιοδοτηθεί από τις εθνικές αρχές 

ανταγωνισμού για τη διενέργεια ελέγχου 

έχουν κατ’ ελάχιστο την αρμοδιότητα: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 27 (σχέδιο έκθεσης) για λόγους 

αποσαφήνισης. 

 

Τροπολογία  157 

Othmar Karas 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

εθνικές διοικητικές αρχές ανταγωνισμού 

μπορούν να διενεργούν όλους τους 

αναγκαίους αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε 

επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων για 

την εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

υπάλληλοι και τα λοιπά συνοδεύοντα 

άτομα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τις 

εθνικές αρχές ανταγωνισμού για τη 

διενέργεια ελέγχου έχουν κατ’ ελάχιστο 

την αρμοδιότητα: 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

εθνικές διοικητικές αρχές ανταγωνισμού 

μπορούν να διενεργούν όλους τους 

αναγκαίους αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε 

επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων για 

την εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ, σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 

ότι οι υπάλληλοι και τα λοιπά συνοδεύοντα 

άτομα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τις 

εθνικές αρχές ανταγωνισμού για τη 

διενέργεια ελέγχου έχουν κατ’ ελάχιστο 

την αρμοδιότητα: 

Or. de 
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Αιτιολόγηση 

Δεδομένου ότι σε ορισμένα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνεται προηγούμενη δικαστική έγκριση, 

με την παρούσα τροπολογία θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να 

υπονομεύουν τα υψηλά τους πρότυπα όσον αφορά τις νομικές διαδικασίες. 

 

Τροπολογία  158 

Paloma López Bermejo 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) να ζητούν από οποιονδήποτε 

εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού της 

επιχείρησης ή ένωσης επιχειρήσεων 

εξηγήσεις για τα πραγματικά περιστατικά 

ή τα έγγραφα που συνδέονται με το 

αντικείμενο και τον σκοπό του ελέγχου και 

να καταγράφουν την απάντηση. 

ε) να ζητούν από οποιονδήποτε 

εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού της 

επιχείρησης ή ένωσης επιχειρήσεων 

εξηγήσεις για τα πραγματικά περιστατικά 

ή τα έγγραφα που συνδέονται με το 

αντικείμενο και τον σκοπό του ελέγχου και 

να καταγράφουν την απάντηση, με δέοντα 

σεβασμό των δικαιωμάτων των 

εργαζομένων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  159 

Anne Sander 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων 

υποχρεούνται να υποβάλλονται στους 

ελέγχους που διενεργούνται από τις 

εθνικές διοικητικές αρχές ανταγωνισμού. 

Όταν μια επιχείρηση ή ένωση 

επιχειρήσεων αντιτίθεται σε έλεγχο ο 

οποίος διατάσσεται από εθνική διοικητική 

αρχή ανταγωνισμού ή για τον οποίο έχει 

χορηγηθεί άδεια από εθνική δικαστική 

αρχή, οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων 

υποχρεούνται να υποβάλλονται στους 

ελέγχους που διενεργούνται από τις 

εθνικές διοικητικές αρχές ανταγωνισμού. 

Σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, οι έλεγχοι 

δεν μπορούν να διενεργούνται χωρίς την 

προηγούμενη άδεια της εθνικής 

δικαστικής αρχής. Όταν μια επιχείρηση ή 

ένωση επιχειρήσεων αντιτίθεται σε έλεγχο 

ο οποίος διατάσσεται από εθνική 
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μπορούν να προσφεύγουν στην αναγκαία 

συνδρομή της αστυνομίας ή ισοδύναμης 

υπηρεσίας επιβολής του νόμου, 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η 

διενέργεια του ελέγχου. Η εν λόγω 

συνδρομή μπορεί επίσης να ληφθεί ως 

προληπτικό μέτρο. 

διοικητική αρχή ανταγωνισμού ή για τον 

οποίο έχει χορηγηθεί άδεια από εθνική 

δικαστική αρχή, οι εθνικές αρχές 

ανταγωνισμού μπορούν να προσφεύγουν 

στην αναγκαία συνδρομή της αστυνομίας ή 

ισοδύναμης υπηρεσίας επιβολής του 

νόμου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η 

διενέργεια του ελέγχου. Η εν λόγω 

συνδρομή μπορεί επίσης να ληφθεί ως 

προληπτικό μέτρο. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  160 

Paloma López Bermejo 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων 

υποχρεούνται να υποβάλλονται στους 

ελέγχους που διενεργούνται από τις 

εθνικές διοικητικές αρχές ανταγωνισμού. 

Όταν μια επιχείρηση ή ένωση 

επιχειρήσεων αντιτίθεται σε έλεγχο ο 

οποίος διατάσσεται από εθνική διοικητική 

αρχή ανταγωνισμού ή για τον οποίο έχει 

χορηγηθεί άδεια από εθνική δικαστική 

αρχή, οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού 

μπορούν να προσφεύγουν στην αναγκαία 

συνδρομή της αστυνομίας ή ισοδύναμης 

υπηρεσίας επιβολής του νόμου, 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η 

διενέργεια του ελέγχου. Η εν λόγω 

συνδρομή μπορεί επίσης να ληφθεί ως 

προληπτικό μέτρο. 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων 

υποχρεούνται να υποβάλλονται στους 

ελέγχους που διενεργούνται από τις 

εθνικές διοικητικές αρχές ανταγωνισμού. 

Όταν μια επιχείρηση ή ένωση 

επιχειρήσεων αντιτίθεται σε έλεγχο ο 

οποίος διατάσσεται από εθνική διοικητική 

αρχή ανταγωνισμού ή για τον οποίο έχει 

χορηγηθεί άδεια από εθνική δικαστική 

αρχή, οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού 

μπορούν να προσφεύγουν στην αναγκαία 

συνδρομή της αστυνομίας ή ισοδύναμης 

υπηρεσίας επιβολής του νόμου, 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η 

διενέργεια του ελέγχου, σε κάθε 

περίπτωση αφού χορηγηθεί άδεια από 

εθνική δικαστική αρχή. Η εν λόγω 

συνδρομή μπορεί επίσης να ληφθεί ως 

προληπτικό μέτρο. 

Or. en 
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Τροπολογία  161 

Anne Sander 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 

εφόσον υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι 

βιβλία ή άλλα αρχεία που συνδέονται με 

την επιχειρηματική δραστηριότητα και το 

αντικείμενο του ελέγχου τα οποία 

ενδέχεται να είναι σημαντικά για την 

απόδειξη σοβαρής παράβασης του άρθρου 

101 ή του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ 

φυλάσσονται σε χώρους εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στο άρθρο 6, σε γήπεδα ή σε 

μεταφορικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων 

των κατοικιών των διευθυντών, 

διοικητικών στελεχών και λοιπών μελών 

του προσωπικού των εμπλεκόμενων 

επιχειρήσεων και ενώσεων επιχειρήσεων, 

οι εθνικές διοικητικές αρχές ανταγωνισμού 

μπορούν να διενεργούν αιφνιδιαστικούς 

ελέγχους στους εν λόγω χώρους, γήπεδα 

και μεταφορικά μέσα. 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 

εφόσον υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι 

βιβλία ή άλλα αρχεία που συνδέονται με 

την επιχειρηματική δραστηριότητα και το 

αντικείμενο του ελέγχου τα οποία 

ενδέχεται να είναι σημαντικά για την 

απόδειξη σοβαρής παράβασης του άρθρου 

101 ή του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ 

φυλάσσονται σε χώρους εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στο άρθρο 6, σε γήπεδα ή σε 

μεταφορικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων 

των κατοικιών των διευθυντών, 

διοικητικών στελεχών και λοιπών μελών 

του προσωπικού των εμπλεκόμενων 

επιχειρήσεων και ενώσεων επιχειρήσεων, 

οι εθνικές διοικητικές αρχές ανταγωνισμού 

μπορούν να διενεργούν αιφνιδιαστικούς 

ελέγχους στους εν λόγω χώρους, γήπεδα 

και μεταφορικά μέσα. Οι εν λόγω εύλογες 

υπόνοιες πρέπει να διαπιστώνονται βάσει 

ουσιαστικών και συνεκτικών 

αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία 

αναφέρονται ρητώς στην απόφαση της 

δικαστικής αρχής. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  162 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 

εφόσον υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι 

βιβλία ή άλλα αρχεία που συνδέονται με 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 

εφόσον υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι 

βιβλία ή άλλα αρχεία που συνδέονται με 
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την επιχειρηματική δραστηριότητα και το 

αντικείμενο του ελέγχου τα οποία 

ενδέχεται να είναι σημαντικά για την 

απόδειξη σοβαρής παράβασης του άρθρου 

101 ή του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ 

φυλάσσονται σε χώρους εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στο άρθρο 6, σε γήπεδα ή σε 

μεταφορικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων 

των κατοικιών των διευθυντών, 

διοικητικών στελεχών και λοιπών μελών 

του προσωπικού των εμπλεκόμενων 

επιχειρήσεων και ενώσεων επιχειρήσεων, 

οι εθνικές διοικητικές αρχές ανταγωνισμού 

μπορούν να διενεργούν αιφνιδιαστικούς 

ελέγχους στους εν λόγω χώρους, γήπεδα 

και μεταφορικά μέσα. 

την επιχειρηματική δραστηριότητα και το 

αντικείμενο του ελέγχου τα οποία 

ενδέχεται να είναι σημαντικά για την 

απόδειξη παράβασης του άρθρου 101 ή 

του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ φυλάσσονται 

σε χώρους εκτός εκείνων που αναφέρονται 

στο άρθρο 6, σε γήπεδα ή σε μεταφορικά 

μέσα, συμπεριλαμβανομένων των 

κατοικιών των διευθυντών, διοικητικών 

στελεχών και λοιπών μελών του 

προσωπικού των εμπλεκόμενων 

επιχειρήσεων και ενώσεων επιχειρήσεων, 

οι εθνικές διοικητικές αρχές ανταγωνισμού 

μπορούν να διενεργούν αιφνιδιαστικούς 

ελέγχους στους εν λόγω χώρους, γήπεδα 

και μεταφορικά μέσα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  163 

Alfred Sant 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 

εφόσον υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι 

βιβλία ή άλλα αρχεία που συνδέονται με 

την επιχειρηματική δραστηριότητα και το 

αντικείμενο του ελέγχου τα οποία 

ενδέχεται να είναι σημαντικά για την 

απόδειξη σοβαρής παράβασης του άρθρου 

101 ή του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ 

φυλάσσονται σε χώρους εκτός εκείνων που 

αναφέρονται στο άρθρο 6, σε γήπεδα ή σε 

μεταφορικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων 

των κατοικιών των διευθυντών, 

διοικητικών στελεχών και λοιπών μελών 

του προσωπικού των εμπλεκόμενων 

επιχειρήσεων και ενώσεων επιχειρήσεων, 

οι εθνικές διοικητικές αρχές ανταγωνισμού 

μπορούν να διενεργούν αιφνιδιαστικούς 

ελέγχους στους εν λόγω χώρους, γήπεδα 

και μεταφορικά μέσα. 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 

εφόσον υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι 

βιβλία ή άλλα αρχεία που συνδέονται με 

την επιχειρηματική δραστηριότητα και το 

αντικείμενο του ελέγχου τα οποία 

ενδέχεται να είναι σημαντικά για την 

απόδειξη παράβασης του άρθρου 101 ή 

του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ φυλάσσονται 

σε χώρους εκτός εκείνων που αναφέρονται 

στο άρθρο 6, σε γήπεδα ή σε μεταφορικά 

μέσα, συμπεριλαμβανομένων των 

κατοικιών των διευθυντών, διοικητικών 

στελεχών και λοιπών μελών του 

προσωπικού των εμπλεκόμενων 

επιχειρήσεων και ενώσεων επιχειρήσεων, 

οι εθνικές διοικητικές αρχές ανταγωνισμού 

μπορούν να διενεργούν αιφνιδιαστικούς 

ελέγχους στους εν λόγω χώρους, γήπεδα 

και μεταφορικά μέσα. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  164 

Andreas Schwab 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι εν λόγω έλεγχοι δεν μπορούν να 

διενεργούνται χωρίς προηγούμενη άδεια 

εθνικής δικαστικής αρχής. 

2. Οι εν λόγω έλεγχοι δεν 

διενεργούνται χωρίς προηγούμενη άδεια 

εθνικής δικαστικής αρχής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  165 

Neena Gill 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού δύνανται 

με απόφασή τους να ζητούν από 

επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων να 

παράσχουν όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες για την εφαρμογή των 

άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ εντός 

συγκεκριμένης προθεσμίας. Η υποχρέωση 

αυτή καλύπτει τις πληροφορίες στις οποίες 

έχει πρόσβαση η επιχείρηση ή ένωση 

επιχειρήσεων. 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού δύνανται 

με απόφασή τους να ζητούν από 

επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων να 

παράσχουν όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες για την εφαρμογή των 

άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ εντός 

συγκεκριμένης και εύλογης προθεσμίας 

και εφόσον αυτό δεν οδηγεί σε 

αυτοενοχοποίηση του αποδέκτη της 

απόφασης όσον αφορά παράβαση των 

άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ. Η 

υποχρέωση αυτή καλύπτει τις πληροφορίες 

στις οποίες έχει πρόσβαση η επιχείρηση ή 

ένωση επιχειρήσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  166 
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Markus Ferber 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού δύνανται 

με απόφασή τους να ζητούν από 

επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων να 

παράσχουν όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες για την εφαρμογή των 

άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ εντός 

συγκεκριμένης προθεσμίας. Η υποχρέωση 

αυτή καλύπτει τις πληροφορίες στις οποίες 

έχει πρόσβαση η επιχείρηση ή ένωση 

επιχειρήσεων. 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού δύνανται 

με απόφασή τους να ζητούν από 

επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων να 

παράσχουν όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες για την εφαρμογή των 

άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ εντός 

αναλογικής προθεσμίας. Η υποχρέωση 

αυτή καλύπτει τις πληροφορίες στις οποίες 

έχει πρόσβαση η επιχείρηση ή ένωση 

επιχειρήσεων. Τα αιτήματα παροχής 

πληροφοριών που υποβάλλονται από τις 

αρμόδιες για τον ανταγωνισμό εθνικές 

διοικητικές αρχές είναι συνεπώς 

συγκεκριμένα και αναλογικά. 

Or. de 

 

Τροπολογία  167 

Tibor Szanyi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού δύνανται 

με απόφασή τους να ζητούν από 

επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων να 

παράσχουν όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες για την εφαρμογή των 

άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ εντός 

συγκεκριμένης προθεσμίας. Η υποχρέωση 

αυτή καλύπτει τις πληροφορίες στις οποίες 

έχει πρόσβαση η επιχείρηση ή ένωση 

επιχειρήσεων. 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού δύνανται 

με απόφασή τους να ζητούν από 

επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων να 

παράσχουν όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες για την εφαρμογή των 

άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ εντός 

εύλογης προθεσμίας. Η υποχρέωση αυτή 

καλύπτει τις πληροφορίες 

(συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 

μηνυμάτων συστήματος άμεσης 

ανταλλαγής μηνυμάτων) στις οποίες έχει 



 

PE613.265v01-00 88/145 AM\1138283EL.docx 

EL 

πρόσβαση η επιχείρηση ή ένωση 

επιχειρήσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  168 

Anne Sander 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού δύνανται 

με απόφασή τους να ζητούν από 

επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων να 

παράσχουν όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες για την εφαρμογή των 

άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ εντός 

συγκεκριμένης προθεσμίας. Η υποχρέωση 

αυτή καλύπτει τις πληροφορίες στις οποίες 

έχει πρόσβαση η επιχείρηση ή ένωση 

επιχειρήσεων. 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού δύνανται 

με απόφασή τους να ζητούν από 

επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων να 

παράσχουν όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες για την εφαρμογή των 

άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ εντός 

συγκεκριμένης προθεσμίας, η οποία 

πρέπει να είναι εύλογη και συμβατή με το 

αίτημα. Η υποχρέωση αυτή καλύπτει τις 

πληροφορίες στις οποίες έχει πρόσβαση η 

επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  169 

Joachim Starbatty 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού δύνανται 

με απόφασή τους να ζητούν από 

επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων να 

παράσχουν όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες για την εφαρμογή των 

άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ εντός 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού δύνανται 

με απόφασή τους να ζητούν από 

επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων να 

παράσχουν όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες για την εφαρμογή των 

άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ εντός 
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συγκεκριμένης προθεσμίας. Η υποχρέωση 

αυτή καλύπτει τις πληροφορίες στις οποίες 

έχει πρόσβαση η επιχείρηση ή ένωση 

επιχειρήσεων. 

