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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Παρουσίαση των τροπολογιών του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η σήμανση του κειμένου που διαγράφεται γίνεται με έντονους πλάγιους
χαρακτήρες στην αριστερή στήλη. Η σήμανση του κειμένου που 
αντικαθίσταται γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες και στις δύο 
στήλες. Η σήμανση του νέου κειμένου γίνεται με έντονους πλάγιους
χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το υπό αναθεώρηση τμήμα του σχεδίου πράξης. Εάν η 
τροπολογία αναφέρεται σε υπάρχουσα πράξη, την οποία το σχέδιο πράξης 
προτίθεται να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα της τροπολογίας φέρει μία τρίτη 
και μία τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη 
και την τροποποιημένη διάταξή της.

Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου σε μορφή ενοποιημένου κειμένου

Η σήμανση του νέου κειμένου γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η 
σήμανση του κειμένου που διαγράφεται γίνεται με τη χρήση του συμβόλου 
▌ ή με διαγραφή. Η σήμανση του κειμένου που αντικαθίσταται γίνεται στο 
νέο κείμενο με έντονους πλάγιους χαρακτήρες και με διαγραφή του 
κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν επισημαίνονται καθαρά τεχνικές αλλαγές που 
πραγματοποιήθηκαν από τις συντακτικές υπηρεσίες κατά την επεξεργασία 
του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού 
δικαίου για παραβιάσεις των διατάξεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού των κρατών 
μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(COM(2013)0404 – C7-0170/2013 – 2013/0185(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2013) 0404),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 103 και 114 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η 
πρόταση από την Επιτροπή (C7-0170/2013),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και 
τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 
(A7-0000/2013),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Η ανάπτυξη αποτελεσματικών 
μέσων για την καταβολή αποζημιώσεων 
σε καταναλωτές και επιχειρήσεις θα 
αποτρέψει τις επιχειρήσεις από τη 
διάπραξη παραβιάσεων και θα 
διασφαλίσει μεγαλύτερη συμμόρφωση με 
τους κανόνες της ΕΕ περί ανταγωνισμού. 
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Ως εκ τούτου, προκειμένου να ενισχυθεί η 
επιβολή, από δημόσιους φορείς, των 
κανόνων της ΕΕ περί ανταγωνισμού, 
πρέπει να ενθαρρυνθεί η οικονομικά 
αποδοτική, έγκαιρη και ουσιαστική 
αποζημίωση θυμάτων παραβιάσεων των 
εν λόγω κανόνων. Για το σκοπό αυτό, η 
αποζημίωση θυμάτων μετά από 
συναινετική επίλυση διαφορών πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη ως ελαφρυντική 
περίσταση από τις αρχές ανταγωνισμού 
κατά τον καθορισμό των προστίμων. Η 
ενθάρρυνση για συναινετική αποζημίωση 
θυμάτων δεν πρέπει να θίγει την ανάγκη 
εναρμόνισης των κανόνων των κρατών 
μελών που διέπουν τις αγωγές 
αποζημίωσης για παραβιάσεις της 
εθνικής ή ενωσιακής νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) Σύμφωνα με πρόσφατα ψηφίσματα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά 
με τις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής για 
τον ανταγωνισμό, στα πρόστιμα που 
θεσπίζονται από την Επιτροπή, 
συμπεριλαμβανομένων των προστίμων σε 
επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί σε 
πρόγραμμα επιεικούς μεταχείρισης, 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
αποζημιώσεις που έχουν ήδη καταβληθεί 
στα θύματα, και οι διάδικοι πρέπει να 
ενθαρρύνονται για εξωδικαστική επίλυση 
πριν από τη λήψη τελικής απόφασης για 
το πρόστιμο.

Or. en



PR\1002311EL.doc 7/54 PE516.968v01-00

EL

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η παρούσα οδηγία επιβεβαιώνει το 
κοινοτικό κεκτημένο σχετικά με το 
ενωσιακό δικαίωμα αποζημίωσης για 
ζημία που προκλήθηκε από παραβιάσεις 
της ενωσιακής νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού, ιδίως όσον αφορά τη 
νομιμοποίηση και τον ορισμό της ζημίας, 
όπως αναφέρεται στη νομολογία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
δεν προδικάζει καμία περαιτέρω σχετική 
εξέλιξη. Κάθε υποκείμενο δικαίου που έχει 
υποστεί ζημία λόγω παραβίασης δύναται 
να αξιώσει αποζημίωση για τη θετική 
ζημία που υπέστη (damnum emergens) και 
για το όφελος που στερήθηκε (διαφυγόν 
κέρδος ή lucrum cessans), καθώς και να 
αξιώσει την καταβολή των σχετικών
τόκων για το χρονικό διάστημα από την 
επέλευση της ζημίας έως την καταβολή 
της αποζημίωσης. Το δικαίωμα αυτό 
αναγνωρίζεται σε κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, στους καταναλωτές, στις 
επιχειρήσεις και στις δημόσιες αρχές, 
ανεξάρτητα από την ύπαρξη άμεσης 
συμβατικής σχέσης με την παραβάτρια 
επιχείρηση και χωρίς να έχει σημασία το 
κατά πόσον μια αρχή ανταγωνισμού έχει 
ήδη διαπιστώσει την ύπαρξη παραβίασης. 
Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να 
υποχρεώνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
μηχανισμούς συλλογικής έννομης
προστασίας για την εφαρμογή των άρθρων 
101 και 102 της Συνθήκης.

(11) Η παρούσα οδηγία επιβεβαιώνει το 
κοινοτικό κεκτημένο σχετικά με το 
ενωσιακό δικαίωμα αποζημίωσης για 
ζημία που προκλήθηκε από παραβιάσεις 
της ενωσιακής νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού, ιδίως όσον αφορά τη 
νομιμοποίηση και τον ορισμό της ζημίας, 
όπως αναφέρεται στη νομολογία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
δεν προδικάζει καμία περαιτέρω σχετική 
εξέλιξη. Κάθε υποκείμενο δικαίου που έχει 
υποστεί ζημία λόγω παραβίασης δύναται 
να αξιώσει αποζημίωση για τη θετική 
ζημία που υπέστη (damnum emergens) και 
για το όφελος που στερήθηκε (διαφυγόν 
κέρδος ή lucrum cessans), καθώς και να 
αξιώσει την καταβολή τόκων. Το δικαίωμα 
αυτό αναγνωρίζεται σε κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, στους καταναλωτές, στις 
επιχειρήσεις και στις δημόσιες αρχές, 
ανεξάρτητα από την ύπαρξη άμεσης 
συμβατικής σχέσης με την παραβάτρια 
επιχείρηση και χωρίς να έχει σημασία το 
κατά πόσον μια αρχή ανταγωνισμού έχει 
ήδη διαπιστώσει την ύπαρξη παραβίασης. 
Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να 
υποχρεώνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
μηχανισμούς συλλογικής έννομης 
προστασίας για την εφαρμογή των άρθρων 
101 και 102 της Συνθήκης.

Or. en
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Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η άσκηση αγωγών αποζημίωσης λόγω 
παραβίασης της εθνικής ή ενωσιακής 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού απαιτεί 
συνήθως μια περίπλοκη πραγματική και 
οικονομική ανάλυση. Τα αποδεικτικά 
στοιχεία που απαιτούνται για την απόδειξη 
μιας αξίωσης αποζημίωσης συχνά 
βρίσκονται στην αποκλειστική κατοχή του 
αντιδίκου ή τρίτων και δεν είναι γνωστά 
ούτε διαθέσιμα σε επαρκή βαθμό στον 
ενάγοντα. Υπό τις συνθήκες αυτές, η 
ύπαρξη αυστηρών νομικών απαιτήσεων 
για την αναλυτική επίκληση από τον 
ενάγοντα όλων των πραγματικών 
περιστατικών που σχετίζονται με την 
υπόθεση κατά το αρχικό στάδιο της 
διαδικασίας υποβολής αγωγής, καθώς και 
για την προσκόμιση επακριβώς 
καθορισμένων αποδεικτικών στοιχείων 
προς επίρρωση της αγωγής, ενδέχεται να 
δυσχεραίνει υπερβολικά την 
αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος 
σε αποζημίωση, το οποίο κατοχυρώνεται 
από τη Συνθήκη.