εύλογης προθεσμίας. Η υποχρέωση αυτή 

καλύπτει τις πληροφορίες στις οποίες έχει 

πρόσβαση η επιχείρηση ή ένωση 

επιχειρήσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  170 

Othmar Karas 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού δύνανται 

με απόφασή τους να ζητούν από 

επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων να 

παράσχουν όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες για την εφαρμογή των 

άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ εντός 

συγκεκριμένης προθεσμίας. Η υποχρέωση 

αυτή καλύπτει τις πληροφορίες στις οποίες 

έχει πρόσβαση η επιχείρηση ή ένωση 

επιχειρήσεων. 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού δύνανται 

με απόφασή τους να ζητούν από 

επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων να 

παράσχουν όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες για την εφαρμογή των 

άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ εντός 

συγκεκριμένης προθεσμίας. Η υποχρέωση 

αυτή καλύπτει τις πληροφορίες που 

βρίσκονται στην κατοχή της επιχείρησης 
ή ένωσης επιχειρήσεων. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωμένες να συλλέγουν πληροφορίες που δεν 

βρίσκονται στην κατοχή τους. 

 

Τροπολογία  171 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού δύνανται 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού δύνανται 
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με απόφασή τους να ζητούν από 

επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων να 

παράσχουν όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες για την εφαρμογή των 

άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ εντός 

συγκεκριμένης προθεσμίας. Η υποχρέωση 

αυτή καλύπτει τις πληροφορίες στις οποίες 

έχει πρόσβαση η επιχείρηση ή ένωση 

επιχειρήσεων. 

να ζητούν από επιχειρήσεις και ενώσεις 

επιχειρήσεων να παράσχουν όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες για την 

εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Η 

υποχρέωση αυτή καλύπτει τις πληροφορίες 

στις οποίες έχει πρόσβαση η επιχείρηση ή 

ένωση επιχειρήσεων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η υποχρέωση λήψης απόφασης θα απαιτούσε τη συμμετοχή του συμβουλίου σε ορισμένες ΕΑΑ 

και θεωρείται υπερβολικά περιοριστική. 

 

Τροπολογία  172 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού δύνανται 

με απόφασή τους να ζητούν από 

επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων να 

παράσχουν όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες για την εφαρμογή των 

άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ εντός 

συγκεκριμένης προθεσμίας. Η υποχρέωση 

αυτή καλύπτει τις πληροφορίες στις οποίες 

έχει πρόσβαση η επιχείρηση ή ένωση 

επιχειρήσεων. 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού δύνανται 

να ζητούν από επιχειρήσεις και ενώσεις 

επιχειρήσεων να παράσχουν όλες τις 

πληροφορίες για την εφαρμογή των 

άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ εντός 

συγκεκριμένης προθεσμίας. Η υποχρέωση 

αυτή καλύπτει τις πληροφορίες στις οποίες 

έχει πρόσβαση η επιχείρηση ή ένωση 

επιχειρήσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  173 

Alfred Sant 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού δύνανται 

με απόφασή τους να ζητούν από 

επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων να 

παράσχουν όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες για την εφαρμογή των 

άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ εντός 

συγκεκριμένης προθεσμίας. Η υποχρέωση 

αυτή καλύπτει τις πληροφορίες στις οποίες 

έχει πρόσβαση η επιχείρηση ή ένωση 

επιχειρήσεων. 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού δύνανται 

να απαιτούν από επιχειρήσεις και ενώσεις 

επιχειρήσεων να παράσχουν όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες για την 

εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Η 

υποχρέωση αυτή καλύπτει τις πληροφορίες 

στις οποίες έχει πρόσβαση η επιχείρηση ή 

ένωση επιχειρήσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  174 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 − παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν οι 

εθνικές αρχές ανταγωνισμού διαπιστώνουν 

παράβαση του άρθρου 101 ή 102 της 

ΣΛΕΕ, δύνανται να επιβάλλουν με 

απόφασή τους στις εμπλεκόμενες 

επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων την 

υποχρέωση να θέσουν τέλος στη 

διαπιστωθείσα παράβαση. Για τον σκοπό 

αυτό, δύνανται να επιβάλλουν τυχόν μέτρα 

συμπεριφοράς ή διαρθρωτικού χαρακτήρα, 

τα οποία είναι αναλογικά προς τη 

διαπραχθείσα παράβαση και αναγκαία για 

την αποτελεσματική παύση της. 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν οι 

εθνικές αρχές ανταγωνισμού διαπιστώνουν 

παράβαση του άρθρου 101 ή 102 της 

ΣΛΕΕ, δύνανται να επιβάλλουν με 

απόφασή τους στις εμπλεκόμενες 

επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων την 

υποχρέωση να θέσουν τέλος στη 

διαπιστωθείσα παράβαση. Για τον σκοπό 

αυτό, δύνανται να επιβάλλουν τυχόν μέτρα 

συμπεριφοράς ή διαρθρωτικού χαρακτήρα, 

τα οποία είναι αναλογικά προς τη 

διαπραχθείσα παράβαση και αναγκαία για 

την αποτελεσματική παύση της. Μέτρα 

διορθωτικού χαρακτήρα μπορούν να 

επιβάλλονται μόνο όταν δεν υπάρχει 

εξίσου αποτελεσματικό μέτρο 

συμπεριφοράς ή όταν οποιοδήποτε εξίσου 

αποτελεσματικό μέτρο συμπεριφοράς θα 

ήταν επαχθέστερο για την εμπλεκόμενη 

επιχείρηση από ό,τι το μέτρο 

διαρθρωτικού χαρακτήρα. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  175 

Anne Sander 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού, 

ενεργώντας αυτεπαγγέλτως, μπορούν να 

διατάξουν με απόφασή τους τη λήψη 

προσωρινών μέτρων, τουλάχιστον σε 

περίπτωση κατεπείγοντος λόγω κινδύνου 

σοβαρής και ανεπανόρθωτης βλάβης του 

ανταγωνισμού και με βάση την εκ πρώτης 

όψεως διαπίστωση παράβασης του άρθρου 

101 ή του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ. Η εν 

λόγω απόφαση εφαρμόζεται για ορισμένο 

χρονικό διάστημα και είναι δυνατό να 

παραταθεί εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο 

και ενδεδειγμένο. 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού, 

ενεργώντας αυτεπαγγέλτως, μπορούν να 

διατάξουν με απόφασή τους τη λήψη 

προσωρινών μέτρων, τουλάχιστον σε 

περίπτωση κατεπείγοντος λόγω κινδύνου 

σοβαρής και ανεπανόρθωτης βλάβης του 

ανταγωνισμού και με βάση την εκ πρώτης 

όψεως διαπίστωση παράβασης του άρθρου 

101 ή του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ. Η εν 

λόγω απόφαση εφαρμόζεται για ορισμένο, 

εύλογο χρονικό διάστημα και είναι δυνατό 

να παραταθεί εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο 

και ενδεδειγμένο. Οι επιχειρήσεις ή οι 

ενώσεις επιχειρήσεων έχουν το δικαίωμα 

προσφυγής κατά των αποφάσεων λήψης 

προσωρινών μέτρων ενώπιον εθνικής 

δικαστικής αρχής στο πλαίσιο 

διαδικασίας κατεπείγοντος. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  176 

Thierry Cornillet 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού, 

ενεργώντας αυτεπαγγέλτως, μπορούν να 

διατάξουν με απόφασή τους τη λήψη 

προσωρινών μέτρων, τουλάχιστον σε 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού, 

ενεργώντας αυτεπαγγέλτως, μπορούν να 

διατάξουν με απόφασή τους τη λήψη 

προσωρινών μέτρων, σε περίπτωση 
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περίπτωση κατεπείγοντος λόγω κινδύνου 

σοβαρής και ανεπανόρθωτης βλάβης του 

ανταγωνισμού και με βάση την εκ πρώτης 

όψεως διαπίστωση παράβασης του άρθρου 

101 ή του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ. Η εν 

λόγω απόφαση εφαρμόζεται για ορισμένο 

χρονικό διάστημα και είναι δυνατό να 

παραταθεί εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο 

και ενδεδειγμένο. 

κατεπείγοντος λόγω επικείμενου κινδύνου 

σοβαρής και ανεπανόρθωτης βλάβης του 

ανταγωνισμού και με βάση την εκ πρώτης 

όψεως διαπίστωση παράβασης του άρθρου 

101 ή του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ. Η εν 

λόγω απόφαση είναι αναλογική και 

αιτιολογημένη, εφαρμόζεται για ορισμένο 

εύλογο χρονικό διάστημα και είναι δυνατό 

να παραταθεί εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο 

και ενδεδειγμένο. Οι επιχειρήσεις έχουν 

τη δυνατότητα προσφυγής κατά των 

αποφάσεων λήψης προσωρινών μέτρων 

ενώπιον εθνικής δικαστικής αρχής στο 

πλαίσιο διαδικασίας κατεπείγοντος. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα προσωρινά μέτρα είναι μέτρα έκτακτου χαρακτήρα. Θα πρέπει να επιβάλλονται μόνο στις 

πλέον προβληματικές περιπτώσεις και σε περιπτώσεις κατεπείγοντος και να είναι εύλογες, 

αναλογικές και αιτιολογημένες, ώστε να αποφεύγονται οι δυσανάλογοι κίνδυνοι για την 

εμπλεκόμενη επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να τα προσβάλλουν, 

ούτως ώστε να διασφαλίζονται τα δικαιώματα υπεράσπισης. 

 

Τροπολογία  177 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού, 

ενεργώντας αυτεπαγγέλτως, μπορούν να 

διατάξουν με απόφασή τους τη λήψη 

προσωρινών μέτρων, τουλάχιστον σε 

περίπτωση κατεπείγοντος λόγω κινδύνου 

σοβαρής και ανεπανόρθωτης βλάβης του 

ανταγωνισμού και με βάση την εκ πρώτης 

όψεως διαπίστωση παράβασης του άρθρου 

101 ή του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ. Η εν 

λόγω απόφαση εφαρμόζεται για ορισμένο 

χρονικό διάστημα και είναι δυνατό να 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού, 

ενεργώντας αυτεπαγγέλτως, μπορούν να 

διατάξουν με απόφασή τους τη λήψη 

προσωρινών μέτρων, μεταξύ άλλων σε 

περίπτωση κατεπείγοντος λόγω κινδύνου 

σοβαρής και ανεπανόρθωτης βλάβης του 

ανταγωνισμού και με βάση την εκ πρώτης 

όψεως διαπίστωση παράβασης του άρθρου 

101 ή του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ. Η εν 

λόγω απόφαση εφαρμόζεται έως ότου 

εκδοθεί τελική απόφαση για την υπόθεση 
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παραταθεί εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο 

και ενδεδειγμένο. 

και είναι δυνατό να παραταθεί εφόσον 

αυτό κριθεί αναγκαίο και ενδεδειγμένο. Η 

εν λόγω απόφαση μπορεί να 

εξακολουθήσει να εφαρμόζεται ακόμη και 

σε περιπτώσεις που η Επιτροπή έχει 

αποφασίσει να κινήσει διαδικασία για μια 

υπόθεση και έως ότου εκδοθεί τελική 

απόφαση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  178 

Alfred Sant 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού, 

ενεργώντας αυτεπαγγέλτως, μπορούν να 

διατάξουν με απόφασή τους τη λήψη 

προσωρινών μέτρων, τουλάχιστον σε 

περίπτωση κατεπείγοντος λόγω κινδύνου 

σοβαρής και ανεπανόρθωτης βλάβης του 

ανταγωνισμού και με βάση την εκ πρώτης 

όψεως διαπίστωση παράβασης του άρθρου 

101 ή του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ. Η εν 

λόγω απόφαση εφαρμόζεται για ορισμένο 

χρονικό διάστημα και είναι δυνατό να 

παραταθεί εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο 

και ενδεδειγμένο. 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού, 

ενεργώντας αυτεπαγγέλτως, μπορούν να 

διατάξουν τη λήψη προσωρινών μέτρων, 

τουλάχιστον σε περίπτωση κατεπείγοντος 

λόγω κινδύνου σοβαρής και 

ανεπανόρθωτης βλάβης του ανταγωνισμού 

και με βάση την εκ πρώτης όψεως 

διαπίστωση παράβασης του άρθρου 101 ή 

του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ. Η εν λόγω 

απόφαση εφαρμόζεται για ορισμένο 

χρονικό διάστημα και είναι δυνατό να 

παραταθεί εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο 

και ενδεδειγμένο. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 

Ανταγωνισμού πρέπει να ενημερώνεται 

δεόντως για τα μέτρα αυτά και την 

πρόοδό τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  179 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού, 

ενεργώντας αυτεπαγγέλτως, μπορούν να 

διατάξουν με απόφασή τους τη λήψη 

προσωρινών μέτρων, τουλάχιστον σε 

περίπτωση κατεπείγοντος λόγω κινδύνου 

σοβαρής και ανεπανόρθωτης βλάβης του 

ανταγωνισμού και με βάση την εκ πρώτης 

όψεως διαπίστωση παράβασης του άρθρου 

101 ή του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ. Η εν 

λόγω απόφαση εφαρμόζεται για ορισμένο 

χρονικό διάστημα και είναι δυνατό να 

παραταθεί εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο 

και ενδεδειγμένο. 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού, 

ενεργώντας αυτεπαγγέλτως, μπορούν να 

διατάξουν με απόφασή τους τη λήψη 

προσωρινών μέτρων, τουλάχιστον σε 

περίπτωση κατεπείγοντος λόγω κινδύνου 

σοβαρής και ανεπανόρθωτης βλάβης του 

ανταγωνισμού και με βάση την εκ πρώτης 

όψεως διαπίστωση παράβασης του άρθρου 

101 ή του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ. Η εν 

λόγω απόφαση εφαρμόζεται είτε για 

ορισμένο χρονικό διάστημα, με 

δυνατότητα παράτασης, είτε έως ότου 

ληφθεί τελική απόφαση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  180 

Markus Ferber 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

εμπλεκόμενες επιχειρήσεις μπορούν να 

ελέγχουν την καταλληλότητα των 

προσωρινών μέτρων που λαμβάνονται 

από τις αρμόδιες για τον ανταγωνισμό 

εθνικές διοικητικές αρχές στο πλαίσιο 

μιας επιταχυμένης διαδικασίας ενώπιον 

των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων. 