(12) Η άσκηση αγωγών αποζημίωσης λόγω 
παραβίασης της εθνικής ή ενωσιακής 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού απαιτεί 
συνήθως μια περίπλοκη πραγματική και 
οικονομική ανάλυση. Τα αποδεικτικά 
στοιχεία που απαιτούνται για την απόδειξη 
μιας αξίωσης αποζημίωσης συχνά 
βρίσκονται στην αποκλειστική κατοχή του 
αντιδίκου ή τρίτων και δεν είναι γνωστά 
ούτε διαθέσιμα σε επαρκή βαθμό στον 
ενάγοντα. Υπό τις συνθήκες αυτές, η 
ύπαρξη αυστηρών νομικών απαιτήσεων 
για την αναλυτική επίκληση από τον 
ενάγοντα όλων των πραγματικών 
περιστατικών που σχετίζονται με την 
υπόθεση κατά το αρχικό στάδιο της 
διαδικασίας υποβολής αγωγής, καθώς και 
για την προσκόμιση επακριβώς 
καθορισμένων αποδεικτικών στοιχείων 
προς επίρρωση της αγωγής, ενδέχεται να 
δυσχεραίνει υπερβολικά την 
αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος 
σε αποζημίωση, το οποίο κατοχυρώνεται 
από τη Συνθήκη. Ωστόσο, τα εθνικά 
δικαστήρια πρέπει να λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τυχόν κατάχρηση δικαιωμάτων 
σχετικά με την κοινολόγηση 
αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και 
πληροφοριών που συγκεντρώνονται 
δυνάμει αυτής, κατά την εξέταση του 
παραδεκτού της αξίωσης.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα αποδεικτικά στοιχεία αποτελούν 
σημαντικό στοιχείο για την άσκηση 
αγωγών αποζημίωσης για παραβίαση της 
εθνικής ή ενωσιακής νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού. Ωστόσο, επειδή η 
δικαστική διαφορά λόγω παραβίασης της 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού 
χαρακτηρίζεται από ασυμμετρία 
πληροφόρησης, είναι σκόπιμο να 
εξασφαλιστεί ότι οι ζημιωθέντες έχουν το 
δικαίωμα να ζητήσουν την κοινολόγηση 
των στοιχείων σχετικά με τον ισχυρισμό 
τους, χωρίς να είναι αναγκαίο να 
προσδιορίσουν μεμονωμένα αποδεικτικά 
στοιχεία. Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ισότητα των όπλων, τα μέσα αυτά θα 
πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμα για τους 
εναγόμενους σε αγωγές αποζημίωσης, έτσι 
ώστε να μπορούν να ζητήσουν την 
κοινολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων 
από τους εν λόγω ζημιωθέντες. Τα εθνικά 
δικαστήρια μπορούν επίσης να διατάξουν 
την κοινολόγηση αποδεικτικών στοιχείων 
από τρίτους. Σε περίπτωση που το εθνικό 
δικαστήριο επιθυμεί να διατάξει την 
κοινολόγηση αποδεικτικών στοιχείων από 
την Επιτροπή, εφαρμόζεται η αρχή της 
ειλικρινούς συνεργασίας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 
μελών (άρθρο 4 παράγραφος 3 της ΣΕΕ) 
και το άρθρο 15 παράγραφος 1 του 
κανονισμού αριθ. 1/2003, όσον αφορά τις 
αιτήσεις παροχής πληροφοριών.

(13) Τα αποδεικτικά στοιχεία αποτελούν 
σημαντικό στοιχείο για την άσκηση 
αγωγών αποζημίωσης για παραβίαση της 
εθνικής ή ενωσιακής νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού. Ωστόσο, επειδή η 
δικαστική διαφορά λόγω παραβίασης της 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού 
χαρακτηρίζεται από ασυμμετρία 
πληροφόρησης, είναι σκόπιμο να 
εξασφαλιστεί ότι οι ζημιωθέντες έχουν το 
δικαίωμα να ζητήσουν την κοινολόγηση 
των στοιχείων σχετικά με τον ισχυρισμό 
τους. Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ισότητα των όπλων, τα μέσα αυτά θα 
πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμα για τους 
εναγόμενους σε αγωγές αποζημίωσης, έτσι 
ώστε να μπορούν να ζητήσουν την 
κοινολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων 
από τους εν λόγω ζημιωθέντες. Τα εθνικά 
δικαστήρια μπορούν επίσης να διατάξουν 
την κοινολόγηση αποδεικτικών στοιχείων 
από τρίτους. Σε περίπτωση που το εθνικό 
δικαστήριο επιθυμεί να διατάξει την 
κοινολόγηση αποδεικτικών στοιχείων από 
την Επιτροπή, εφαρμόζεται η αρχή της 
ειλικρινούς συνεργασίας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 
μελών (άρθρο 4 παράγραφος 3 της ΣΕΕ) 
και το άρθρο 15 παράγραφος 1 του 
κανονισμού αριθ. 1/2003, όσον αφορά τις 
αιτήσεις παροχής πληροφοριών. Ωστόσο, 
τα εθνικά δικαστήρια πρέπει να 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη τυχόν 
κατάχρηση δικαιωμάτων σχετικά με την 
κοινολόγηση αποδεικτικών στοιχείων, 
καθώς και πληροφοριών που 
συγκεντρώνονται δυνάμει αυτής, κατά 
την εξέταση του παραδεκτού της 
αξίωσης.

Or. en
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Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Τα προγράμματα επιεικούς 
μεταχείρισης και οι διαδικασίες 
διακανονισμού αποτελούν σημαντικά 
εργαλεία για τη δημόσια επιβολή της 
ενωσιακής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, 
καθώς συμβάλλουν στον εντοπισμό, την 
αποτελεσματική δίωξη και την επιβολή 
κυρώσεων για τις σοβαρότερες 
παραβιάσεις της νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού. Οι επιχειρήσεις μπορεί να 
αποθαρρύνονται από το να συνεργαστούν 
στο πλαίσιο αυτό, αν η κοινολόγηση των 
εγγράφων που καταρτίζουν αποκλειστικά 
για το σκοπό αυτό πρόκειται να τις εκθέσει 
σε αστική ευθύνη υπό χειρότερες συνθήκες 
σε σχέση με τους άλλους παραβάτες που 
δεν συνεργάζονται με τις αρχές 
ανταγωνισμού. Για να διασφαλισθεί ότι οι 
επιχειρήσεις είναι πρόθυμες να 
υποβάλλουν οικειοθελείς δηλώσεις, με τις 
οποίες παραδέχονται τη συμμετοχή τους σε 
παραβίαση της εθνικής ή ενωσιακής 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, προς μια 
αρχή ανταγωνισμού στο πλαίσιο 
προγράμματος επιεικούς μεταχείρισης ή 
διαδικασίας διακανονισμού, οι δηλώσεις
αυτού του τύπου πρέπει να εξαιρούνται
από την κοινολόγηση αποδεικτικών 
στοιχείων.