Or. de 

 

Τροπολογία  181 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 
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Άρθρο 11 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στο 

πλαίσιο διαδικασιών που έχουν κινηθεί με 

σκοπό την έκδοση απόφασης με την οποία 

απαιτείται η παύση μιας παράβασης του 

άρθρου 101 ή του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ, 

οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού δύνανται 

με απόφασή τους να καθιστούν 

υποχρεωτικές τις δεσμεύσεις που 

προσφέρονται να αναλάβουν οι 

επιχειρήσεις προκειμένου να 

ανταποκριθούν στις αντιρρήσεις των εν 

λόγω αρχών. Η εν λόγω απόφαση δύναται 

να εκδοθεί για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα και πρέπει να διαπιστώνει ότι δεν 

συντρέχουν πλέον λόγοι ανάληψης δράσης 

από την οικεία εθνική αρχή ανταγωνισμού. 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στο 

πλαίσιο διαδικασιών που έχουν κινηθεί με 

σκοπό την έκδοση απόφασης με την οποία 

απαιτείται η παύση μιας παράβασης του 

άρθρου 101 ή του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ, 

οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού δύνανται 

με απόφασή τους να καθιστούν 

υποχρεωτικές τις δεσμεύσεις που 

προσφέρονται να αναλάβουν οι 

επιχειρήσεις προκειμένου να 

ανταποκριθούν στις αντιρρήσεις των εν 

λόγω αρχών. Η εν λόγω απόφαση δύναται 

να εκδοθεί για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα και πρέπει να διαπιστώνει ότι δεν 

συντρέχουν πλέον λόγοι ανάληψης δράσης 

από την οικεία εθνική αρχή ανταγωνισμού. 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

εθνικές αρχές ανταγωνισμού διαθέτουν 

επαρκείς αρμοδιότητες παρακολούθησης 

της ορθής εφαρμογής αυτών των 

δεσμεύσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  182 

Joachim Starbatty 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στο 

πλαίσιο διαδικασιών που έχουν κινηθεί με 

σκοπό την έκδοση απόφασης με την οποία 

απαιτείται η παύση μιας παράβασης του 

άρθρου 101 ή του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ, 

οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού δύνανται 

με απόφασή τους να καθιστούν 

υποχρεωτικές τις δεσμεύσεις που 

προσφέρονται να αναλάβουν οι 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στο 

πλαίσιο διαδικασιών που έχουν κινηθεί με 

σκοπό την έκδοση απόφασης με την οποία 

απαιτείται η παύση μιας παράβασης του 

άρθρου 101 ή του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ, 

οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού δύνανται 

με απόφασή τους, αφού ζητήσουν τη 

γνώμη των συμμετεχόντων στην αγορά, 
να καθιστούν υποχρεωτικές τις δεσμεύσεις 
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επιχειρήσεις προκειμένου να 

ανταποκριθούν στις αντιρρήσεις των εν 

λόγω αρχών. Η εν λόγω απόφαση δύναται 

να εκδοθεί για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα και πρέπει να διαπιστώνει ότι δεν 

συντρέχουν πλέον λόγοι ανάληψης δράσης 

από την οικεία εθνική αρχή ανταγωνισμού. 

που προσφέρονται να αναλάβουν οι 

επιχειρήσεις προκειμένου να 

ανταποκριθούν στις αντιρρήσεις των εν 

λόγω αρχών. Η εν λόγω απόφαση δύναται 

να εκδοθεί για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα και πρέπει να διαπιστώνει ότι δεν 

συντρέχουν πλέον λόγοι ανάληψης δράσης 

από την οικεία εθνική αρχή ανταγωνισμού. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού έχουν αποτελεσματικά μέσα για 

να ζητούν τη γνώμη άλλων συμμετεχόντων σχετικά με το κατά πόσον οι προτεινόμενες 

δεσμεύσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα ανταγωνισμού, χωρίς να είναι 

υπερβολικά παρεμβατικές ως προς τη μορφή που αποφασίζουν τα κράτη μέλη ότι πρέπει να 

λάβουν. 

 

Τροπολογία  183 

Andreas Schwab 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στο 

πλαίσιο διαδικασιών που έχουν κινηθεί με 

σκοπό την έκδοση απόφασης με την οποία 

απαιτείται η παύση μιας παράβασης του 

άρθρου 101 ή του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ, 

οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού δύνανται 

με απόφασή τους να καθιστούν 

υποχρεωτικές τις δεσμεύσεις που 

προσφέρονται να αναλάβουν οι 

επιχειρήσεις προκειμένου να 

ανταποκριθούν στις αντιρρήσεις των εν 

λόγω αρχών. Η εν λόγω απόφαση δύναται 

να εκδοθεί για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα και πρέπει να διαπιστώνει ότι δεν 

συντρέχουν πλέον λόγοι ανάληψης δράσης 

από την οικεία εθνική αρχή ανταγωνισμού. 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στο 

πλαίσιο διαδικασιών που έχουν κινηθεί με 

σκοπό την έκδοση απόφασης με την οποία 

απαιτείται η παύση μιας παράβασης του 

άρθρου 101 ή του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ, 

οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού δύνανται 

με απόφασή τους, αφού ζητήσουν τη 

γνώμη των συμμετεχόντων στην αγορά, 
να καθιστούν υποχρεωτικές τις δεσμεύσεις 

που προσφέρονται να αναλάβουν οι 

επιχειρήσεις προκειμένου να 

ανταποκριθούν στις αντιρρήσεις των εν 

λόγω αρχών. Η εν λόγω απόφαση δύναται 

να εκδοθεί για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα και πρέπει να διαπιστώνει ότι δεν 

συντρέχουν πλέον λόγοι ανάληψης δράσης 

από την οικεία εθνική αρχή ανταγωνισμού. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 31 (σχέδιο έκθεσης) για λόγους 

αποσαφήνισης. 

 

Τροπολογία  184 

Neena Gill 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

εθνικές αρχές ανταγωνισμού διαθέτουν 

πραγματικές αρμοδιότητες για την 

παρακολούθηση της εφαρμογής των 

αποφάσεων δέσμευσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  185 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Με την επιφύλαξη των εθνικών 

διατάξεων των κρατών μελών οι οποίες 

προβλέπουν την επιβολή κυρώσεων σε 

ποινικές δικαστικές διαδικασίες, τα κράτη 

μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού δύνανται 

είτε να επιβάλλουν με απόφασή τους στο 

πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας είτε να 

ζητούν σε μη ποινικές δικαστικές 

διαδικασίες, να επιβάλλονται 

αποτελεσματικά, αναλογικά και 

αποτρεπτικά χρηματικά πρόστιμα σε 

επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων, 

όταν αυτές, εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, 

παραβιάζουν τα άρθρα 101 ή 102 της 

1. Με την επιφύλαξη των εθνικών 

διατάξεων των κρατών μελών οι οποίες 

προβλέπουν την επιβολή κυρώσεων σε 

ποινικές δικαστικές διαδικασίες, τα κράτη 

μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού δύνανται 

είτε να επιβάλλουν στο πλαίσιο 

διοικητικής διαδικασίας είτε να ζητούν σε 

μη ποινικές δικαστικές διαδικασίες, να 

επιβάλλονται αποτελεσματικά, αναλογικά 

και αποτρεπτικά χρηματικά πρόστιμα σε 

επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων, 

όταν αυτές, εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, 

παραβιάζουν τα άρθρα 101 ή 102 της 
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ΣΛΕΕ. ΣΛΕΕ. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η υποχρέωση λήψης απόφασης θα απαιτούσε τη συμμετοχή του συμβουλίου σε ορισμένες ΕΑΑ 

και θεωρείται υπερβολικά περιοριστική. 

 

Τροπολογία  186 

Othmar Karas 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Με την επιφύλαξη των εθνικών 

διατάξεων των κρατών μελών οι οποίες 

προβλέπουν την επιβολή κυρώσεων σε 

ποινικές δικαστικές διαδικασίες, τα κράτη 

μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού δύνανται 

είτε να επιβάλλουν με απόφασή τους στο 

πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας είτε να 

ζητούν σε μη ποινικές δικαστικές 

διαδικασίες, να επιβάλλονται 

αποτελεσματικά, αναλογικά και 

αποτρεπτικά χρηματικά πρόστιμα σε 

επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων, 

όταν αυτές, εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, 

παραβιάζουν τα άρθρα 101 ή 102 της 

ΣΛΕΕ. 

1. Με την επιφύλαξη των εθνικών 

διατάξεων των κρατών μελών οι οποίες 

προβλέπουν την επιβολή κυρώσεων σε 

ποινικές δικαστικές διαδικασίες, τα κράτη 

μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού δύνανται 

είτε να επιβάλλουν με απόφασή τους στο 

πλαίσιο δικής τους διαδικασίας είτε να 

ζητούν σε μη ποινικές δικαστικές 

διαδικασίες, να επιβάλλονται 

αποτελεσματικά, αναλογικά και 

αποτρεπτικά χρηματικά πρόστιμα σε 

επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων, 

όταν αυτές, εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, 

παραβιάζουν τα άρθρα 101 ή 102 της 

ΣΛΕΕ. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη προβλέπουν την επιβολή προστίμων μέσω των αρμόδιων για τον 

ανταγωνισμό εθνικών διοικητικών αρχών στο πλαίσιο οιονεί ποινικών διαδικασιών, με την 

παρούσα τροπολογία θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να 

εισαγάγουν νέο δικονομικό κανόνα. 

 

Τροπολογία  187 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Με την επιφύλαξη των εθνικών 

διατάξεων των κρατών μελών οι οποίες 

προβλέπουν την επιβολή κυρώσεων σε 

ποινικές δικαστικές διαδικασίες, τα κράτη 

μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού δύνανται 

είτε να επιβάλλουν με απόφασή τους στο 

πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας είτε να 

ζητούν σε μη ποινικές δικαστικές 

διαδικασίες, να επιβληθούν 

αποτελεσματικά, αναλογικά και 

αποτρεπτικά χρηματικά πρόστιμα σε 

επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, τα 

οποία καθορίζονται αναλογικά προς τον 

συνολικό κύκλο εργασιών τους, όταν 

αυτές, εκ προθέσεως ή εξ αμελείας: 

2. Με την επιφύλαξη των εθνικών 

διατάξεων των κρατών μελών οι οποίες 

προβλέπουν την επιβολή κυρώσεων σε 

ποινικές δικαστικές διαδικασίες, τα κράτη 

μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού δύνανται 

είτε να επιβάλλουν με απόφασή τους στο 

πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας είτε να 

ζητούν σε μη ποινικές δικαστικές 

διαδικασίες, να επιβληθούν 

αποτελεσματικά, αναλογικά και 

αποτρεπτικά χρηματικά πρόστιμα σε 

επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, τα 

οποία καθορίζονται αναλογικά προς τον 

συνολικό παγκόσμιο κύκλο εργασιών 

τους, όταν αυτές, εκ προθέσεως ή εξ 

αμελείας: 

Or. en 

 

Τροπολογία  188 

Othmar Karas 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Με την επιφύλαξη των εθνικών 

διατάξεων των κρατών μελών οι οποίες 

προβλέπουν την επιβολή κυρώσεων σε 

ποινικές δικαστικές διαδικασίες, τα κράτη 

μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού δύνανται 

είτε να επιβάλλουν με απόφασή τους στο 

πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας είτε να 

ζητούν σε μη ποινικές δικαστικές 

διαδικασίες, να επιβληθούν 

αποτελεσματικά, αναλογικά και 

αποτρεπτικά χρηματικά πρόστιμα σε 

2. Με την επιφύλαξη των εθνικών 

διατάξεων των κρατών μελών οι οποίες 

προβλέπουν την επιβολή κυρώσεων σε 

ποινικές δικαστικές διαδικασίες, τα κράτη 

μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού δύνανται 

είτε να επιβάλλουν με απόφασή τους στο 

πλαίσιο δικής τους διαδικασίας είτε να 

ζητούν σε μη ποινικές δικαστικές 

διαδικασίες, να επιβληθούν 

αποτελεσματικά, αναλογικά και 

αποτρεπτικά χρηματικά πρόστιμα σε 
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επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, τα 

οποία καθορίζονται αναλογικά προς τον 

συνολικό κύκλο εργασιών τους, όταν 

αυτές, εκ προθέσεως ή εξ αμελείας: 

επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, τα 

οποία καθορίζονται αναλογικά προς τον 

συνολικό κύκλο εργασιών τους, όταν 

αυτές, εκ προθέσεως ή εξ αμελείας: 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη προβλέπουν την επιβολή προστίμων μέσω των αρμόδιων για τον 

ανταγωνισμό εθνικών διοικητικών αρχών στο πλαίσιο οιονεί ποινικών διαδικασιών, με την 

παρούσα τροπολογία θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να 

εισαγάγουν νέο δικονομικό κανόνα. 

 

Τροπολογία  189 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Με την επιφύλαξη των εθνικών 

διατάξεων των κρατών μελών οι οποίες 

προβλέπουν την επιβολή κυρώσεων σε 

ποινικές δικαστικές διαδικασίες, τα κράτη 

μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού δύνανται 

είτε να επιβάλλουν με απόφασή τους στο 

πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας είτε να 

ζητούν σε μη ποινικές δικαστικές 

διαδικασίες, να επιβληθούν 

αποτελεσματικά, αναλογικά και 

αποτρεπτικά χρηματικά πρόστιμα σε 

επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, τα 

οποία καθορίζονται αναλογικά προς τον 

συνολικό κύκλο εργασιών τους, όταν 

αυτές, εκ προθέσεως ή εξ αμελείας: 

2. Με την επιφύλαξη των εθνικών 

διατάξεων των κρατών μελών οι οποίες 

προβλέπουν την επιβολή κυρώσεων σε 

ποινικές δικαστικές διαδικασίες, τα κράτη 

μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 

διοικητικές αρχές ανταγωνισμού δύνανται 

είτε να επιβάλλουν στο πλαίσιο 

διοικητικής διαδικασίας είτε να ζητούν σε 

μη ποινικές δικαστικές διαδικασίες, να 

επιβληθούν αποτελεσματικά, αναλογικά 

και αποτρεπτικά χρηματικά πρόστιμα σε 

επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, τα 

οποία καθορίζονται αναλογικά προς τον 

συνολικό κύκλο εργασιών τους, όταν 

αυτές, εκ προθέσεως ή εξ αμελείας: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η υποχρέωση λήψης απόφασης θα απαιτούσε τη συμμετοχή του συμβουλίου σε ορισμένες ΕΑΑ 

και θεωρείται υπερβολικά περιοριστική. 
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Τροπολογία  190 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) παρέχουν ανακριβείς, ελλιπείς ή 

παραπλανητικές πληροφορίες, απαντώντας 

σε αίτημα που έχει υποβληθεί με απόφαση 

που αναφέρεται στο άρθρο 8, ή δεν 

παρέχουν πληροφορίες εντός της 

προβλεπόμενης προθεσμίας· 

δ) παρέχουν ανακριβείς, ελλιπείς ή 

παραπλανητικές πληροφορίες, απαντώντας 

σε αίτημα που αναφέρεται στο άρθρο 8, ή 

δεν παρέχουν πληροφορίες εντός της 

προβλεπόμενης προθεσμίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  191 

Andreas Schwab 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) δεν συμμορφώνονται με απόφαση 

που αναφέρεται στα άρθρα 10 και 11. 

ε) δεν συμμορφώνονται με απόφαση 

που αναφέρεται στα άρθρα 9, 10 και 11. 

Or. en 

 

Τροπολογία  192 

Neena Gill 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 

έννοια της επιχείρησης εφαρμόζεται για 

τον σκοπό της επιβολής προστίμων τόσο 

στις μητρικές εταιρείες όσο και στους 

νόμιμους και οικονομικούς διαδόχους των 

3. Προκειμένου να περιορίσουν τον 

κίνδυνο αποφυγής των προστίμων μέσω 

εταιρικών αναδιαρθρώσεων, τα κράτη 

μέλη διασφαλίζουν ότι η έννοια της 

επιχείρησης εφαρμόζεται για τον σκοπό 
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επιχειρήσεων. της επιβολής προστίμων τόσο στις 

μητρικές εταιρείες όσο και στους νόμιμους 

και οικονομικούς διαδόχους των 

επιχειρήσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  193 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

κατά τον καθορισμό του ύψος του 

προστίμου από τις εθνικές αρχές 

ανταγωνισμού για παράβαση του άρθρου 

101 ή του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ, 

λαμβάνονται υπόψη η σοβαρότητα και η 

διάρκεια της παράβασης. 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

κατά τον καθορισμό του ύψους του 

προστίμου από τις εθνικές αρχές 

ανταγωνισμού για παράβαση του άρθρου 

101 ή του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ, 

λαμβάνονται υπόψη η σοβαρότητα, η 

διάρκεια της παράβασης και η επανάληψη 

της απαγορευμένης συμπεριφοράς. Τα 

κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

αποζημιώσεις που καταβάλλονται από 

μια επιχείρηση ως αποτέλεσμα 

διακανονισμού δεν μπορούν να εκπίπτουν 

από το ποσό του προστίμου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  194 

Markus Ferber 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

κατά τον καθορισμό του ύψος του 

προστίμου από τις εθνικές αρχές 

ανταγωνισμού για παράβαση του άρθρου 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

κατά τον καθορισμό του ύψους του 

προστίμου από τις εθνικές αρχές 

ανταγωνισμού για παράβαση του άρθρου 
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101 ή του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ, 

λαμβάνονται υπόψη η σοβαρότητα και η 

διάρκεια της παράβασης. 