(19) Τα προγράμματα επιεικούς 
μεταχείρισης και οι διαδικασίες 
διακανονισμού αποτελούν σημαντικά 
εργαλεία για τη δημόσια επιβολή της 
ενωσιακής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, 
καθώς συμβάλλουν στον εντοπισμό, την 
αποτελεσματική δίωξη και την επιβολή 
κυρώσεων για τις σοβαρότερες 
παραβιάσεις της νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού. Οι επιχειρήσεις μπορεί να 
αποθαρρύνονται από το να συνεργαστούν 
στο πλαίσιο αυτό, αν η κοινολόγηση των 
εγγράφων που καταρτίζουν αποκλειστικά 
για το σκοπό αυτό πρόκειται να τις εκθέσει 
σε αστική ευθύνη υπό χειρότερες συνθήκες 
σε σχέση με τους άλλους παραβάτες που 
δεν συνεργάζονται με τις αρχές 
ανταγωνισμού. Για να διασφαλισθεί ότι οι 
επιχειρήσεις είναι πρόθυμες να 
υποβάλλουν οικειοθελείς δηλώσεις, με τις 
οποίες παραδέχονται τη συμμετοχή τους σε 
παραβίαση της εθνικής ή ενωσιακής 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, προς μια 
αρχή ανταγωνισμού στο πλαίσιο 
προγράμματος επιεικούς μεταχείρισης ή 
διαδικασίας διακανονισμού, πρέπει να 
προστατεύονται, κατ’ αρχήν, από την 
κοινολόγηση αποδεικτικών στοιχείων οι 
δηλώσεις που περιέχουν αποδεικτικά 
στοιχεία που ενοχοποιούν την ίδια την 
επιχείρηση, τα οποία προσκομίζονται στο 
πλαίσιο της αίτησης για επιεική 
μεταχείριση και κοινολογούνται από τον 
αιτούντα επιεική μεταχείριση.

Or. en
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Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Επιπλέον, εξαίρεση από την 
υποχρέωση κοινολόγησης πρέπει να 
ισχύει για κάθε μέτρο κοινολόγησης το 
οποίο θα επηρέαζε σε μη αποδεκτό βαθμό 
έρευνα η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από 
μέρους κάποιας αρχής ανταγωνισμού με 
αντικείμενο παραβίαση της εθνικής ή 
ενωσιακής νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού. Οι πληροφορίες που 
παρασχέθηκαν από την αρχή 
ανταγωνισμού, στο πλαίσιο των εργασιών 
της για την εφαρμογή του εθνικού ή 
ενωσιακού δικαίου περί ανταγωνισμού 
(όπως η κοινοποίηση των αιτιάσεων) ή 
από ένα μέρος σε αυτές τις διαδικασίες 
(όπως οι απαντήσεις στις αιτήσεις της 
αρχής ανταγωνισμού για την παροχή 
πληροφοριών), θα πρέπει επομένως να 
κοινολογούνται μόνο σε αγωγές 
αποζημίωσης, αφού η αρχή 
ανταγωνισμού διαπιστώσει παραβίαση 
των εθνικών ή ενωσιακών κανόνων περί 
ανταγωνισμού ή περατώσει με άλλο 
τρόπο τη διαδικασία.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Εκτός από τα αποδεικτικά στοιχεία 
που αναφέρονται στις αιτιολογικές 
σκέψεις (19) και (20), τα εθνικά 
δικαστήρια πρέπει να είναι σε θέση να 
διατάξουν, στο πλαίσιο αγωγής 

διαγράφεται
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αποζημιώσεως, την κοινολόγηση των 
αποδεικτικών στοιχείων που υφίστανται 
ανεξάρτητα από τις διαδικασίες της 
αρχής ανταγωνισμού («προϋπάρχουσες 
πληροφορίες»).

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Ωστόσο, η χρήση που αναφέρεται 
στην προηγούμενη αιτιολογική σκέψη, δεν 
θα πρέπει να αναιρεί αδικαιολόγητα την 
αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας 
περί ανταγωνισμού από μια αρχή 
ανταγωνισμού. Οι περιορισμοί 
κοινολόγησης που αναφέρονται στις 
αιτιολογικές σκέψεις (19) και (20) πρέπει 
επομένως να ισχύουν εξίσου για τη χρήση 
αποδεικτικών στοιχείων που λαμβάνονται 
αποκλειστικά μέσω της πρόσβασης στον 
φάκελο μιας αρχής ανταγωνισμού.
Επιπλέον, τα αποδεικτικά στοιχεία που 
λαμβάνονται από μια αρχή ανταγωνισμού 
στο πλαίσιο της άσκησης των δικαιωμάτων 
υπεράσπισης, δεν πρέπει να καθίστανται 
αντικείμενο εμπορίας. Η δυνατότητα 
χρήσης αποδεικτικών στοιχείων που έχουν 
αποκτηθεί αποκλειστικά μέσω της 
πρόσβασης στον φάκελο της αρχής 
ανταγωνισμού θα πρέπει να περιορίζεται, 
επομένως, στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που άσκησε τα δικαιώματα υπεράσπισης 
και στους νόμιμους διαδόχους του, όπως 
αναφέρεται στην προηγούμενη αιτιολογική 
σκέψη. Αυτός ο περιορισμός δεν εμποδίζει 
ωστόσο ένα εθνικό δικαστήριο να διατάξει 
την κοινολόγηση των στοιχείων αυτών, 
υπό τους όρους που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία.

(23) Ωστόσο, η χρήση που αναφέρεται 
στην προηγούμενη αιτιολογική σκέψη, δεν 
θα πρέπει να αναιρεί αδικαιολόγητα την 
αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας 
περί ανταγωνισμού από μια αρχή 
ανταγωνισμού. Επιπλέον, τα αποδεικτικά 
στοιχεία που λαμβάνονται από μια αρχή 
ανταγωνισμού στο πλαίσιο της άσκησης 
των δικαιωμάτων υπεράσπισης, δεν πρέπει 
να καθίστανται αντικείμενο εμπορίας. Η 
δυνατότητα χρήσης αποδεικτικών 
στοιχείων που έχουν αποκτηθεί 
αποκλειστικά μέσω της πρόσβασης στον 
φάκελο της αρχής ανταγωνισμού θα πρέπει 
να περιορίζεται, επομένως, στο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που άσκησε τα 
δικαιώματα υπεράσπισης και στους 
νόμιμους διαδόχους του, όπως αναφέρεται 
στην προηγούμενη αιτιολογική σκέψη. 
Αυτός ο περιορισμός δεν εμποδίζει ωστόσο 
ένα εθνικό δικαστήριο να διατάξει την 
κοινολόγηση των στοιχείων αυτών, υπό 
τους όρους που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία.
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Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Το άρθρο 16 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 προβλέπει 
ότι όταν τα εθνικά δικαστήρια κρίνουν 
συμφωνίες, αποφάσεις ή πρακτικές 
δυνάμει του άρθρου 101 ή του άρθρου 102 
της Συνθήκης, οι οποίες έχουν ήδη 
αποτελέσει αντικείμενο απόφασης της 
Επιτροπής, δεν μπορούν να λαμβάνουν 
αποφάσεις που συγκρούονται με την 
απόφαση την οποία έχει λάβει η Επιτροπή. 
Προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια 
δικαίου, να αποφεύγεται η ασυνέπεια κατά 
την εφαρμογή των προαναφερόμενων 
διατάξεων της Συνθήκης, να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα και η διαδικαστική 
ορθολογικότητα των αγωγών αποζημίωσης 
και να ενισχυθεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς για τις επιχειρήσεις και 
τους καταναλωτές, πρέπει ομοίως να μην 
μπορεί να αμφισβητηθεί τελεσίδικη 
απόφαση εθνικής αρχής ανταγωνισμού ή 
αναθεωρητικού δικαστηρίου που 
διαπιστώνει παραβίαση του άρθρου 101 ή 
του άρθρου 102 της Συνθήκης στο πλαίσιο 
αγωγών αποζημίωσης που αφορούν την 
ίδια παραβίαση, ανεξαρτήτως του εάν η 
αγωγή έχει ασκηθεί στο κράτος μέλος της 
αρχής ανταγωνισμού ή του 
αναθεωρητικού δικαστηρίου. Το ίδιο 
πρέπει να ισχύει για μια απόφαση η οποία 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 
παραβιάζονται οι διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού σε 
περιπτώσεις όπου η εθνική και η ενωσιακή 
νομοθεσία περί ανταγωνισμού 
εφαρμόζονται παράλληλα στην ίδια 
υπόθεση. Η ισχύς αυτή των αποφάσεων 
εθνικών αρχών ανταγωνισμού και