101 ή του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ, 

λαμβάνονται υπόψη η σοβαρότητα και η 

διάρκεια της παράβασης, καθώς και το 

μέγεθος και η ισχύς στην αγορά της 

εμπλεκόμενης επιχείρησης. 

Or. de 

 

Τροπολογία  195 

Joachim Starbatty 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Κατά τον καθορισμό του ύψους 

του προστίμου για παράβαση, οι εθνικές 

αρχές ανταγωνισμού μπορούν να 

λαμβάνουν υπόψη τις τυχόν 

αποζημιώσεις που καταβάλλονται ως 

αποτέλεσμα συναινετικού διακανονισμού 

σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3 

της οδηγίας 2014/104/ΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  196 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 

σε περίπτωση που επιβάλλεται πρόστιμο 

σε ένωση επιχειρήσεων, λαμβανομένου 

υπόψη του κύκλου εργασιών των μελών 

της και η ένωση δεν είναι αξιόχρεη, η 

ένωση υποχρεούται να ζητήσει 

συνεισφορές από τα μέλη της 

προκειμένου να καλύψει το ποσό του 

διαγράφεται 
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προστίμου. 

Όταν κρίνεται αναγκαίο για τη 

διασφάλιση της ολοσχερούς καταβολής 

του προστίμου, τα κράτη μέλη 

διασφαλίζουν ότι οι εθνικές αρχές 

ανταγωνισμού έχουν δικαίωμα να 

απαιτούν την πληρωμή του εκκρεμούντος 

ποσού του προστίμου από οποιαδήποτε 

επιχείρηση εκπρόσωποι της οποίας 

συμμετείχαν στα όργανα λήψης 

αποφάσεων της ένωσης. Στον βαθμό που 

εξακολουθεί να είναι αναγκαίο, οι εθνικές 

αρχές ανταγωνισμού έχουν επίσης 

δικαίωμα να απαιτούν την πληρωμή του 

εκκρεμούντος ποσού του προστίμου από 

οποιοδήποτε μέλος της ένωσης 

δραστηριοποιούνταν στην αγορά στην 

οποία διαπιστώθηκε η παράβαση. 

Ωστόσο, δεν απαιτείται πληρωμή από τα 

μέλη της ένωσης τα οποία δεν εφάρμοσαν 

την παράβαση και είτε δεν είχαν 

αντιληφθεί την ύπαρξή της είτε 

αποστασιοποιήθηκαν ενεργά από αυτήν 

πριν αρχίσει η διερεύνηση της υπόθεσης. 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  197 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν κρίνεται αναγκαίο για τη διασφάλιση 

της ολοσχερούς καταβολής του προστίμου, 

τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 

αρχές ανταγωνισμού έχουν δικαίωμα να 

απαιτούν την πληρωμή του εκκρεμούντος 

ποσού του προστίμου από οποιαδήποτε 

επιχείρηση εκπρόσωποι της οποίας 

συμμετείχαν στα όργανα λήψης 

αποφάσεων της ένωσης. Στον βαθμό που 

εξακολουθεί να είναι αναγκαίο, οι εθνικές 

αρχές ανταγωνισμού έχουν επίσης 

Όταν κρίνεται αναγκαίο για τη διασφάλιση 

της ολοσχερούς καταβολής του προστίμου, 

τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 

αρχές ανταγωνισμού έχουν δικαίωμα να 

απαιτούν την πληρωμή του εκκρεμούντος 

ποσού του προστίμου από οποιαδήποτε 

επιχείρηση εκπρόσωποι της οποίας 

συμμετείχαν στα όργανα λήψης 

αποφάσεων της ένωσης. Στον βαθμό που 

εξακολουθεί να είναι αναγκαίο, οι εθνικές 

αρχές ανταγωνισμού έχουν επίσης 
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δικαίωμα να απαιτούν την πληρωμή του 

εκκρεμούντος ποσού του προστίμου από 

οποιοδήποτε μέλος της ένωσης 

δραστηριοποιούνταν στην αγορά στην 

οποία διαπιστώθηκε η παράβαση. Ωστόσο, 

δεν απαιτείται πληρωμή από τα μέλη της 

ένωσης τα οποία δεν εφάρμοσαν την 

παράβαση και είτε δεν είχαν αντιληφθεί 

την ύπαρξή της είτε αποστασιοποιήθηκαν 

ενεργά από αυτήν πριν αρχίσει η 

διερεύνηση της υπόθεσης. 

δικαίωμα να απαιτούν την πληρωμή του 

εκκρεμούντος ποσού του προστίμου από 

οποιοδήποτε μέλος της ένωσης 

δραστηριοποιούνταν στην αγορά στην 

οποία διαπιστώθηκε η παράβαση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  198 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν κρίνεται αναγκαίο για τη διασφάλιση 

της ολοσχερούς καταβολής του προστίμου, 

τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 

αρχές ανταγωνισμού έχουν δικαίωμα να 

απαιτούν την πληρωμή του εκκρεμούντος 

ποσού του προστίμου από οποιαδήποτε 

επιχείρηση εκπρόσωποι της οποίας 

συμμετείχαν στα όργανα λήψης 

αποφάσεων της ένωσης. Στον βαθμό που 

εξακολουθεί να είναι αναγκαίο, οι εθνικές 

αρχές ανταγωνισμού έχουν επίσης 

δικαίωμα να απαιτούν την πληρωμή του 

εκκρεμούντος ποσού του προστίμου από 

οποιοδήποτε μέλος της ένωσης 

δραστηριοποιούνταν στην αγορά στην 

οποία διαπιστώθηκε η παράβαση. Ωστόσο, 

δεν απαιτείται πληρωμή από τα μέλη της 

ένωσης τα οποία δεν εφάρμοσαν την 

παράβαση και είτε δεν είχαν αντιληφθεί 

την ύπαρξή της είτε αποστασιοποιήθηκαν 

ενεργά από αυτήν πριν αρχίσει η 

διερεύνηση της υπόθεσης. 

Όταν κρίνεται αναγκαίο για τη διασφάλιση 

της ολοσχερούς καταβολής του προστίμου, 

τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 

αρχές ανταγωνισμού έχουν δικαίωμα να 

απαιτούν την πληρωμή του εκκρεμούντος 

ποσού του προστίμου από οποιαδήποτε 

επιχείρηση εκπρόσωποι της οποίας 

συμμετείχαν στα όργανα λήψης 

αποφάσεων της ένωσης. Στον βαθμό που 

εξακολουθεί να είναι αναγκαίο, οι εθνικές 

αρχές ανταγωνισμού έχουν επίσης 

δικαίωμα να απαιτούν την πληρωμή του 

εκκρεμούντος ποσού του προστίμου από 

οποιοδήποτε μέλος της ένωσης 

δραστηριοποιούνταν στην αγορά στην 

οποία διαπιστώθηκε η παράβαση. Ωστόσο, 

δεν μπορεί να απαιτείται πληρωμή από τα 

μέλη της ένωσης τα οποία δεν εφάρμοσαν 

την παράβαση και είτε δεν είχαν 

αντιληφθεί την ύπαρξή της είτε 

αποστασιοποιήθηκαν ενεργά από αυτήν 

πριν αρχίσει η διερεύνηση της υπόθεσης. 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι ΕΑΑ χρειάζονται ένα περιθώριο εκτίμησης προκειμένου να προσδιορίσουν ποιος θα πρέπει 

να πληρώσει το πρόστιμο σε μια ένωση μελών. 

 

Τροπολογία  199 

Neena Gill 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν κρίνεται αναγκαίο για τη διασφάλιση 

της ολοσχερούς καταβολής του προστίμου, 

τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 

αρχές ανταγωνισμού έχουν δικαίωμα να 

απαιτούν την πληρωμή του εκκρεμούντος 

ποσού του προστίμου από οποιαδήποτε 

επιχείρηση εκπρόσωποι της οποίας 

συμμετείχαν στα όργανα λήψης 

αποφάσεων της ένωσης. Στον βαθμό που 

εξακολουθεί να είναι αναγκαίο, οι εθνικές 

αρχές ανταγωνισμού έχουν επίσης 

δικαίωμα να απαιτούν την πληρωμή του 

εκκρεμούντος ποσού του προστίμου από 

οποιοδήποτε μέλος της ένωσης 

δραστηριοποιούνταν στην αγορά στην 

οποία διαπιστώθηκε η παράβαση. Ωστόσο, 

δεν απαιτείται πληρωμή από τα μέλη της 

ένωσης τα οποία δεν εφάρμοσαν την 

παράβαση και είτε δεν είχαν αντιληφθεί 

την ύπαρξή της είτε αποστασιοποιήθηκαν 

ενεργά από αυτήν πριν αρχίσει η 

διερεύνηση της υπόθεσης. 

Όταν κρίνεται αναγκαίο για τη διασφάλιση 

της ολοσχερούς καταβολής του προστίμου, 

τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 

αρχές ανταγωνισμού έχουν δικαίωμα να 

απαιτούν την πληρωμή του εκκρεμούντος 

ποσού του προστίμου από οποιαδήποτε 

επιχείρηση εκπρόσωποι της οποίας 

συμμετείχαν στα όργανα λήψης 

αποφάσεων της ένωσης. Στον βαθμό που 

εξακολουθεί να είναι αναγκαίο, οι εθνικές 

αρχές ανταγωνισμού έχουν επίσης 

δικαίωμα να απαιτούν την πληρωμή του 

εκκρεμούντος ποσού του προστίμου από 

οποιοδήποτε μέλος της ένωσης 

δραστηριοποιούνταν στην αγορά στην 

οποία διαπιστώθηκε η παράβαση. Ωστόσο, 

δεν απαιτείται πληρωμή από τα μέλη της 

ένωσης τα οποία δεν εφάρμοσαν την 

παράβαση και αποστασιοποιήθηκαν 

ενεργά από αυτήν πριν αρχίσει η 

διερεύνηση της υπόθεσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  200 

Paloma López Bermejo 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού δεν 

λαμβάνουν υπόψη τυχόν αποζημιώσεις 

που καταβάλλονται ως αποτέλεσμα 

συναινετικού διακανονισμού σύμφωνα με 

το άρθρο 18 παράγραφος 3 της οδηγίας 

2014/104/ΕΕ, κατά τον προσδιορισμό του 

ύψους του προστίμου για παράβαση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  201 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 – τίτλος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ανώτατο ύψος του προστίμου Ύψος του προστίμου 

Or. en 

 

Τροπολογία  202 

Paloma López Bermejo 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 

ανώτατο ύψος του προστίμου που μπορεί 

να επιβάλλει εθνική αρχή ανταγωνισμού 

σε επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων που 

συμμετέχουν σε παράβαση των άρθρων 

101 ή 102 της ΣΛΕΕ δεν θα πρέπει να 

καθορίζεται σε επίπεδο χαμηλότερο από το 

10% του συνολικού παγκόσμιου κύκλου 

εργασιών της κατά το οικονομικό έτος που 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 

ανώτατο ύψος του προστίμου που μπορεί 

να επιβάλλει εθνική αρχή ανταγωνισμού 

σε επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων που 

συμμετέχουν σε παράβαση των άρθρων 

101 ή 102 της ΣΛΕΕ δεν θα πρέπει να 

καθορίζεται σε επίπεδο χαμηλότερο από το 

12% του συνολικού παγκόσμιου κύκλου 

εργασιών της κατά το οικονομικό έτος που 

προηγείται της απόφασης. Αυτό το άρθρο 
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προηγείται της απόφασης. δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη 

να διατηρούν ή να θεσπίζουν υψηλότερο 

ανώτατο ύψος του προστίμου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  203 

Joachim Starbatty 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 

ανώτατο ύψος του προστίμου που μπορεί 

να επιβάλλει εθνική αρχή ανταγωνισμού 

σε επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων που 

συμμετέχουν σε παράβαση των άρθρων 

101 ή 102 της ΣΛΕΕ δεν θα πρέπει να 

καθορίζεται σε επίπεδο χαμηλότερο από 

το 10% του συνολικού παγκόσμιου κύκλου 

εργασιών της κατά το οικονομικό έτος που 

προηγείται της απόφασης. 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 

ανώτατο ύψος του προστίμου που μπορεί 

να επιβάλλει εθνική αρχή ανταγωνισμού 

σε επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων που 

συμμετέχουν σε παράβαση των άρθρων 

101 ή 102 της ΣΛΕΕ καθορίζεται σε 

επίπεδο τουλάχιστον 10% του συνολικού 

παγκόσμιου κύκλου εργασιών της κατά το 

οικονομικό έτος που προηγείται της 

απόφασης. Αυτό το άρθρο δεν θα πρέπει 

να εμποδίζει τα κράτη μέλη να διατηρούν 

ή να θεσπίζουν υψηλότερο ανώτατο ύψος 

του προστίμου. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Στόχος της τροπολογίας είναι να αποφευχθεί η παραπομπή από τα κράτη μέλη των υποθέσεων 

ανταγωνισμού στην Επιτροπή ως το μόνο θεσμικό όργανο που μπορεί να υπολογίσει τα 

πρόστιμα βάσει του παγκόσμιου κύκλου εργασιών. Προκειμένου να ενδυναμωθεί η θέση των 

κρατών μελών, είναι αναγκαίο να μπορούν και αυτά να επιβάλλουν τέτοια πρόστιμα. 