(25) Το άρθρο 16 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 προβλέπει 
ότι όταν τα εθνικά δικαστήρια κρίνουν 
συμφωνίες, αποφάσεις ή πρακτικές 
δυνάμει του άρθρου 101 ή του άρθρου 102 
της Συνθήκης, οι οποίες έχουν ήδη 
αποτελέσει αντικείμενο απόφασης της 
Επιτροπής, δεν μπορούν να λαμβάνουν 
αποφάσεις που συγκρούονται με την 
απόφαση την οποία έχει λάβει η Επιτροπή. 
Προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια 
δικαίου, να αποφεύγεται η ασυνέπεια κατά 
την εφαρμογή των προαναφερόμενων 
διατάξεων της Συνθήκης, να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα και η διαδικαστική 
ορθολογικότητα των αγωγών αποζημίωσης 
και να ενισχυθεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς για τις επιχειρήσεις και 
τους καταναλωτές, πρέπει ομοίως να μην 
μπορεί να αμφισβητηθεί τελεσίδικη 
απόφαση εθνικής αρχής ανταγωνισμού ή 
δικαστηρίου ανταγωνισμού που 
διαπιστώνει ή επικυρώνει παραβίαση ή μη 
παραβίαση του άρθρου 101 ή του άρθρου 
102 της Συνθήκης στο πλαίσιο αγωγών 
αποζημίωσης που αφορούν την ίδια 
υπόθεση, ανεξαρτήτως του εάν η αγωγή 
έχει ασκηθεί στο κράτος μέλος της εθνικής
αρχής ανταγωνισμού ή του δικαστηρίου 
ανταγωνισμού. Το ίδιο πρέπει να ισχύει 
για μια απόφαση η οποία καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι παραβιάζονται οι 
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού σε περιπτώσεις όπου η 
εθνική και η ενωσιακή νομοθεσία περί 
ανταγωνισμού εφαρμόζονται παράλληλα 
στην ίδια υπόθεση. Η ισχύς αυτή των 
αποφάσεων εθνικών αρχών ανταγωνισμού 
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αναθεωρητικών δικαστηρίων με τις οποίες 
διαπιστώνεται παραβίαση των κανόνων 
ανταγωνισμού θα πρέπει να καλύπτει το 
διατακτικό της απόφασης και τις 
συνοδευτικές αιτιολογικές σκέψεις. Αυτό 
δεν θίγει τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των εθνικών δικαστηρίων 
βάσει του άρθρου 267 της Συνθήκης.

και δικαστηρίων ανταγωνισμού με τις 
οποίες διαπιστώνεται παραβίαση των 
κανόνων ανταγωνισμού θα πρέπει να 
καλύπτει το διατακτικό της απόφασης και 
τις συνοδευτικές αιτιολογικές σκέψεις. 
Αυτό δεν θίγει τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των εθνικών δικαστηρίων 
βάσει του άρθρου 267 της Συνθήκης, το 
δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και 
αμερόληπτου δικαστηρίου και το 
δικαίωμα της υπεράσπισης σύμφωνα με 
τα άρθρα 47 και 48 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το δικαίωμα σε 
δίκαιη δίκη σύμφωνα με το άρθρο 6 της 
Σύμβασης για την Προστασία των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 
Θεμελιωδών Ελευθεριών. Ως εκ τούτου, 
οι αποφάσεις των εθνικών αρχών 
ανταγωνισμού και των δικαστηρίων 
ανταγωνισμού είναι δεσμευτικές υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν διεπράχθησαν 
πρόδηλα σφάλματα κατά την έρευνα και 
ότι τηρήθηκαν τα δικαιώματα 
υπεράσπισης.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Οι εθνικοί κανόνες σχετικά με την 
έναρξη, τη διάρκεια, την αναστολή ή τη 
διακοπή των προθεσμιών παραγραφής δεν 
πρέπει να παρεμποδίζουν υπέρμετρα την 
άσκηση αγωγών αποζημίωσης. Τούτο έχει 
ιδιαίτερη σημασία για τις αγωγές οι οποίες 
στηρίζονται στη διαπίστωση αρχής 
ανταγωνισμού ή αναθεωρητικού
δικαστηρίου ότι διεπράχθη παραβίαση. 
Προς τούτο, οι ζημιωθέντες θα πρέπει να 
εξακολουθούν να είναι σε θέση να 

(26) Οι εθνικοί κανόνες σχετικά με την 
έναρξη, τη διάρκεια, την αναστολή ή τη 
διακοπή των προθεσμιών παραγραφής δεν 
πρέπει να παρεμποδίζουν υπέρμετρα την 
άσκηση αγωγών αποζημίωσης. Τούτο έχει 
ιδιαίτερη σημασία για τις αγωγές οι οποίες 
στηρίζονται στη διαπίστωση αρχής 
ανταγωνισμού ή δικαστηρίου 
ανταγωνισμού ότι διεπράχθη παραβίαση. 
Προς τούτο, οι ζημιωθέντες θα πρέπει να 
εξακολουθούν να είναι σε θέση να 
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ασκήσουν αγωγή αποζημίωσης μετά τις 
διαδικασίες μιας αρχής ανταγωνισμού, με 
σκοπό την εφαρμογή της εθνικής και 
ενωσιακής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.

ασκήσουν αγωγή αποζημίωσης μετά τις 
διαδικασίες μιας αρχής ανταγωνισμού, με 
σκοπό την εφαρμογή της εθνικής και 
ενωσιακής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι επιχειρήσεις που συνεργάζονται με 
τις αρχές ανταγωνισμού στο πλαίσιο 
προγράμματος επιεικούς μεταχείρισης 
διαδραματίζουν βασικό ρόλο στον 
εντοπισμό κρυφών παραβιάσεων της 
αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας από 
συμπράξεις και στον τερματισμό των εν 
λόγω παραβιάσεων, συχνά μειώνοντας τη 
ζημία που θα μπορούσε να έχει προκληθεί 
αν η παραβίαση είχε συνεχιστεί. Είναι 
σκόπιμο επομένως να προβλέπεται ότι οι 
επιχειρήσεις που έχουν εξασφαλίσει 
ασυλία όσον αφορά την επιβολή 
προστίμων από την αρχή ανταγωνισμού 
στο πλαίσιο προγράμματος επιεικούς 
μεταχείρισης, θα προστατεύονται από 
αδικαιολόγητη έκθεση σε αγωγές 
αποζημίωσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
απόφαση της αρχής ανταγωνισμού που 
διαπιστώνει την παραβίαση μπορεί να 
καταστεί τελεσίδικη για την επιχείρηση 
που λαμβάνει ασυλία πριν τελεσιδικήσει 
για τις άλλες επιχειρήσεις οι οποίες δεν 
έχουν λάβει ασυλία. Είναι σκόπιμο 
επομένως η επιχείρηση που λαμβάνει 
ασυλία να απαλλάσσεται κατ’ αρχήν από 
την εις ολόκληρον ευθύνη για το σύνολο 
της ζημίας και η συνεισφορά της να μην 
υπερβαίνει το ύψος της ζημίας που 
προκλήθηκε στους δικούς της άμεσους ή 
έμμεσους αγοραστές, ή, στην περίπτωση 
σύμπραξης αγορών, στους δικούς της 

(28) Οι επιχειρήσεις που συνεργάζονται με 
τις αρχές ανταγωνισμού στο πλαίσιο 
προγράμματος επιεικούς μεταχείρισης 
διαδραματίζουν βασικό ρόλο στον 
εντοπισμό αντίθετων προς τον 
ανταγωνισμό συμφωνιών, αποφάσεων ή 
πρακτικών και στον τερματισμό των εν 
λόγω παραβιάσεων, συχνά μειώνοντας τη 
ζημία που θα μπορούσε να έχει προκληθεί 
αν η παραβίαση είχε συνεχιστεί. Είναι 
σκόπιμο επομένως να προβλέπεται ότι οι 
επιχειρήσεις που έχουν εξασφαλίσει 
ασυλία όσον αφορά την επιβολή 
προστίμων από την αρχή ανταγωνισμού 
στο πλαίσιο προγράμματος επιεικούς 
μεταχείρισης, θα προστατεύονται από 
αδικαιολόγητη έκθεση σε αγωγές 
αποζημίωσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
απόφαση της αρχής ανταγωνισμού που 
διαπιστώνει την παραβίαση μπορεί να 
καταστεί τελεσίδικη για την επιχείρηση 
που λαμβάνει ασυλία πριν τελεσιδικήσει 
για τις άλλες επιχειρήσεις οι οποίες δεν 
έχουν λάβει ασυλία. Είναι σκόπιμο 
επομένως η συνεισφορά της επιχείρησης
που λαμβάνει ασυλία να μην υπερβαίνει το 
ύψος της ζημίας που προκλήθηκε στους 
δικούς της άμεσους ή έμμεσους αγοραστές, 
ή, στην περίπτωση σύμπραξης αγορών, 
στους δικούς της άμεσους ή έμμεσους 
προμηθευτές. Σε περίπτωση που μια 
σύμπραξη προκάλεσε ζημία σε άλλους 
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άμεσους ή έμμεσους προμηθευτές. Σε 
περίπτωση που μια σύμπραξη προκάλεσε 
ζημία σε άλλους εκτός από τους 
πελάτες/προμηθευτές των παραβατριών 
επιχειρήσεων, η συνεισφορά του 
προσώπου που καλύπτεται από ασυλία δεν 
θα πρέπει να υπερβαίνει τη σχετική ευθύνη 
του για τη ζημία που προκλήθηκε από τη 
σύμπραξη. Το εν λόγω μερίδιο θα πρέπει 
να καθορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες 
που χρησιμοποιούνται για τον 
προσδιορισμό της συνεισφοράς που 
καταβάλλουν μεταξύ τους οι παραβάτριες 
επιχειρήσεις (αιτιολογική σκέψη (27) 
ανωτέρω). Η επιχείρηση που καλύπτεται 
από ασυλία θα πρέπει να παραμένει 
πλήρως υπεύθυνη έναντι των λοιπών 
ζημιωθέντων πλην των άμεσων ή 
έμμεσων αγοραστών ή προμηθευτών της, 
μόνο στις περιπτώσεις που δεν είναι σε 
θέση να λάβουν πλήρη αποζημίωση από 
τις άλλες παραβάτριες επιχειρήσεις.

εκτός από τους πελάτες/προμηθευτές των 
παραβατριών επιχειρήσεων, η συνεισφορά 
του προσώπου που καλύπτεται από ασυλία 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη σχετική 
ευθύνη του για τη ζημία που προκλήθηκε 
από τη σύμπραξη. Το εν λόγω μερίδιο θα 
πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με τους 
κανόνες που χρησιμοποιούνται για τον 
προσδιορισμό της συνεισφοράς που 
καταβάλλουν μεταξύ τους οι παραβάτριες 
επιχειρήσεις (αιτιολογική σκέψη (27) 
ανωτέρω).

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Ωστόσο, σε μια κατάσταση κατά την 
οποία η επιπλέον επιβάρυνση έχει 
μετακυλιστεί σε πρόσωπα που είναι 
νομικά αδύνατο να αξιώσουν 
αποζημίωση, δεν είναι σκόπιμο να 
επιτραπεί στην παραβάτρια επιχείρηση 
να εγείρει την ένσταση μετακύλισης, 
καθώς η εν λόγω ένσταση θα της 
επιτρέψει να απαλλαγεί από την ευθύνη 
για τη ζημία που προκάλεσε. Το 
δικαστήριο που επιλαμβάνεται της 
αγωγής θα πρέπει συνεπώς να 
αξιολογήσει, όταν η ένσταση μετακύλισης 
εγείρεται σε συγκεκριμένη υπόθεση, αν τα 

διαγράφεται
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πρόσωπα στα οποία φαίνεται πως 
μετακυλίστηκε η επιπλέον επιβάρυνση 
είναι σε θέση από νομικής άποψης να 
διεκδικήσουν αποζημίωση. Ενώ οι 
έμμεσοι αγοραστές δικαιούνται να 
αξιώσουν αποζημίωση, οι εθνικοί 
κανόνες αιτιώδους συνάφειας 
(συμπεριλαμβανομένων των κανόνων 
προβλεψιμότητας και απόστασης), που 
εφαρμόζονται σύμφωνα με τις αρχές της 
ενωσιακής νομοθεσίας, μπορεί να 
συνεπάγονται ότι ορισμένα πρόσωπα (για 
παράδειγμα, σε ένα επίπεδο της αλυσίδας 
εφοδιασμού που βρίσκεται σε απόσταση 
από την παράβαση) μπορεί να μην είναι 
σε θέση από νομικής άποψης να 
αξιώσουν αποζημίωση σε μια δεδομένη 
περίπτωση. Μόνον όταν το δικαστήριο 
κρίνει ότι το πρόσωπο στο οποίο φαίνεται 
πως μετακυλίστηκε η επιπλέον 
επιβάρυνση είναι από νομικής άποψης σε 
θέση να αξιώσει αποζημίωση, θα 
εξεταστεί το βάσιμο της ένστασης 
μετακύλισης.

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Καταναλωτές ή επιχειρήσεις στους 
οποίους έχει μετακυλιστεί θετική ζημία 
υφίστανται ζημία λόγω παραβίασης της 
εθνικής ή ενωσιακής νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού. Καίτοι η παραβάτρια 
επιχείρηση οφείλει να καταβάλει 
αποζημίωση γι’ αυτή τη ζημία, ενδέχεται 
να είναι ιδιαίτερα δυσχερές για τους 
καταναλωτές ή τις επιχειρήσεις που δεν 
πραγματοποίησαν καμία απευθείας αγορά 
από την παραβάτρια επιχείρηση να 
αποδείξουν την έκταση της συγκεκριμένης 