 

Τροπολογία  204 

Alfred Sant 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 

ανώτατο ύψος του προστίμου που μπορεί 

να επιβάλλει εθνική αρχή ανταγωνισμού 

σε επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων που 

συμμετέχουν σε παράβαση των άρθρων 

101 ή 102 της ΣΛΕΕ δεν θα πρέπει να 

καθορίζεται σε επίπεδο χαμηλότερο από 

το 10% του συνολικού παγκόσμιου 

κύκλου εργασιών της κατά το οικονομικό 

έτος που προηγείται της απόφασης. 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 

ανώτατο ύψος του προστίμου που μπορεί 

να επιβάλλει εθνική αρχή ανταγωνισμού 

σε επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων που 

συμμετέχουν σε παράβαση των άρθρων 

101 ή 102 της ΣΛΕΕ θα πρέπει να 

καθορίζεται στο 10% του σχετικού κύκλου 

εργασιών της στο κράτος μέλος στο οποίο 

έλαβε χώρα η παράβαση κατά το 

οικονομικό έτος που προηγείται της 

απόφασης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  205 

Othmar Karas 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 

ανώτατο ύψος του προστίμου που μπορεί 

να επιβάλλει εθνική αρχή ανταγωνισμού 

σε επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων που 

συμμετέχουν σε παράβαση των άρθρων 

101 ή 102 της ΣΛΕΕ δεν θα πρέπει να 

καθορίζεται σε επίπεδο χαμηλότερο από 

το 10% του συνολικού παγκόσμιου κύκλου 

εργασιών της κατά το οικονομικό έτος που 

προηγείται της απόφασης. 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 

ανώτατο ύψος του προστίμου που μπορεί 

να επιβάλλει εθνική αρχή ανταγωνισμού 

σε επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων που 

συμμετέχουν σε παράβαση των άρθρων 

101 ή 102 της ΣΛΕΕ καθορίζεται στο 

ύψος του 10% του συνολικού παγκόσμιου 

κύκλου εργασιών της κατά το οικονομικό 

έτος που προηγείται της απόφασης. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να επιτευχθεί ένα προβλέψιμο και ενιαίο σύστημα για ολόκληρη την Ένωση, είναι 

αναγκαία η χρήση ενός ανώτατου ύψους 10% σε όλα τα κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  206 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 

ανώτατο ύψος του προστίμου που μπορεί 

να επιβάλλει εθνική αρχή ανταγωνισμού 

σε επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων που 

συμμετέχουν σε παράβαση των άρθρων 

101 ή 102 της ΣΛΕΕ δεν θα πρέπει να 

καθορίζεται σε επίπεδο χαμηλότερο από 

το 10% του συνολικού παγκόσμιου 

κύκλου εργασιών της κατά το οικονομικό 

έτος που προηγείται της απόφασης. 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 

ανώτατο ύψος του προστίμου που μπορεί 

να επιβάλλει εθνική αρχή ανταγωνισμού 

σε επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων που 

συμμετέχουν σε παράβαση των άρθρων 

101 ή 102 της ΣΛΕΕ θα πρέπει να 

καθορίζεται σε επίπεδο έως 10% του 

συνολικού κύκλου εργασιών της κατά το 

οικονομικό έτος που προηγείται της 

απόφασης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  207 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 

ανώτατο ύψος του προστίμου που μπορεί 

να επιβάλλει εθνική αρχή ανταγωνισμού 

σε επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων που 

συμμετέχουν σε παράβαση των άρθρων 

101 ή 102 της ΣΛΕΕ δεν θα πρέπει να 

καθορίζεται σε επίπεδο χαμηλότερο από 

το 10% του συνολικού παγκόσμιου κύκλου 

εργασιών της κατά το οικονομικό έτος που 

προηγείται της απόφασης. 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 

ύψος του προστίμου που μπορεί να 

επιβάλλει εθνική αρχή ανταγωνισμού σε 

επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων που 

συμμετέχουν σε παράβαση των άρθρων 

101 ή 102 της ΣΛΕΕ καθορίζεται σε 

επίπεδο τουλάχιστον 10% του συνολικού 

παγκόσμιου κύκλου εργασιών της κατά το 

οικονομικό έτος που προηγείται της 

απόφασης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  208 

Markus Ferber 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 

ανώτατο ύψος του προστίμου που μπορεί 

να επιβάλλει εθνική αρχή ανταγωνισμού 

σε επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων που 

συμμετέχουν σε παράβαση των άρθρων 

101 ή 102 της ΣΛΕΕ δεν θα πρέπει να 

καθορίζεται σε επίπεδο χαμηλότερο από το 

10% του συνολικού παγκόσμιου κύκλου 

εργασιών της κατά το οικονομικό έτος που 

προηγείται της απόφασης. 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 

ανώτατο ύψος του προστίμου που μπορεί 

να επιβάλλει εθνική αρχή ανταγωνισμού 

σε επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων που 

συμμετέχουν σε παράβαση των άρθρων 

101 ή 102 της ΣΛΕΕ δεν θα πρέπει να 

καθορίζεται σε επίπεδο υψηλότερο από το 

10% του συνολικού παγκόσμιου κύκλου 

εργασιών της κατά το οικονομικό έτος που 

προηγείται της απόφασης. 

Or. de 

 

Τροπολογία  209 

Thierry Cornillet 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 

ανώτατο ύψος του προστίμου που μπορεί 

να επιβάλλει εθνική αρχή ανταγωνισμού 

σε επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων που 

συμμετέχουν σε παράβαση των άρθρων 

101 ή 102 της ΣΛΕΕ δεν θα πρέπει να 

καθορίζεται σε επίπεδο χαμηλότερο από 
το 10% του συνολικού παγκόσμιου κύκλου 

εργασιών της κατά το οικονομικό έτος που 

προηγείται της απόφασης. 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 

ανώτατο ύψος του προστίμου που μπορεί 

να επιβάλλει εθνική αρχή ανταγωνισμού 

σε επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων που 

συμμετέχουν σε παράβαση των άρθρων 

101 ή 102 της ΣΛΕΕ δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει το 10% του συνολικού 

παγκόσμιου κύκλου εργασιών της κατά το 

οικονομικό έτος που προηγείται της 

απόφασης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Όσον αφορά τα πρόστιμα που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ανώτατο ύψος δεν θα 

πρέπει να υπερβαίνει το 10% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών. 

 

Τροπολογία  210 
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Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν η παράβαση που διέπραξε η 

ένωση επιχειρήσεων συνδέεται με τις 

δραστηριότητες των μελών της, το 

ανώτατο ύψος του προστίμου δεν 

καθορίζεται σε επίπεδο χαμηλότερο από 

το 10 % του αθροίσματος του συνολικού 

παγκόσμιου κύκλου εργασιών κάθε 

μέλους που δραστηριοποιείται στην 

αγορά που επηρεάζεται από την 

παράβαση που διέπραξε η ένωση. 

Ωστόσο, η οικονομική ευθύνη κάθε 

επιχείρησης όσον αφορά την καταβολή 

του προστίμου δεν υπερβαίνει το ανώτατο 

ποσό που ορίζεται βάσει της παραγράφου 

1. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  211 

Joachim Starbatty 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν η παράβαση που διέπραξε η 

ένωση επιχειρήσεων συνδέεται με τις 

δραστηριότητες των μελών της, το 

ανώτατο ύψος του προστίμου δεν 

καθορίζεται σε επίπεδο χαμηλότερο από 

το 10 % του αθροίσματος του συνολικού 

παγκόσμιου κύκλου εργασιών κάθε μέλους 

που δραστηριοποιείται στην αγορά που 

επηρεάζεται από την παράβαση που 

διέπραξε η ένωση. Ωστόσο, η οικονομική 

ευθύνη κάθε επιχείρησης όσον αφορά την 

καταβολή του προστίμου δεν υπερβαίνει το 

2. Όταν η παράβαση που διέπραξε η 

ένωση επιχειρήσεων συνδέεται με τις 

δραστηριότητες των μελών της, το 

ανώτατο ύψος του προστίμου καθορίζεται 

σε επίπεδο τουλάχιστον 10 % του 

αθροίσματος του συνολικού παγκόσμιου 

κύκλου εργασιών κάθε μέλους που 

δραστηριοποιείται στην αγορά που 

επηρεάζεται από την παράβαση που 

διέπραξε η ένωση. Αυτό το άρθρο δεν θα 

πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να 

διατηρούν ή να θεσπίζουν υψηλότερο 
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ανώτατο ποσό που ορίζεται βάσει της 

παραγράφου 1. 

ανώτατο ύψος του προστίμου. Ωστόσο, η 

οικονομική ευθύνη κάθε επιχείρησης όσον 

αφορά την καταβολή του προστίμου δεν 

υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που ορίζεται 

βάσει της παραγράφου 1. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Στόχος της τροπολογίας είναι να αποφευχθεί η παραπομπή από τα κράτη μέλη των υποθέσεων 

ανταγωνισμού στην Επιτροπή ως το μόνο θεσμικό όργανο που μπορεί να υπολογίσει τα 

πρόστιμα βάσει του παγκόσμιου κύκλου εργασιών. Προκειμένου να ενδυναμωθεί η θέση των 

κρατών μελών, είναι αναγκαίο να μπορούν και αυτά να επιβάλλουν τέτοια πρόστιμα. 

 

Τροπολογία  212 

Tibor Szanyi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν η παράβαση που διέπραξε η 

ένωση επιχειρήσεων συνδέεται με τις 

δραστηριότητες των μελών της, το 

ανώτατο ύψος του προστίμου δεν 

καθορίζεται σε επίπεδο χαμηλότερο από το 

10 % του αθροίσματος του συνολικού 

παγκόσμιου κύκλου εργασιών κάθε μέλους 

που δραστηριοποιείται στην αγορά που 

επηρεάζεται από την παράβαση που 

διέπραξε η ένωση. Ωστόσο, η οικονομική 

ευθύνη κάθε επιχείρησης όσον αφορά την 

καταβολή του προστίμου δεν υπερβαίνει το 

ανώτατο ποσό που ορίζεται βάσει της 

παραγράφου 1. 

2. Όταν η παράβαση που διέπραξε η 

ένωση επιχειρήσεων συνδέεται με τις 

δραστηριότητες των μελών της, το 

ανώτατο ύψος του προστίμου δεν 

καθορίζεται σε επίπεδο χαμηλότερο από το 

10 % του αθροίσματος του συνολικού 

παγκόσμιου κύκλου εργασιών κάθε μέλους 

που δραστηριοποιείται στην αγορά που 

επηρεάζεται από την παράβαση που 

διέπραξε η ένωση. Ωστόσο, η οικονομική 

ευθύνη κάθε επιχείρησης όσον αφορά την 

καταβολή του προστίμου δεν υπερβαίνει το 

ανώτατο ποσό που ορίζεται βάσει της 

παραγράφου 1. Αυτό το άρθρο δεν θα 

πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να 

διατηρούν ή να θεσπίζουν υψηλότερο 

ανώτατο ύψος του προστίμου. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Βασικός παράγοντας για την επιβολή των προστίμων είναι ο κύκλος εργασιών που μπορεί να 

λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του προστίμου. Πολλές αρχές ανταγωνισμού μπορούν 

να επιβάλλουν πρόστιμα μόνο βάσει του εθνικού κύκλου εργασιών, γεγονός το οποίο συχνά δεν 

αντανακλά την πραγματική οικονομική ισχύ της εμπλεκόμενης επιχείρησης, όπως όταν μεγάλοι 

εταιρικοί όμιλοι επιδίδονται σε αντιανταγωνιστική συμπεριφορά σε ένα κράτος μέλος όπου 

έχουν περιορισμένο κύκλο εργασιών. Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι οι εθνικές αρχές 

ανταγωνισμού μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμα βάσει του παγκόσμιου κύκλου εργασιών. 

 

Τροπολογία  213 

Paloma López Bermejo 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν η παράβαση που διέπραξε η 

ένωση επιχειρήσεων συνδέεται με τις 

δραστηριότητες των μελών της, το 

ανώτατο ύψος του προστίμου δεν 

καθορίζεται σε επίπεδο χαμηλότερο από το 

10 % του αθροίσματος του συνολικού 

παγκόσμιου κύκλου εργασιών κάθε μέλους 

που δραστηριοποιείται στην αγορά που 

επηρεάζεται από την παράβαση που 

διέπραξε η ένωση. Ωστόσο, η οικονομική 

ευθύνη κάθε επιχείρησης όσον αφορά την 

καταβολή του προστίμου δεν υπερβαίνει το 

ανώτατο ποσό που ορίζεται βάσει της 

παραγράφου 1. 

2. Όταν η παράβαση που διέπραξε η 

ένωση επιχειρήσεων συνδέεται με τις 

δραστηριότητες των μελών της, το 

ανώτατο ύψος του προστίμου δεν 

καθορίζεται σε επίπεδο χαμηλότερο από το 

12% του αθροίσματος του συνολικού 

παγκόσμιου κύκλου εργασιών κάθε μέλους 

που δραστηριοποιείται στην αγορά που 

επηρεάζεται από την παράβαση που 

διέπραξε η ένωση. Ωστόσο, η οικονομική 

ευθύνη κάθε επιχείρησης όσον αφορά την 

καταβολή του προστίμου δεν υπερβαίνει το 

ανώτατο ποσό που ορίζεται βάσει της 

παραγράφου 1. Αυτό το άρθρο δεν θα 

πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να 

διατηρούν ή να θεσπίζουν υψηλότερο 

ανώτατο ύψος του προστίμου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  214 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν η παράβαση που διέπραξε η 

ένωση επιχειρήσεων συνδέεται με τις 

δραστηριότητες των μελών της, το 

ανώτατο ύψος του προστίμου δεν 

καθορίζεται σε επίπεδο χαμηλότερο από 

το 10 % του αθροίσματος του συνολικού 

παγκόσμιου κύκλου εργασιών κάθε μέλους 

που δραστηριοποιείται στην αγορά που 

επηρεάζεται από την παράβαση που 

διέπραξε η ένωση. Ωστόσο, η οικονομική 

ευθύνη κάθε επιχείρησης όσον αφορά την 

καταβολή του προστίμου δεν υπερβαίνει το 

ανώτατο ποσό που ορίζεται βάσει της 

παραγράφου 1. 

2. Όταν η παράβαση που διέπραξε η 

ένωση επιχειρήσεων συνδέεται με τις 

δραστηριότητες των μελών της, το 

ανώτατο ύψος του προστίμου καθορίζεται 

σε τουλάχιστον 10 % του αθροίσματος του 

συνολικού παγκόσμιου κύκλου εργασιών 

κάθε μέλους που δραστηριοποιείται στην 

αγορά που επηρεάζεται από την παράβαση 

που διέπραξε η ένωση. Ωστόσο, η 

οικονομική ευθύνη κάθε επιχείρησης όσον 

αφορά την καταβολή του προστίμου δεν 

υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που ορίζεται 

βάσει της παραγράφου 1. 

Or. en 

 

Τροπολογία  215 

Markus Ferber 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν η παράβαση που διέπραξε η 

ένωση επιχειρήσεων συνδέεται με τις 

δραστηριότητες των μελών της, το 

ανώτατο ύψος του προστίμου δεν 

καθορίζεται σε επίπεδο χαμηλότερο από το 

10 % του αθροίσματος του συνολικού 

παγκόσμιου κύκλου εργασιών κάθε μέλους 

που δραστηριοποιείται στην αγορά που 

επηρεάζεται από την παράβαση που 

διέπραξε η ένωση. Ωστόσο, η οικονομική 

ευθύνη κάθε επιχείρησης όσον αφορά την 

καταβολή του προστίμου δεν υπερβαίνει το 

ανώτατο ποσό που ορίζεται βάσει της 

παραγράφου 1. 

2. Όταν η παράβαση που διέπραξε η 

ένωση επιχειρήσεων συνδέεται με τις 

δραστηριότητες των μελών της, το 

ανώτατο ύψος του προστίμου δεν 

καθορίζεται σε επίπεδο υψηλότερο από το 

10 % του αθροίσματος του συνολικού 

παγκόσμιου κύκλου εργασιών κάθε μέλους 

που δραστηριοποιείται στην αγορά που 

επηρεάζεται από την παράβαση που 

διέπραξε η ένωση. Ωστόσο, η οικονομική 

ευθύνη κάθε επιχείρησης όσον αφορά την 

καταβολή του προστίμου δεν υπερβαίνει το 

ανώτατο ποσό που ορίζεται βάσει της 

παραγράφου 1. 

Or. de 
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Τροπολογία  216 

Othmar Karas 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν η παράβαση που διέπραξε η 

ένωση επιχειρήσεων συνδέεται με τις 

δραστηριότητες των μελών της, το 

ανώτατο ύψος του προστίμου δεν 

καθορίζεται σε επίπεδο χαμηλότερο από 

το 10 % του αθροίσματος του συνολικού 

παγκόσμιου κύκλου εργασιών κάθε μέλους 

που δραστηριοποιείται στην αγορά που 

επηρεάζεται από την παράβαση που 

διέπραξε η ένωση. Ωστόσο, η οικονομική 

ευθύνη κάθε επιχείρησης όσον αφορά την 

καταβολή του προστίμου δεν υπερβαίνει το 

ανώτατο ποσό που ορίζεται βάσει της 

παραγράφου 1. 