(31) Καταναλωτές ή επιχειρήσεις στους 
οποίους έχει μετακυλιστεί θετική ζημία 
υφίστανται ζημία λόγω παραβίασης της 
εθνικής ή ενωσιακής νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού. Καίτοι η παραβάτρια 
επιχείρηση οφείλει να καταβάλει 
αποζημίωση γι’ αυτή τη ζημία, ενδέχεται 
να είναι ιδιαίτερα δυσχερές για τους 
καταναλωτές ή τις επιχειρήσεις που δεν 
πραγματοποίησαν καμία απευθείας αγορά 
από την παραβάτρια επιχείρηση να 
αποδείξουν την έκταση της συγκεκριμένης 
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ζημίας. Επομένως, είναι σκόπιμο να 
προβλέπεται ότι, στις περιπτώσεις όπου η 
ύπαρξη αξίωσης αποζημίωσης ή το ποσό 
που πρόκειται να επιδικαστεί εξαρτώνται 
από το αν ή σε ποιο βαθμό έχει 
μετακυλιστεί στον έμμεσο αγοραστή η 
επιπλέον επιβάρυνση την οποία κατέβαλε 
ο άμεσος αγοραστής της παραβάτριας 
επιχείρησης, ο πρώτος θεωρείται ότι έχει 
παράσχει την απόδειξη ότι η επιπλέον 
επιβάρυνση που κατέβαλε ο εν λόγω 
άμεσος αγοραστής έχει μετακυλιστεί στο 
επίπεδό του, εφόσον είναι σε θέση να 
αποδείξει ότι εκ πρώτης όψεως επήλθε η 
εν λόγω μετακύλιση. Είναι επίσης 
σκόπιμο να καθοριστεί υπό ποιες 
προϋποθέσεις ο έμμεσος αγοραστής 
πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει παράσχει 
αυτή την εκ πρώτης όψεως απόδειξη. 
Όσον αφορά την ποσοτικοποίηση της 
μετακύλισης, το εθνικό δικαστήριο θα 
πρέπει να έχει την εξουσία να εκτιμά ποιο 
μερίδιο της επιπλέον επιβάρυνσης έχει 
μετακυλιστεί στο επίπεδο των έμμεσων 
αγοραστών στη διαφορά που εκκρεμεί 
ενώπιόν του. Θα πρέπει να επιτρέπεται 
στην παραβάτρια επιχείρηση να παράσχει 
αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα 
οποία η θετική ζημία δεν μετακυλίστηκε 
ή δεν μετακυλίστηκε πλήρως.

ζημίας. Επομένως, ο έμμεσος αγοραστής, 
για να αποδείξει ότι επήλθε μετακύλιση 
σε αυτόν, πρέπει να αποδείξει 
τουλάχιστον ότι ο εναγόμενος έχει 
διαπράξει παραβίαση της νομοθεσίας 
περί ανταγωνισμού, ότι η παραβίαση είχε 
ως αποτέλεσμα την επιβολή επιπλέον 
επιβάρυνσης στον άμεσο αγοραστή του 
εναγόμενου, ότι ο έμμεσος αγοραστής 
αγόρασε τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που 
αποτέλεσαν αντικείμενο της παραβίασης 
ή αγόρασε αγαθά ή υπηρεσίες τα οποία 
είτε προήλθαν από τα αγαθά ή τις 
υπηρεσίες που αποτέλεσαν αντικείμενο 
της παραβίασης είτε περιείχαν τα εν λόγω 
αγαθά ή υπηρεσίες και ότι ο έμμεσος 
αγοραστής αγόρασε τα εν λόγω αγαθά ή 
υπηρεσίες από τον άμεσο αγοραστή ή από 
άλλο έμμεσο αγοραστή, ο οποίος 
συνδέεται άμεσα μέσω της αλυσίδας 
εφοδιασμού με τον εναγόμενο. Όσον 
αφορά την ποσοτικοποίηση της 
μετακύλισης, το εθνικό δικαστήριο θα 
πρέπει να έχει την εξουσία να εκτιμά ποιο 
μερίδιο της επιπλέον επιβάρυνσης έχει 
μετακυλιστεί στο επίπεδο των έμμεσων 
αγοραστών στη διαφορά που εκκρεμεί 
ενώπιόν του.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Για την αντιμετώπιση της 
ασυμμετρίας πληροφόρησης και
ορισμένων από τις δυσκολίες που 
συνδέονται με την ποσοτικοποίηση της 
ζημίας λόγω παραβίασης της 
αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και για να 

(35) Για την αντιμετώπιση ορισμένων από 
τις δυσκολίες που συνδέονται με την 
ποσοτικοποίηση της ζημίας λόγω 
παραβίασης της αντιμονοπωλιακής 
νομοθεσίας, τα εθνικά δικαστήρια πρέπει 
να έχουν την εξουσία να διαπιστώνουν 
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διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των 
αγωγών αποζημίωσης, είναι σκόπιμο να 
τεκμαίρεται ότι, στην περίπτωση 
παραβιάσεων από συμπράξεις, η 
παραβίαση έχει προκαλέσει ζημία, ιδίως 
μέσω επίδρασης στις τιμές. Ανάλογα με 
τα πραγματικά γεγονότα της υπόθεσης, 
αυτό σημαίνει ότι η σύμπραξη προκάλεσε 
αύξηση των τιμών ή εμπόδισε την πτώση 
των τιμών που θα είχε προκύψει εάν δεν 
είχε συμβεί η παραβίαση. Η παραβάτρια 
επιχείρηση θα πρέπει να είναι ελεύθερη 
να αντικρούσει το εν λόγω τεκμήριο. 
Είναι σκόπιμο να περιοριστεί αυτό το 
μαχητό τεκμήριο στις συμπράξεις, 
λαμβανομένου υπόψη του μυστικού 
χαρακτήρα της συμπράξεως, γεγονός το 
οποίο αυξάνει την εν λόγω ασυμμετρία 
πληροφόρησης και καθιστά πιο δύσκολο 
για τον ζημιωθέντα να αποκτήσει τα 
αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία για να 
αποδείξει τη ζημία.

την ύπαρξη ζημίας και να εκτιμούν το 
ύψος της, λαμβάνοντας υπόψη τα 
αποδεικτικά στοιχεία που παρέχονται από 
τους διαδίκους.

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Για την ενθάρρυνση των 
συναινετικών διευθετήσεων, η παραβάτρια 
επιχείρηση που καταβάλλει αποζημίωση 
μέσω συναινετικής επίλυσης διαφορών δεν 
θα πρέπει να τίθεται σε δυσμενέστερη 
θέση έναντι των άλλων παραβατών σε 
σχέση με αυτήν στην οποία θα είχε τεθεί 
χωρίς τη συναινετική διευθέτηση. Αυτό θα 
μπορούσε να συμβεί εάν ένας παραβάτης 
που συμμετέχει στη διαδικασία 
διευθέτησης, ακόμη και μετά τη 
συναινετική διευθέτηση εξακολουθούσε να 
ευθύνεται εις ολόκληρον για τη ζημία που 
προκλήθηκε από την παραβίαση. Ένας 

(40) Για την ενθάρρυνση των 
συναινετικών διευθετήσεων, η παραβάτρια 
επιχείρηση που καταβάλλει αποζημίωση 
μέσω συναινετικής επίλυσης διαφορών δεν 
θα πρέπει να τίθεται σε δυσμενέστερη 
θέση έναντι των άλλων παραβατών σε 
σχέση με αυτήν στην οποία θα είχε τεθεί 
χωρίς τη συναινετική διευθέτηση. Αυτό θα 
μπορούσε να συμβεί εάν ένας παραβάτης 
που συμμετέχει στη διαδικασία 
διευθέτησης, ακόμη και μετά τη 
συναινετική διευθέτηση εξακολουθούσε να 
ευθύνεται εις ολόκληρον για τη ζημία που 
προκλήθηκε από την παραβίαση. Ένας 
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παραβάτης που συμμετέχει στη διαδικασία 
διευθέτησης θα πρέπει επομένως κατ’ 
αρχήν να μην καταβάλει οποιοδήποτε ποσό 
συνεισφοράς στους άλλους παραβάτες που 
δεν συμμετέχουν στη διαδικασία 
διευθέτησης, όταν οι τελευταίοι έχουν 
καταβάλει αποζημίωση στον ζημιωθέντα 
με τον οποίο είχε διευθετήσει τη διαφορά 
του ο πρώτος παραβάτης. Ο λόγος της 
θέσπισης αυτού του κανόνα μη 
συνεισφοράς είναι ότι η αξίωση του 
ζημιωθέντος μειώνεται κατά το μερίδιο της 
ζημίας που προκάλεσε στον ζημιωθέντα ο 
παραβάτης που συμμετέχει στη διαδικασία 
διευθέτησης. Το εν λόγω μερίδιο θα πρέπει 
να καθορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες 
που χρησιμοποιούνται για τον 
προσδιορισμό της συνεισφοράς που 
καταβάλλουν μεταξύ τους οι παραβάτριες 
επιχειρήσεις (αιτιολογική σκέψη (27) 
ανωτέρω). Χωρίς αυτήν τη μείωση, οι 
παραβάτες που δεν συμμετέχουν σε 
διαδικασία διευθέτησης θα θίγονταν 
αδικαιολόγητα από τη διευθέτηση της 
οποίας δεν αποτελούσαν μέρος. Ο 
παραβάτης που συμμετέχει σε διαδικασία 
διευθέτησης θα πρέπει πάντως να 
καταβάλει αποζημίωση, στις περιπτώσεις 
που αυτή είναι η μόνη δυνατότητα του 
ζημιωθέντος να λάβει πλήρη 
αποζημίωση.