2. Όταν η παράβαση που διέπραξε η 

ένωση επιχειρήσεων συνδέεται με τις 

δραστηριότητες των μελών της, το 

ανώτατο ύψος του προστίμου δεν 

καθορίζεται σε επίπεδο ίσο με το 10 % του 

αθροίσματος του συνολικού παγκόσμιου 

κύκλου εργασιών κάθε μέλους που 

δραστηριοποιείται στην αγορά που 

επηρεάζεται από την παράβαση που 

διέπραξε η ένωση. Ωστόσο, η οικονομική 

ευθύνη κάθε επιχείρησης όσον αφορά την 

καταβολή του προστίμου δεν υπερβαίνει το 

ανώτατο ποσό που ορίζεται βάσει της 

παραγράφου 1. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να επιτευχθεί ένα προβλέψιμο και ενιαίο σύστημα για ολόκληρη την Ένωση, είναι 

αναγκαία η χρήση ενός ανώτατου ύψους 10% σε όλα τα κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  217 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν η παράβαση που διέπραξε η 

ένωση επιχειρήσεων συνδέεται με τις 

δραστηριότητες των μελών της, το 

ανώτατο ύψος του προστίμου δεν 

καθορίζεται σε επίπεδο χαμηλότερο από 

το 10 % του αθροίσματος του συνολικού 

παγκόσμιου κύκλου εργασιών κάθε μέλους 

που δραστηριοποιείται στην αγορά που 

2. Όταν η παράβαση που διέπραξε η 

ένωση επιχειρήσεων συνδέεται με τις 

δραστηριότητες των μελών της, το ύψος 

του προστίμου καθορίζεται σε επίπεδο 

τουλάχιστον 10 % του αθροίσματος του 

συνολικού παγκόσμιου κύκλου εργασιών 

κάθε μέλους που δραστηριοποιείται στην 

αγορά που επηρεάζεται από την παράβαση 



 

PE613.265v01-00 118/145 AM\1138283EL.docx 

EL 

επηρεάζεται από την παράβαση που 

διέπραξε η ένωση. Ωστόσο, η οικονομική 

ευθύνη κάθε επιχείρησης όσον αφορά την 

καταβολή του προστίμου δεν υπερβαίνει το 

ανώτατο ποσό που ορίζεται βάσει της 

παραγράφου 1. 

που διέπραξε η ένωση. Ωστόσο, η 

οικονομική ευθύνη κάθε επιχείρησης όσον 

αφορά την καταβολή του προστίμου δεν 

υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται βάσει της 

παραγράφου 1. 

Or. en 

 

Τροπολογία  218 

Thierry Cornillet 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν η παράβαση που διέπραξε η 

ένωση επιχειρήσεων συνδέεται με τις 

δραστηριότητες των μελών της, το 

ανώτατο ύψος του προστίμου δεν 

καθορίζεται σε επίπεδο χαμηλότερο από 
το 10 % του αθροίσματος του συνολικού 

παγκόσμιου κύκλου εργασιών κάθε μέλους 

που δραστηριοποιείται στην αγορά που 

επηρεάζεται από την παράβαση που 

διέπραξε η ένωση. Ωστόσο, η οικονομική 

ευθύνη κάθε επιχείρησης όσον αφορά την 

καταβολή του προστίμου δεν υπερβαίνει το 

ανώτατο ποσό που ορίζεται βάσει της 

παραγράφου 1. 

2. Όταν η παράβαση που διέπραξε η 

ένωση επιχειρήσεων συνδέεται με τις 

δραστηριότητες των μελών της, το 

ανώτατο ύψος του προστίμου δεν 

υπερβαίνει το 10 % του αθροίσματος του 

συνολικού παγκόσμιου κύκλου εργασιών 

κάθε μέλους που δραστηριοποιείται στην 

αγορά που επηρεάζεται από την παράβαση 

που διέπραξε η ένωση. Ωστόσο, η 

οικονομική ευθύνη κάθε επιχείρησης όσον 

αφορά την καταβολή του προστίμου δεν 

υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που ορίζεται 

βάσει της παραγράφου 1. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Όσον αφορά τα πρόστιμα που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ανώτατο ύψος δεν θα 

πρέπει να υπερβαίνει το 10 % του παγκόσμιου κύκλου εργασιών. 

 

Τροπολογία  219 

Paloma López Bermejo 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

εθνικές διοικητικές αρχές ανταγωνισμού 

διαθέτουν την ικανότητα και τις 

διατάξεις για να εισπράττουν τα 

πρόστιμα που επιβάλλονται σε 

επιχειρήσεις ή σε ένωση επιχειρήσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  220 

Alfred Sant 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό τμήμα 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 

εν λόγω απαλλαγή χορηγείται μόνον αν η 

επιχείρηση 

2. Στόχος των κρατών μελών είναι 

να διασφαλίσουν ότι η εν λόγω απαλλαγή 

χορηγείται μόνον αν η επιχείρηση 

Or. en 

 

Τροπολογία  221 

Othmar Karas 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 

εν λόγω απαλλαγή χορηγείται μόνον αν η 

επιχείρηση 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 

εν λόγω απαλλαγή χορηγείται αν η 

επιχείρηση 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Αυτό δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να θέτουν σε εφαρμογή προγράμματα επιεικούς 

μεταχείρισης σύμφωνα με την τροπολογία 10, τα οποία δεν καλύπτουν μόνο τις μυστικές 
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συμπράξεις, αλλά και άλλες παραβάσεις των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ και των 

αντίστοιχων εθνικών διατάξεων. 

 

Τροπολογία  222 

Barbara Kappel 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό τμήμα 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 

εν λόγω απαλλαγή χορηγείται μόνον αν η 

επιχείρηση 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 

εν λόγω απαλλαγή χορηγείται αν η 

επιχείρηση 

Or. en 

 

Τροπολογία  223 

Othmar Karas 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο i 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

i) κατά τον χρόνο παραλαβής της 

αίτησης από την εθνική αρχή 

ανταγωνισμού επιτρέπουν στην εθνική 

αρχή ανταγωνισμού να διενεργήσει 

στοχευμένο έλεγχο αναφορικά με τη 

μυστική σύμπραξη, υπό την προϋπόθεση 

ότι η εν λόγω αρχή δεν είχε έως τότε στην 

κατοχή της αποδεικτικά στοιχεία για 

διενέργεια ελέγχου αναφορικά με τη 

μυστική σύμπραξη ή δεν είχε ήδη 

διενεργήσει τέτοιο έλεγχο· ή 

i) κατά τον χρόνο παραλαβής της 

αίτησης από την εθνική αρχή 

ανταγωνισμού επιτρέπουν στην εθνική 

αρχή ανταγωνισμού να διενεργήσει 

στοχευμένο έλεγχο αναφορικά με τη 

μυστική σύμπραξη, υπό την προϋπόθεση 

ότι η εν λόγω αρχή δεν είχε έως τότε στην 

κατοχή της αποδεικτικά στοιχεία για 

διενέργεια ελέγχου αναφορικά με τη 

μυστική σύμπραξη· ή 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Η διατύπωση «ή δεν είχε ήδη διενεργήσει τέτοιο έλεγχο» εξαρτά την επιβολή προστίμου από το 

αν διενεργήθηκε έλεγχος και ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση των κινήτρων που οδηγούν σε 

αίτημα επιβολής προστίμου. 
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Τροπολογία  224 

Barbara Kappel 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο i 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

i. κατά τον χρόνο παραλαβής της 

αίτησης από την εθνική αρχή 

ανταγωνισμού επιτρέπουν στην εθνική 

αρχή ανταγωνισμού να διενεργήσει 

στοχευμένο έλεγχο αναφορικά με τη 

μυστική σύμπραξη, υπό την προϋπόθεση 

ότι η εν λόγω αρχή δεν είχε έως τότε στην 

κατοχή της αποδεικτικά στοιχεία για 

διενέργεια ελέγχου αναφορικά με τη 

μυστική σύμπραξη ή δεν είχε ήδη 

διενεργήσει τέτοιο έλεγχο· ή 

i. κατά τον χρόνο παραλαβής της 

αίτησης από την εθνική αρχή 

ανταγωνισμού επιτρέπουν στην εθνική 

αρχή ανταγωνισμού να διενεργήσει 

στοχευμένο έλεγχο αναφορικά με τη 

μυστική σύμπραξη, υπό την προϋπόθεση 

ότι η εν λόγω αρχή δεν είχε έως τότε στην 

κατοχή της αποδεικτικά στοιχεία για 

διενέργεια ελέγχου αναφορικά με τη 

μυστική σύμπραξη· ή 

Or. en 

 

Τροπολογία  225 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ii. κατά την άποψη της εθνικής αρχής 

ανταγωνισμού καθιστούν δυνατή τη 

διαπίστωση παράβασης του δικαίου 

ανταγωνισμού, υπό την προϋπόθεση ότι η 

εθνική αρχή ανταγωνισμού δεν είχε έως 

τότε στην κατοχή της αποδεικτικά στοιχεία 

για τη διαπίστωση της εν λόγω παράβασης 

και ότι καμία άλλη επιχείρηση δεν 

πληρούσε στο παρελθόν τις προϋποθέσεις 

για χορήγηση απαλλαγής δυνάμει της 

παραγράφου 2 στοιχείο γ) περίπτωση i. 

όσον αφορά την ίδια σύμπραξη. 

ii. κατά την άποψη της εθνικής αρχής 

ανταγωνισμού καθιστούν δυνατή τη 

διαπίστωση παράβασης του δικαίου 

ανταγωνισμού, υπό την προϋπόθεση ότι η 

εθνική αρχή ανταγωνισμού δεν είχε έως 

τότε στην κατοχή της αποδεικτικά στοιχεία 

για τη διαπίστωση της εν λόγω παράβασης 

και ότι καμία άλλη επιχείρηση δεν 

πληρούσε στο παρελθόν τις προϋποθέσεις 

για χορήγηση απαλλαγής τόσο σε 

ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο 
δυνάμει της παραγράφου 2 στοιχείο γ) 

περίπτωση i. όσον αφορά την ίδια 
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σύμπραξη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  226 

Alfred Sant 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

χορηγείται μείωση προστίμων μόνον αν 

πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται 

στο άρθρο 18 και αν ο αιτών αποκαλύψει 

τη συμμετοχή του σε μυστική σύμπραξη 

και παράσχει στην εθνική αρχή 

ανταγωνισμού αποδεικτικά στοιχεία για 

την εικαζόμενη μυστική σύμπραξη τα 

οποία αντιπροσωπεύουν σημαντική 

προστιθέμενη αξία όσον αφορά την 

απόδειξη παράβασης του άρθρου 101 της 

ΣΛΕΕ ή αντίστοιχης διάταξης της εθνικής 

νομοθεσίας, σε σχέση με τα αποδεικτικά 

στοιχεία που βρίσκονται ήδη στην κατοχή 

της εθνικής αρχής ανταγωνισμού όταν 

υποβάλλεται η αίτηση. 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

χορηγείται μείωση προστίμων όταν 

πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται 

στο άρθρο 18 και αν ο αιτών αποκαλύψει 

τη συμμετοχή του σε μυστική σύμπραξη 

και παράσχει στην εθνική αρχή 

ανταγωνισμού αποδεικτικά στοιχεία για 

την εικαζόμενη μυστική σύμπραξη τα 

οποία αντιπροσωπεύουν σημαντική 

προστιθέμενη αξία όσον αφορά την 

απόδειξη παράβασης του άρθρου 101 της 

ΣΛΕΕ ή αντίστοιχης διάταξης της εθνικής 

νομοθεσίας, σε σχέση με τα αποδεικτικά 

στοιχεία που βρίσκονται ήδη στην κατοχή 

της εθνικής αρχής ανταγωνισμού όταν 

υποβάλλεται η αίτηση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  227 

Alfred Sant 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) διέκοψε τη συμμετοχή του στην 

εικαζόμενη σύμπραξη αμέσως μετά την 

υποβολή της αίτησής του, με εξαίρεση ό,τι, 

κατά την κρίση της εθνικής αρχής 

ανταγωνισμού, θα ήταν ευλόγως αναγκαίο 

α) διέκοψε τη συμμετοχή του στην 

εικαζόμενη σύμπραξη αμέσως μετά την 

υποβολή της αίτησής του ή εξέφρασε 

ρητώς την πρόθεσή του να διακόψει τη 

συμμετοχή του, με εξαίρεση ό,τι, κατά την 
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προκειμένου να διαφυλαχθεί η 

ακεραιότητα της έρευνάς της· 

κρίση της εθνικής αρχής ανταγωνισμού, θα 

ήταν ευλόγως αναγκαίο προκειμένου να 

διαφυλαχθεί η ακεραιότητα της έρευνάς 

της· 

Or. en 

 

Τροπολογία  228 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

i. παρέχει πάραυτα στην εθνική αρχή 

ανταγωνισμού όλες τις σχετικές 

πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία 

που έχει στην κατοχή ή στη διάθεσή του 

σχετικά με την εικαζόμενη μυστική 

σύμπραξη· 

i. παρέχει πάραυτα στην εθνική αρχή 

ανταγωνισμού όλες τις σχετικές 

πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία 

που έχει στην κατοχή ή στη διάθεσή του 

σχετικά με την εικαζόμενη μυστική 

σύμπραξη, συμπεριλαμβανομένων: 

 -  του ονόματος και της διεύθυνσης 

της νομικής οντότητας που υποβάλλει την 

αίτηση απαλλαγής, 

 -  των ονομάτων όλων των άλλων 

επιχειρήσεων που συμμετέχουν ή έχουν 

συμμετάσχει στην εικαζόμενη μυστική 

σύμπραξη, 

 -  λεπτομερούς περιγραφής της 

εικαζόμενης σύμπραξης, 

συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων 

και των περιοχών που επηρεάζονται, της 

διάρκειας και της φύσης της εικαζόμενης 

σύμπραξης· 

 -  των αποδεικτικών στοιχείων 

σχετικά με την εικαζόμενη σύμπραξη που 

είναι διαθέσιμα στον αιτούντα, 

 -  πληροφοριών σχετικά με 

οποιαδήποτε αίτηση επιείκειας που έχει 

υποβληθεί στο παρελθόν ή ενδέχεται να 

υποβληθεί στο μέλλον σε οποιαδήποτε 

άλλη εθνική αρχή ανταγωνισμού ή στην 

Επιτροπή σε σχέση με την εικαζόμενη 
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σύμπραξη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  229 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

αιτούντες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση 

επιείκειας εγγράφως, και ότι οι εθνικές 

αρχές ανταγωνισμού διαθέτουν σύστημα 

που καθιστά δυνατή την παραλαβή 

δηλώσεων επιείκειας προφορικά ή με άλλα 

μέσα που δεν συνεπάγονται την υποβολή 

εγγράφων, πληροφοριών ή άλλου υλικού 

που βρίσκεται υπό την κατοχή, την 

επίβλεψη ή τον έλεγχο του αιτούντος. 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

αιτούντες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση 

επιείκειας εγγράφως, και ότι οι εθνικές 

αρχές ανταγωνισμού διαθέτουν σύστημα 

που καθιστά δυνατή την παραλαβή 

δηλώσεων επιείκειας προφορικά ή με άλλα 

μέσα που δεν συνεπάγονται την υποβολή 

εγγράφων, πληροφοριών ή άλλου υλικού 

που βρίσκεται υπό την κατοχή, την 

επίβλεψη ή τον έλεγχο του αιτούντος. 

Οποιαδήποτε αίτηση για το πρόγραμμα 

επιείκειας συνεπάγεται, ωστόσο, την 

έκδοση βεβαίωσης όπου επισημαίνονται 

η ημερομηνία και η ώρα παραλαβής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  230 

Alfred Sant 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Θα πρέπει να καθιερωθεί σύστημα 

συνεργασίας μεταξύ των ΕΑΑ, του ΕΔΑ 

και του μεταφραστικού τμήματος της 

Επιτροπής στις περιπτώσεις που 

απαιτείται βοήθεια για τη μετάφραση των 

εγγράφων και της αλληλογραφίας. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  231 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

αιτήσεις επιείκειας μπορούν να 

υποβάλλονται σε οποιαδήποτε από τις 

επίσημες γλώσσες της Ένωσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  232 

Alfred Sant 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Θα πρέπει να καθιερωθεί σύστημα 

συνεργασίας μεταξύ των ΕΑΑ, του ΕΔΑ 

και του μεταφραστικού τμήματος της 

Επιτροπής στις περιπτώσεις που 

απαιτείται βοήθεια για τη μετάφραση των 

εγγράφων και της αλληλογραφίας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  233 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

εθνικές αρχές ανταγωνισμού διαθέτουν 

διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τη 

χορήγηση ή μη αριθμού προτεραιότητας. 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

εθνικές αρχές ανταγωνισμού διαθέτουν 

διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τη 

χορήγηση ή μη αριθμού προτεραιότητας. 

Η χορήγηση αριθμού προτεραιότητας 

είναι δυνατή μόνον εφόσον η επιχείρηση 

παράσχει στην εθνική αρχή 

ανταγωνισμού όλες τις παρακάτω 

συγκεντρωτικές πληροφορίες: 

 i.  ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του 

αιτούντος· 

 ii.  τη βάση του προβληματισμού που 

οδήγησε στην υποβολή αίτησης 

επιείκειας· 

 iii.  τα ονόματα όλων των άλλων 

επιχειρήσεων που συμμετέχουν ή έχουν 

συμμετάσχει στην εικαζόμενη μυστική 

σύμπραξη· 

 iv.  τα θιγόμενα προϊόντα και 

περιοχές· 

 v.  τη διάρκεια και τη φύση της 

εικαζόμενης σύμπραξης· 

 vi.  πληροφορίες σχετικά με 

οποιαδήποτε αίτηση επιείκειας που έχει 

υποβληθεί στο παρελθόν ή ενδέχεται να 

υποβληθεί στο μέλλον σε οποιαδήποτε 

άλλη αρχή ανταγωνισμού σε σχέση με την 

εικαζόμενη μυστική σύμπραξη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  234 

Barbara Kappel 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού δεν 

ζητούν από τον αιτούντα πληροφορίες 

διαγράφεται 
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σχετικά με την εικαζόμενη παράβαση που 

αποτελεί αντικείμενο της συνοπτικής 

αίτησης πέραν των στοιχείων που 

ορίζονται στην παράγραφο 2, πριν 

ζητήσουν την υποβολή πλήρους αίτησης 

κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6. 

Or. en 

 

Τροπολογία  235 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

εθνικές αρχές ανταγωνισμού δεν ζητούν 

από τον αιτούντα πληροφορίες σχετικά με 

την εικαζόμενη παράβαση που αποτελεί 

αντικείμενο της συνοπτικής αίτησης πέραν 

των στοιχείων που ορίζονται στην 

παράγραφο 2, πριν ζητήσουν την υποβολή 

πλήρους αίτησης κατ’ εφαρμογή του 

άρθρου 6. 

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 

εάν μια εθνική αρχή ανταγωνισμού 

προτίθεται να διερευνήσει την υπόθεση 

την οποία αφορά μια συνοπτική αίτηση, 

ενημερώνει γραπτώς την Επιτροπή εντός 

προθεσμίας 30 εργάσιμων ημερών μετά 

την παραλαβή της συνοπτικής αίτησης. Η 

Επιτροπή και η εθνική αρχή 

ανταγωνισμού συμφωνούν ποια θα θα 

τεθεί επικεφαλής της έρευνας 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 22γ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  236 

Barbara Kappel 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

αιτούντες έχουν την ευκαιρία να 

υποβάλλουν πλήρεις αιτήσεις επιείκειας, 

ολοκληρώνοντας τις συνοπτικές αιτήσεις 

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

αιτούντες έχουν την ευκαιρία να 

υποβάλλουν πλήρεις αιτήσεις επιείκειας, 

ολοκληρώνοντας τις συνοπτικές αιτήσεις 
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που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προς 

τις συναφείς εθνικές αρχές ανταγωνισμού, 

μόλις η Επιτροπή ενημερώσει τις εν λόγω 

αρχές ότι δεν προτίθεται να επιληφθεί της 

υπόθεσης, συνολικά ή εν μέρει. Τα κράτη 

μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές αρχές 

ανταγωνισμού έχουν την αρμοδιότητα να 

τάσσουν εύλογη προθεσμία εντός της 

οποίας ο αιτών πρέπει να υποβάλει την 

πλήρη αίτηση συνοδευόμενη από τα 

αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία και 

πληροφορίες. 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προς 

τις συναφείς εθνικές αρχές ανταγωνισμού, 

μόλις η Επιτροπή ενημερώσει τις εν λόγω 

αρχές ότι δεν προτίθεται να επιληφθεί της 

υπόθεσης, συνολικά ή εν μέρει. Η 

Επιτροπή ενημερώνει τις συναφείς 

εθνικές αρχές ανταγωνισμού ανά τακτά 

διαστήματα σχετικά με την πρόοδο και 

λαμβάνει την προαναφερθείσα απόφαση 

χωρίς άσκοπη καθυστέρηση. Τα κράτη 

μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές αρχές 

ανταγωνισμού έχουν την αρμοδιότητα να 

τάσσουν εύλογη προθεσμία εντός της 

οποίας ο αιτών πρέπει να υποβάλει την 

πλήρη αίτηση συνοδευόμενη από τα 

αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία και 

πληροφορίες. 

Or. en 

 

Τροπολογία  237 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

αιτούντες έχουν την ευκαιρία να 

υποβάλλουν πλήρεις αιτήσεις επιείκειας, 

ολοκληρώνοντας τις συνοπτικές αιτήσεις 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προς 

τις συναφείς εθνικές αρχές ανταγωνισμού, 

μόλις η Επιτροπή ενημερώσει τις εν λόγω 

αρχές ότι δεν προτίθεται να επιληφθεί της 

υπόθεσης, συνολικά ή εν μέρει. Τα κράτη 

μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές αρχές 

ανταγωνισμού έχουν την αρμοδιότητα να 

τάσσουν εύλογη προθεσμία εντός της 

οποίας ο αιτών πρέπει να υποβάλει την 

πλήρη αίτηση συνοδευόμενη από τα 

αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία και 

πληροφορίες. 

6. Σε περιπτώσεις πλην αυτών που 

αναφέρονται στην παράγραφο 3, τα κράτη 

μέλη διασφαλίζουν ότι οι αιτούντες έχουν 

την ευκαιρία να υποβάλλουν πλήρεις 

αιτήσεις επιείκειας, ολοκληρώνοντας τις 

συνοπτικές αιτήσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 προς τις συναφείς εθνικές 

αρχές ανταγωνισμού, μόλις η Επιτροπή 

ενημερώσει τις εν λόγω αρχές ότι δεν 

προτίθεται να επιληφθεί της υπόθεσης, 

συνολικά ή εν μέρει. Τα κράτη μέλη 

διασφαλίζουν ότι οι εθνικές αρχές 

ανταγωνισμού έχουν την αρμοδιότητα να 

τάσσουν εύλογη προθεσμία εντός της 

οποίας ο αιτών πρέπει να υποβάλει την 

πλήρη αίτηση συνοδευόμενη από τα 

αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία και 
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πληροφορίες. 

Or. en 

 

Τροπολογία  238 

Othmar Karas 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 7 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι αν 

ο αιτών υποβάλλει την πλήρη αίτηση 

σύμφωνα με την παράγραφο 6, εντός της 

προθεσμίας που ορίζεται από την αρμόδια 

αρχή ανταγωνισμού, οι πληροφορίες που 

περιέχονται σε αυτή θεωρείται ότι έχουν 

υποβληθεί κατά την ημέρα και ώρα 

υποβολής της συνοπτικής αίτησης. Αν ο 

αιτών είχε υποβάλλει τη συνοπτική 

αίτηση έως 5 εργάσιμες ημέρες μετά την 

υποβολή της αίτησης επιείκειας προς την 

Επιτροπή, η συνοπτική αίτηση θεωρείται 

ότι έχει υποβληθεί κατά την ημέρα και 

ώρα υποβολής της αίτησης επιείκειας 

που υποβλήθηκε στην Επιτροπή. 

7. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι αν 

ο αιτών υποβάλλει την πλήρη αίτηση 

σύμφωνα με την παράγραφο 6, εντός της 

προθεσμίας που ορίζεται από την αρμόδια 

αρχή ανταγωνισμού, οι πληροφορίες που 

περιέχονται σε αυτή θεωρείται ότι έχουν 

υποβληθεί κατά την ημέρα και ώρα 

υποβολής της συνοπτικής αίτησης. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Ο ορισμός αυτού του κανόνα των πέντε ημερών συνεπάγεται δυσανάλογη διοικητική 

επιβάρυνση των εθνικών αρχών ανταγωνισμού που, υπό ορισμένες συνθήκες, δημιουργεί μια 

δύσκολα αντιμετωπίσιμη κατάσταση όσον αφορά την υποβολή από τον αιτούντα. 

 

Τροπολογία  239 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 7 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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7. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι αν 

ο αιτών υποβάλλει την πλήρη αίτηση 

σύμφωνα με την παράγραφο 6, εντός της 

προθεσμίας που ορίζεται από την αρμόδια 

αρχή ανταγωνισμού, οι πληροφορίες που 

περιέχονται σε αυτή θεωρείται ότι έχουν 

υποβληθεί κατά την ημέρα και ώρα 

υποβολής της συνοπτικής αίτησης. Αν ο 

αιτών είχε υποβάλλει τη συνοπτική 

αίτηση έως 5 εργάσιμες ημέρες μετά την 

υποβολή της αίτησης επιείκειας προς την 

Επιτροπή, η συνοπτική αίτηση θεωρείται 

ότι έχει υποβληθεί κατά την ημέρα και 

ώρα υποβολής της αίτησης επιείκειας 

που υποβλήθηκε στην Επιτροπή. 

7. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι αν 

ο αιτών υποβάλλει την πλήρη αίτηση 

σύμφωνα με την παράγραφο 6, εντός της 

προθεσμίας που ορίζεται από την αρμόδια 

αρχή ανταγωνισμού, οι πληροφορίες που 

περιέχονται σε αυτή θεωρείται ότι έχουν 

υποβληθεί κατά την ημέρα και ώρα 

υποβολής της συνοπτικής αίτησης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη ο κανόνας των 5 εργάσιμων ημερών. 

 

Τροπολογία  240 

Barbara Kappel 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 7 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι αν 

ο αιτών υποβάλλει την πλήρη αίτηση 

σύμφωνα με την παράγραφο 6, εντός της 

προθεσμίας που ορίζεται από την αρμόδια 

αρχή ανταγωνισμού, οι πληροφορίες που 

περιέχονται σε αυτή θεωρείται ότι έχουν 

υποβληθεί κατά την ημέρα και ώρα 

υποβολής της συνοπτικής αίτησης. Αν ο 

αιτών είχε υποβάλλει τη συνοπτική 

αίτηση έως 5 εργάσιμες ημέρες μετά την 

υποβολή της αίτησης επιείκειας προς την 

Επιτροπή, η συνοπτική αίτηση θεωρείται 

ότι έχει υποβληθεί κατά την ημέρα και 

ώρα υποβολής της αίτησης επιείκειας 

που υποβλήθηκε στην Επιτροπή. 

7. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι αν 

ο αιτών υποβάλλει την πλήρη αίτηση 

σύμφωνα με την παράγραφο 6, εντός της 

προθεσμίας που ορίζεται από την αρμόδια 

αρχή ανταγωνισμού, οι πληροφορίες που 

περιέχονται σε αυτή θεωρείται ότι έχουν 

υποβληθεί κατά την ημέρα και ώρα 

υποβολής της συνοπτικής αίτησης. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  241 

Joachim Starbatty 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

υφιστάμενοι και πρώην υπάλληλοι και τα 

διευθυντικά στελέχη των αιτούντων 

απαλλαγή από την επιβολή προστίμων σε 

εθνικές αρχές ανταγωνισμού 

προστατεύονται από τυχόν ποινικές και 

διοικητικές κυρώσεις και από κυρώσεις 

που επιβάλλονται σε μη ποινικές 

δικαστικές διαδικασίες για τη συμμετοχή 

τους στη μυστική σύμπραξη η οποία 

καλύπτεται από την αίτηση, αν οι εν λόγω 

υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη 

συνεργάζονται ενεργά με τις οικείες αρχές 

ανταγωνισμού και η αίτηση απαλλαγής 

προηγείται της έναρξης της ποινικής 

διαδικασίας. 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

υφιστάμενοι και πρώην υπάλληλοι και τα 

διευθυντικά στελέχη των αιτούντων 

απαλλαγή από την επιβολή προστίμων σε 

εθνικές αρχές ανταγωνισμού 

προστατεύονται από τυχόν ποινικές και 

διοικητικές κυρώσεις και από κυρώσεις 

που επιβάλλονται σε μη ποινικές 

δικαστικές διαδικασίες για τη συμμετοχή 

τους στη μυστική σύμπραξη η οποία 

καλύπτεται από την αίτηση, αν οι εν λόγω 

υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη 

συνεργάζονται ενεργά με τις οικείες αρχές 

ανταγωνισμού και η αίτηση απαλλαγής 

προηγείται της χρονικής στιγμής κατά την 

οποία οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά 

στελέχη έλαβαν γνώση της ποινικής 

διαδικασίας από τις αρμόδιες αρχές των 

κρατών μελών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η ΕΑΑ ανησυχεί μήπως ακυρωθεί ο αποτρεπτικός χαρακτήρας των κυρώσεων σε περίπτωση 

που η διάταξη της οδηγίας περί επιείκειας είναι πολύ αόριστη. 

 

Τροπολογία  242 

Tibor Szanyi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

υφιστάμενοι και πρώην υπάλληλοι και τα 

διευθυντικά στελέχη των αιτούντων 

απαλλαγή από την επιβολή προστίμων σε 

εθνικές αρχές ανταγωνισμού 

προστατεύονται από τυχόν ποινικές και 

διοικητικές κυρώσεις και από κυρώσεις 

που επιβάλλονται σε μη ποινικές 

δικαστικές διαδικασίες για τη συμμετοχή 

τους στη μυστική σύμπραξη η οποία 

καλύπτεται από την αίτηση, αν οι εν λόγω 

υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη 

συνεργάζονται ενεργά με τις οικείες αρχές 

ανταγωνισμού και η αίτηση απαλλαγής 

προηγείται της έναρξης της ποινικής 

διαδικασίας. 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

υφιστάμενοι και πρώην υπάλληλοι και τα 

διευθυντικά στελέχη των αιτούντων 

απαλλαγή από την επιβολή προστίμων σε 

εθνικές αρχές ανταγωνισμού 

προστατεύονται από τυχόν ποινικές και 

διοικητικές κυρώσεις και από κυρώσεις 

που επιβάλλονται σε μη ποινικές 

δικαστικές διαδικασίες για τη συμμετοχή 

τους στη μυστική σύμπραξη η οποία 

καλύπτεται από την αίτηση, μεταξύ άλλων 

και σε διασυνοριακές υποθέσεις, αν οι εν 

λόγω υπάλληλοι και τα διευθυντικά 

στελέχη συνεργάζονται ενεργά με τις 

οικείες αρχές ανταγωνισμού και η αίτηση 

απαλλαγής προηγείται της έναρξης της 

ποινικής διαδικασίας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  243 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Στις περιπτώσεις που η αίτηση 

απαλλαγής υποβάλλεται από μια 

επιχείρηση μετά την έναρξη των ερευνών 

από τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού, 

αλλά παρουσιάζει νέα στοιχεία και 

επιφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία 

για τον σκοπό της απόδειξης της 

παράβασης του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ ή 

αντίστοιχης διάταξης του εθνικού 

δικαίου, τα κράτη μέλη δύνανται να 

εγκρίνουν διατάξεις που να επιτρέπουν 

στους πρώην υπαλλήλους αιτούντων 

απαλλαγής προστασία από οποιεσδήποτε 

ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, εάν οι 

συγκεκριμένοι υπάλληλοι συνεργάζονται 
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ενεργά με τις οικείες αρχές 

ανταγωνισμού.  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ορισμένες ΕΑΑ έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν απαλλαγή μετά την έναρξη της έρευνας, υπό 

ορισμένους όρους. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να ισχύει μόνο για τους υπαλλήλους και όχι 

για τα διευθυντικά στελέχη. 

 

Τροπολογία  244 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 22α 

 Αλληλεπίδραση μεταξύ των 

προγραμμάτων επιεικούς μεταχείρισης 

στα διάφορα κράτη μέλη 

 Προκειμένου να αποφευχθούν 

περιπτώσεις διπλής απαλλαγής, τα κράτη 

μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν 

περισσότερες από μία επιχειρήσεις που 

συμμετέχουν στην ίδια μυστική σύμπραξη 

έχουν υποβάλει διαφορετικές αιτήσεις 

επιείκειας σε διαφορετικές εθνικές αρχές 

ανταγωνισμού ή στην Επιτροπή, μόνο η 

πρώτη αίτηση επιείκειας θεωρείται 

παραδεκτή.  