παραβάτης που συμμετέχει στη διαδικασία 
διευθέτησης θα πρέπει επομένως κατ’ 
αρχήν να μην καταβάλει οποιοδήποτε ποσό 
συνεισφοράς στους άλλους παραβάτες που 
δεν συμμετέχουν στη διαδικασία 
διευθέτησης, όταν οι τελευταίοι έχουν 
καταβάλει αποζημίωση στον ζημιωθέντα 
με τον οποίο είχε διευθετήσει τη διαφορά 
του ο πρώτος παραβάτης. Ο λόγος της 
θέσπισης αυτού του κανόνα μη 
συνεισφοράς είναι ότι η αξίωση του 
ζημιωθέντος μειώνεται κατά το μερίδιο της 
ζημίας που προκάλεσε στον ζημιωθέντα ο 
παραβάτης που συμμετέχει στη διαδικασία 
διευθέτησης. Το εν λόγω μερίδιο θα πρέπει 
να καθορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες 
που χρησιμοποιούνται για τον 
προσδιορισμό της συνεισφοράς που 
καταβάλλουν μεταξύ τους οι παραβάτριες 
επιχειρήσεις (αιτιολογική σκέψη (27) 
ανωτέρω). Χωρίς αυτήν τη μείωση, οι
παραβάτες που δεν συμμετέχουν σε 
διαδικασία διευθέτησης θα θίγονταν 
αδικαιολόγητα από τη διευθέτηση της 
οποίας δεν αποτελούσαν μέρος.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όποιος έχει υποστεί ζημία που 
προκλήθηκε από παραβίαση του 
ενωσιακού ή εθνικού δικαίου περί 
ανταγωνισμού μπορεί να αξιώσει πλήρη 
αποζημίωση για την εν λόγω ζημία.

1. Όποιος έχει υποστεί ζημία που 
προκλήθηκε από παραβίαση του 
ενωσιακού ή εθνικού δικαίου περί 
ανταγωνισμού μπορεί να αξιώσει πλήρη 
αποζημίωση για την εν λόγω ζημία, με την 
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επιφύλαξη οιασδήποτε προβλεπόμενης 
από το εθνικό δίκαιο προϋπόθεσης που 
θεμελιώνει ευθύνη.

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η πλήρης αποζημίωση θέτει όποιον έχει 
υποστεί ζημία στη θέση στην οποία θα 
βρισκόταν, αν δεν είχε διαπραχθεί η 
παραβίαση. Επομένως, περιλαμβάνει 
αποζημίωση για τη θετική ζημία και το 
διαφυγόν κέρδος, καθώς και καταβολή 
τόκων για το χρονικό διάστημα από την 
επέλευση της ζημίας έως τη στιγμή που 
καταβλήθηκε η αποζημίωση για την εν 
λόγω ζημία.

2. Η πλήρης αποζημίωση θέτει όποιον έχει 
υποστεί ζημία στη θέση στην οποία θα 
βρισκόταν, αν δεν είχε διαπραχθεί η 
παραβίαση. Επομένως, περιλαμβάνει 
αποζημίωση για τη θετική ζημία και το 
διαφυγόν κέρδος, καθώς και, κατά 
περίπτωση, καταβολή τόκων για την εν 
λόγω ζημία.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. «αναθεωρητικό δικαστήριο», εθνικό 
δικαστήριο που έχει την εξουσία να 
αναθεωρεί αποφάσεις εθνικής αρχής 
ανταγωνισμού, στο πλαίσιο της οποίας 
μπορεί να έχει επίσης την εξουσία 
διαπίστωσης παραβιάσεων του άρθρου 
101 ή του άρθρου 102 της Συνθήκης·

9. «δικαστήριο ανταγωνισμού», εθνικό 
δικαστήριο που έχει την εξουσία να 
αναθεωρεί αποφάσεις εθνικής αρχής 
ανταγωνισμού ή να διαπιστώνει
παραβιάσεις του άρθρου 101 ή του 
άρθρου 102 της Συνθήκης·

Or. en



PE516.968v01-00 22/54 PR\1002311EL.doc

EL

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. «απόφαση παραβίασης», απόφαση 
αρχής ανταγωνισμού ή αναθεωρητικού
δικαστηρίου με την οποία διαπιστώνεται 
παραβίαση της νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού·

10. «απόφαση παραβίασης», απόφαση 
αρχής ανταγωνισμού ή δικαστηρίου 
ανταγωνισμού με την οποία διαπιστώνεται 
παραβίαση της νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. «τελεσίδικη» απόφαση παραβίασης, η 
σχετική με κάποια παραβίαση απόφαση 
αρχής ανταγωνισμού ή αναθεωρητικού
δικαστηρίου η οποία δεν υπόκειται πλέον 
σε αναθεώρηση·

11. «τελεσίδικη» απόφαση παραβίασης, η 
σχετική με κάποια παραβίαση απόφαση 
αρχής ανταγωνισμού ή δικαστηρίου 
ανταγωνισμού η οποία δεν υπόκειται 
πλέον σε αναθεώρηση·

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. «πρόγραμμα επιεικούς μεταχείρισης», 
πρόγραμμα βάσει του οποίου ένας 
συμμετέχων σε μυστική σύμπραξη, 
ανεξάρτητα από τις άλλες επιχειρήσεις που 
συμμετέχουν στη σύμπραξη, συνεργάζεται 
στο πλαίσιο της έρευνας της αρμόδιας 
αρχής ανταγωνισμού, παρέχοντας 
αυτοβούλως στοιχεία σε σχέση με τη 

13. «πρόγραμμα επιεικούς μεταχείρισης», 
πρόγραμμα βάσει του οποίου ένας 
συμμετέχων σε αντίθετη προς τον 
ανταγωνισμό συμφωνία, απόφαση ή 
πρακτική, ανεξάρτητα από τις άλλες 
επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην εν 
λόγω συμφωνία, απόφαση ή πρακτική, 
συνεργάζεται στο πλαίσιο της έρευνας της 
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σύμπραξη και τον ρόλο του σε αυτήν, 
έναντι των οποίων ο συμμετέχων 
εξασφαλίζει ασυλία από οποιοδήποτε 
πρόστιμο πρέπει να επιβληθεί για τη 
σύμπραξη ή μείωση του εν λόγω 
προστίμου·

αρμόδιας αρχής ανταγωνισμού, 
παρέχοντας αυτοβούλως στοιχεία σε σχέση 
με τη συμφωνία, απόφαση ή πρακτική και 
τον ρόλο του σε αυτήν, έναντι των οποίων 
ο συμμετέχων εξασφαλίζει είτε ασυλία από 
οποιοδήποτε πρόστιμο πρέπει να επιβληθεί 
για την συμφωνία, απόφαση ή πρακτική 
είτε μείωση του εν λόγω προστίμου·