Or. en 

 

Τροπολογία  245 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 β (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 22β 

 Κίνητρα για την αναφορά μυστικών 

συμπράξεων και άλλων 

αντιανταγωνιστικών πρακτικών 

 Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται σθεναρά 

να διασφαλίζουν ότι οι οικείες εθνικές 

αρχές ανταγωνισμού θεσπίζουν 

διαδικτυακό εργαλείο που διευκολύνει τα 

άτομα να καταγγέλλουν μυστικές 

συμπράξεις και άλλες αντιανταγωνιστικές 

πρακτικές, ενώ παράλληλα διατηρούν την 

ανωνυμία τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  246 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο -23 (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο -23 

 Συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών 

ανταγωνισμού και της Επιτροπής 

 1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 

στις περιπτώσεις μυστικών συμπράξεων 

που καλύπτουν τουλάχιστον τρία κράτη 

μέλη, οι υπηρεσίες της Επιτροπής είναι 

αυτομάτως αρμόδιες να ξεκινήσουν 

έρευνα και οι εθνικές αρχές 

ανταγωνισμού παραπέμπουν στις εν λόγω 

υπηρεσίες αυτές τις περιπτώσεις. 

 2.  Στις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 

3, και με την επιφύλαξη της ανωτέρω 

παραγράφου, οι εθνικές αρχές 

ανταγωνισμού και η Επιτροπή διεξάγουν 

διάλογο σχετικά με το ποιο όργανο είναι 

το καταλληλότερο να ξεκινήσει έρευνα. 
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Εκτός εάν αποδειχθεί η ανάγκη 

διεξαγωγής πανευρωπαϊκής έρευνας ή 

στις περιπτώσεις που δεν έχει επιτευχθεί 

συμφωνία εντός 30 εργάσιμων ημερών, οι 

εθνικές αρχές ανταγωνισμού θεωρούνται 

ότι έχουν προτεραιότητα να κινήσουν 

διαδικασία για μια υπόθεση. Εάν η 

Επιτροπή αναλάβει πρωτοβουλία να 

ξεκινήσει μια έρευνα, οι εθνικές αρχές 

ανταγωνισμού δεν ζητούν από τον 

αιτούντα πληροφορίες σχετικά με την 

εικαζόμενη παράβαση που αποτελεί 

αντικείμενο της συνοπτικής αίτησης 

πέραν των στοιχείων που ορίζονται στο 

άρθρο 21 παράγραφος 2, πριν ζητήσουν 

την υποβολή πλήρους αίτησης 

κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 

παράγραφος 6. 

Or. en 

 

Τροπολογία  247 

Anne Sander 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν οι 

εθνικές διοικητικές αρχές ανταγωνισμού 

διενεργούν ελέγχους επ’ ονόματι και για 

λογαριασμό άλλων εθνικών αρχών 

ανταγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 22 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, οι 

υπάλληλοι και τα λοιπά συνοδεύοντα 

άτομα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την 

αιτούσα εθνική αρχή ανταγωνισμού 

δικαιούνται να παρίστανται και να 

συνδράμουν ενεργά την αιτούσα εθνική 

αρχή ανταγωνισμού στον έλεγχο ασκώντας 

τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στα 

άρθρα 6 και 7. 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν οι 

εθνικές διοικητικές αρχές ανταγωνισμού 

διενεργούν ελέγχους επ’ ονόματι και για 

λογαριασμό άλλων εθνικών αρχών 

ανταγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 22 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, οι 

υπάλληλοι και τα λοιπά συνοδεύοντα 

άτομα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την 

αιτούσα εθνική αρχή ανταγωνισμού 

δικαιούνται να παρίστανται στην αιτούσα 

εθνική αρχή ανταγωνισμού στον έλεγχο 

ασκώντας τις αρμοδιότητες που 

αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7. 

Or. fr 
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Τροπολογία  248 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α.  Σε περίπτωση θετικής 

σύγκρουσης δικαιοδοσιών για την έναρξη 

έρευνας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 

εθνικών αρχών ανταγωνισμού και όταν 

δεν επιτυγχάνεται συμφωνία σχετικά με 

το ποιο όργανο θα τεθεί επικεφαλής της 

έρευνας, η Επιτροπή επιφορτίζεται με το 

καθήκον ορισμού των εθνικών αρχών 

ανταγωνισμού που κρίνονται 

καταλληλότερες για την κίνηση 

διαδικασίας για μια υπόθεση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  249 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η 

αίτηση δεν υποχρεούται να επιβάλλει 

αποφάσεις δυνάμει της παραγράφου 1, αν 

αυτό θα αντέβαινε προδήλως στη δημόσια 

τάξη του κράτους μέλους στο οποίο 

επιδιώκεται η επιβολή. 

5. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η 

αίτηση επιβάλλει αποφάσεις δυνάμει της 

παραγράφου 1, εκτός αν είναι σε θέση να 

αποδείξει ευλόγως στην αιτούσα αρχή με 

ποιον τρόπο αυτό θα αντέβαινε προδήλως 

στη δημόσια τάξη του κράτους μέλους στο 

οποίο επιδιώκεται η επιβολή. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η αρχική εξαίρεση της παραγράφου 5 δεν προβλέπει καμία απαίτηση αιτιολόγησης της 

απόρριψης, ούτε προβλέπει σύστημα διευθέτησης τυχόν διαφορών μεταξύ των αρχών. 

 

Τροπολογία  250 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Όταν μια αιτούσα αρχή διαφωνεί 

με την άρνηση της αρχής στην οποία 

υποβάλλεται η αίτηση να επιβάλει 

απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 5, 

η Επιτροπή μπορεί, κατόπιν αιτήματος 

του κράτους μέλους της αιτούσας αρχής, 

να εκδώσει δεσμευτική απόφαση, εντός 

τριών μηνών από την άρνηση, στην οποία 

θα καθορίζει κατά πόσον η άρνηση είναι 

δικαιολογημένη για λόγους δημόσιας 

τάξης. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι η 

άρνηση της αρχής στην οποία 

υποβάλλεται η αίτηση είναι 

αναιτιολόγητη, η εν λόγω αρχή επιβάλλει 

την απόφαση σύμφωνα με την 

παράγραφο 1. 

Or. en 

 

Τροπολογία  251 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 26α 

 Επιμερισμός του κόστους μεταξύ των 

εθνικών αρχών ανταγωνισμού 
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 Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

εθνικές διοικητικές αρχές ανταγωνισμού 

που ζητούν συνδρομή, κατόπιν αιτήματος 

της αρχής στην οποία υποβάλλεται η 

αίτηση: 

 α) σε σχέση με τη δράση που λαμβάνεται 

σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24, 

αναλαμβάνουν όλες τις εύλογες πρόσθετες 

δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των 

δαπανών μετάφρασης και των 

διοικητικών δαπανών· 

 β) σε σχέση με τη δράση που λαμβάνεται 

σύμφωνα με το άρθρο 25, επιτρέπουν 

στην αρχή στην οποία υποβάλλεται η 

αίτηση να ανακτήσει όλες τις εύλογες 

διοικητικές δαπάνες από εισπραχθέν 

πρόστιμο ή χρηματική ποινή. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Και τα τρία άρθρα 23, 24 και 25 απαιτούν επιπλέον δαπάνες από τις αρχές του κράτους μέλους 

που παρέχει τη συνδρομή. Ενώ, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν θα υποβάλλεται αίτηση 

επιστροφής των εξόδων μεταξύ των κρατών μελών, θα πρέπει να είναι σαφές ποιος 

αναλαμβάνει αυτά τα έξοδα σε περίπτωση διαφοράς ή όταν η ανάκτηση χρηματικής ποινής 

είναι χρονοβόρα ή δαπανηρή. 

 

Τροπολογία  252 

Anne Sander 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού μπορούν 

να κινήσουν έρευνα για τις παραβάσεις 

των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ 

μόνον τέσσερα έτη μετά το πέρας της 

παράβασης. 

Or. fr 
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Τροπολογία  253 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η 

κοινοποίηση του πρώτου τυπικού μέτρου 

έρευνας που λαμβάνεται από εθνική αρχή 

ανταγωνισμού δυνάμει του άρθρου 11 

παράγραφος 3 του κανονισμού αριθ. 

1/2003 είναι προσβάσιμη από τις εθνικές 

αρχές ανταγωνισμού των άλλων κρατών 

μελών εντός του Ευρωπαϊκού Δικτύου 

Ανταγωνισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  254 

Thierry Cornillet 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 27 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 27α 

 Προθεσμίες παραγραφής για έρευνες 

 Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

εθνικές αρχές ανταγωνισμού μπορούν να 

ξεκινήσουν έρευνα για παραβάσεις των 

άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ μόνο 

για ...* έτη από τη λήξη της παράβασης. 

 ______________ 

 *Να καθοριστεί με βάση τον μέσο όρο 

των εθνικών πρακτικών. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο για τις εταιρείες να εναρμονιστούν οι προθεσμίες παραγραφής για 

έρευνες σε όλη την ΕΕ. 

 

Τροπολογία  255 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Πληροφορίες που συλλέγονται 

κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της 

παρούσας οδηγίας μπορούν να 

χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για 

τον οποίο αποκτήθηκαν. Δεν θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται για την επιβολή 

κυρώσεων σε φυσικά πρόσωπα. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα διάταξη θα μπορούσε να υπονομεύσει σοβαρά τις ποινικές έρευνες (σε φυσικά 

πρόσωπα). 

 

Τροπολογία  256 

Barbara Kappel 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Πληροφορίες που συλλέγονται 

κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της 

παρούσας οδηγίας μπορούν να 

χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για 

τον οποίο αποκτήθηκαν. Δεν θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται για την επιβολή 

κυρώσεων σε φυσικά πρόσωπα. 

1. Με την επιφύλαξη των 

υποχρεώσεων ενημέρωσης της 

εισαγγελικής αρχής για ποινικά 

αδικήματα όπως προβλέπεται δυνάμει 

του εθνικού δικαίου, πληροφορίες που 

συλλέγονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 

της παρούσας οδηγίας μπορούν να 

χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για 
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τον οποίο αποκτήθηκαν. 

Or. en 

 

Τροπολογία  257 

Othmar Karas 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Με την επιφύλαξη των 

υποχρεώσεων ενημέρωσης του 

εισαγγελέα σχετικά με αξιόποινα 

αδικήματα βάσει της εθνικής νομοθεσίας, 

οι πληροφορίες που συλλέγονται 

κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της 

παρούσας οδηγίας θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για 

τον οποίο αποκτήθηκαν. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Με την παρούσα τροπολογία διευκρινίζεται ότι η ανταλλαγή πληροφοριών προς ενημέρωση του 

εισαγγελέα σχετικά με αξιόποινα αδικήματα βάσει της εθνικής νομοθεσίας δεν απαγορεύεται. 

 

Τροπολογία  258 

Anne Sander 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

τα επιχειρηματικά απόρρητα 

προστατεύονται καταλλήλως καθ’ όλη τη 

διάρκεια της διαδικασίας. Όλοι οι 

υπάλληλοι των εθνικών αρχών 

ανταγωνισμού θα πρέπει να 

συμμορφώνονται προς αυτή την 
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απαίτηση. 

Or. fr 

Τροπολογία  259 

Thierry Cornillet 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

το επιχειρηματικό απόρρητο 

προστατεύεται επαρκώς καθ’ όλη τη 

διάρκεια των διαδικασιών. Όλοι οι 

υπάλληλοι των εθνικών αρχών 

ανταγωνισμού θα πρέπει να 

συμμορφώνονται με την εν λόγω 

απαίτηση. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι εξαιρετικά σημαντική για τις εταιρείες, αλλά και για την αξιοπιστία των ΕΑΑ, η 

προστασία του επιχειρηματικού τους απορρήτου. 

 

Τροπολογία  260 

Markus Ferber 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 

επαρκή προστασία του εμπορικού 

απόρρητου σε οποιοδήποτε χρονικό 

σημείο της διαδικασίας. 

Or. de 

 

Τροπολογία  261 



 

AM\1138283EL.docx 143/145 PE613.265v01-00 

 EL 

Markus Ferber 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 29 – παράγραφος 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Όταν εθνική αρχή ανταγωνισμού 

διαβιβάζει πληροφορίες τις οποίες παρέχει 

αυτοβούλως ο αιτών σύμφωνα με το άρθρο 

12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 

χωρίς τη συγκατάθεση του αιτούντος, τα 

κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

παραλήπτριες εθνικές αρχές ανταγωνισμού 

μπορούν να αναλάβουν τη δέσμευση που 

ορίζεται στην παράγραφο 4 στοιχείο γ). 

5. Όταν εθνική αρχή ανταγωνισμού 

διαβιβάζει πληροφορίες τις οποίες παρέχει 

αυτοβούλως ο αιτών σύμφωνα με το άρθρο 

12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 

χωρίς τη συγκατάθεση του αιτούντος, τα 

κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

παραλήπτριες εθνικές αρχές ανταγωνισμού 

πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στην 

παράγραφο 4 στοιχείο γ). 

Or. de 

 

Τροπολογία  262 

Thierry Cornillet 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 29 – παράγραφος 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Όταν εθνική αρχή ανταγωνισμού 

διαβιβάζει πληροφορίες τις οποίες παρέχει 

αυτοβούλως ο αιτών σύμφωνα με το άρθρο 

12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 

χωρίς τη συγκατάθεση του αιτούντος, τα 

κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

παραλήπτριες εθνικές αρχές ανταγωνισμού 

μπορούν να αναλάβουν τη δέσμευση που 

ορίζεται στην παράγραφο 4 στοιχείο γ). 

5. Όταν εθνική αρχή ανταγωνισμού 

διαβιβάζει πληροφορίες τις οποίες παρέχει 

αυτοβούλως ο αιτών σύμφωνα με το άρθρο 

12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 

χωρίς τη συγκατάθεση του αιτούντος, τα 

κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

παραλήπτριες εθνικές αρχές ανταγωνισμού 

αναλαμβάνουν τη δέσμευση που ορίζεται 

στην παράγραφο 4 στοιχείο γ). 

Or. en 

 

Τροπολογία  263 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 29 – παράγραφος 6 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α. Η παράγραφος 1 δεν θίγει τις 

απαιτήσεις του εθνικού ποινικού δικαίου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  264 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 31 – τίτλος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Δαπάνες του συστήματος του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού 

Or. en 

 

Τροπολογία  265 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 31 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται η 

Επιτροπή για τη συντήρηση και την 

ανάπτυξη του συστήματος του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού και 

για τη συνεργασία στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού 

βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της 

Ένωσης εντός του ορίου των διαθέσιμων 

πιστώσεων. 

Οι δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται η 

Επιτροπή για τη συντήρηση και την 

ανάπτυξη του συστήματος του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού και 

για τη συνεργασία στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού 

βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της 

Ένωσης. 

Or. en 

 



 

AM\1138283EL.docx 145/145 PE613.265v01-00 

 EL 

Τροπολογία  266 

Michel Reimon 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 31 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού 

δημοσιεύσει, όσο συχνά κρίνεται 

αναγκαίο και σκόπιμο, συστάσεις και 

βέλτιστες πρακτικές διαφόρων εθνικών 

αρχών ανταγωνισμού όσον αφορά την 

ανεξαρτησία, τους πόρους, τις 

αρμοδιότητες, τα πρόστιμα και τα 

προγράμματα συνδρομής. 

Or. en 

Τροπολογία  267 

Othmar Karas 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 32 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 32α 

 Επανεξέταση 

 Έως ... [πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος 

της παρούσας οδηγίας] η Επιτροπή 

υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 

εφαρμογή και υλοποίηση της παρούσας 

οδηγίας συνοδευόμενη, εάν χρειάζεται, 

από τις ενδεδειγμένες νομοθετικές 

προτάσεις. 

Or. de 

 