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14. «εταιρική δήλωση περί επιεικούς 
μεταχείρισης», η προφορική ή γραπτή 
αναφορά που υποβάλλεται αυτοβούλως 
από επιχείρηση ή για λογαριασμό της σε 
αρχή ανταγωνισμού, στην οποία εξηγείται 
η γνώση της εν λόγω επιχείρησης σχετικά 
με μυστική σύμπραξη (καρτέλ) και ο 
ρόλος της σε αυτήν και η οποία 
καταρτίστηκε ειδικά με σκοπό την 
υποβολή της στην αρχή ανταγωνισμού, 
προκειμένου να εξασφαλισθεί ασυλία ή 
μείωση των προστίμων κατ’ εφαρμογή 
προγράμματος επιείκειας που αφορά την 
εφαρμογή του άρθρου 101 της Συνθήκης ή 
της αντίστοιχης διάταξης της εθνικής 
νομοθεσίας. Η δήλωση δεν περιλαμβάνει 
έγγραφα ή πληροφορίες που υπάρχουν 
ανεξαρτήτως των διαδικασιών μιας αρχής 
ανταγωνισμού («προϋπάρχουσες 
πληροφορίες»)·

14. «δήλωση περί επιεικούς μεταχείρισης», 
η προφορική ή γραπτή αναφορά που 
υποβάλλεται, οποτεδήποτε κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας, αυτοβούλως 
από επιχείρηση ή για λογαριασμό της σε 
αρχή ανταγωνισμού, στην οποία εξηγείται 
η γνώση της εν λόγω επιχείρησης σχετικά 
με αντίθετη προς τον ανταγωνισμό 
συμφωνία, απόφαση ή πρακτική και ο 
ρόλος της σε αυτήν και η οποία 
καταρτίστηκε με σκοπό την υποβολή της 
στην αρχή ανταγωνισμού, προκειμένου να 
εξασφαλισθεί ασυλία ή μείωση των 
προστίμων κατ’ εφαρμογή προγράμματος 
επιείκειας που αφορά την εφαρμογή του 
άρθρου 101 της Συνθήκης ή της 
αντίστοιχης διάταξης της εθνικής 
νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων 
οιωνδήποτε παραρτημάτων της εν λόγω 
δήλωσης. Η δήλωση δεν περιλαμβάνει 
έγγραφα ή πληροφορίες που υπάρχουν 
ανεξαρτήτως των διαδικασιών μιας αρχής 
ανταγωνισμού («προϋπάρχουσες 
πληροφορίες»)·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο ορισμός για την «εταιρική δήλωση περί επιεικούς μεταχείρισης» που προτείνεται δεν 
περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα που περιέχουν στοιχεία που ενοχοποιούν την ίδια την επιχείρηση 
και υποβάλλονται από τον αιτούντα επιεική μεταχείριση. Ως εκ τούτου, περιορίζοντας την 
προστασία εγγράφων, που υποβάλλονται από τον αιτούντα επιεική μεταχείριση, αποκλειστικά 
στην «εταιρική δήλωση περί επιεικούς μεταχείρισης» και στο υπόμνημα για διακανονισμό, 
όπως ορίζεται στη νομοθετική πρόταση, δεν επιτυγχάνεται ο επιδιωκόμενος στόχος για 
διατήρηση της ορθολογικότητας και της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων επιεικούς 
μεταχείρισης και των διαδικασιών διακανονισμού.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – σημείο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17. «συναινετική διευθέτηση», συμφωνία 
σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης 
μετά από συναινετική επίλυση διαφορών.

17. «συναινετική διευθέτηση», συμφωνία 
σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης 
μετά από συναινετική επίλυση διαφορών, 
συμπεριλαμβανομένης συμφωνίας 
δυνάμει της οποίας η επιχείρηση 
δεσμεύεται να καταβάλει αποζημίωση 
στα θύματα παραβιάσεων των κανόνων 
περί ανταγωνισμού από ταμείο 
αποζημίωσης·

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – σημείο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17α. «άμεσος αγοραστής», άμεσος 
πελάτης επιχείρησης, η οποία διέπραξε 
παράβαση της νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού·

Or. en
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Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – σημείο 17 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17β. «έμμεσος αγοραστής», αγοραστής 
προϊόντων ή υπηρεσιών επιχείρησης που 
διέπραξε παράβαση της νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού, ο οποίος δεν αγόρασε τα 
εν λόγω προϊόντα απευθείας από την 
παραβάτρια επιχείρηση.

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 διαγράφεται
Κοινολόγηση αποδεικτικών στοιχείων
1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σε 
περίπτωση που ο ενάγων έχει 
παρουσιάσει ευλόγως διαθέσιμα 
πραγματικά περιστατικά και αποδεικτικά 
στοιχεία που δείχνουν ότι υπάρχουν 
βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι ο ίδιος ή 
εκείνοι που εκπροσωπεί, έχουν υποστεί 
ζημία που προκλήθηκε από την 
παραβίαση της νομοθεσίας ανταγωνισμού 
από τον εναγόμενο, τα εθνικά δικαστήρια 
μπορούν να διατάξουν την κοινολόγηση 
αποδεικτικών στοιχείων από τον
εναγόμενο ή από τρίτο μέρος, ανεξάρτητα 
από το εάν τα στοιχεία αυτά 
περιλαμβάνονται επίσης στο φάκελο της 
αρχής ανταγωνισμού, υπό τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στο 
παρόν κεφάλαιο. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι τα δικαστήρια είναι 
επίσης σε θέση να διατάξουν τον 
ενάγοντα ή τρίτο να κοινολογήσουν 



PE516.968v01-00 26/54 PR\1002311EL.doc

EL

αποδεικτικά στοιχεία μετά από αίτημα 
του εναγόμενου.
Η παρούσα διάταξη δεν θίγει τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
εθνικών δικαστηρίων βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του 
Συμβουλίου.
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
εθνικά δικαστήρια διατάσσουν την 
κοινολόγηση αποδεικτικών στοιχείων 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 εφόσον ο 
διάδικος που ζητά την κοινολόγηση:
α) έχει αποδείξει ότι αποδεικτικά στοιχεία 
που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του 
αντιδίκου του ή τρίτου είναι κρίσιμα για 
τη στοιχειοθέτηση της αξίωσής του ή 
κάποιας ένστασης που προβάλλει· και
β) έχει προσδιορίσει είτε συγκεκριμένα 
επιμέρους αποδεικτικά στοιχεία είτε όσο 
το δυνατό πιο επακριβείς και στενές 
κατηγορίες αποδεικτικών στοιχείων με
γνώμονα τα πραγματικά περιστατικά που 
μπορεί ευλόγως να γνωρίζει.
3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
εθνικά δικαστήρια περιορίζουν την 
κοινολόγηση αποδεικτικών στοιχείων 
στην έκταση που επιτρέπει η αρχή της 
αναλογικότητας. Για να κρίνουν αν η 
κοινολόγηση που ζητά ένας διάδικος είναι 
σύμφωνη με την αρχή της 
αναλογικότητας, τα εθνικά δικαστήρια 
λαμβάνουν υπόψη τα νόμιμα συμφέροντα 
όλων των εμπλεκομένων διαδίκων και 
τρίτων. Ειδικότερα, λαμβάνουν υπόψη:
α) την πιθανότητα να έχει διαπραχθεί η 
εικαζόμενη παραβίαση της νομοθεσίας 
περί ανταγωνισμού·
β) την έκταση και το κόστος της 
κοινολόγησης, ιδίως για τυχόν 
εμπλεκόμενα τρίτα μέρη·
γ) κατά πόσον τα αποδεικτικά στοιχεία 
που πρέπει να κοινολογηθούν περιέχουν 
εμπιστευτικές πληροφορίες, που αφορούν 
ιδίως τρίτους, καθώς και τις 
λεπτομέρειες για την προστασία των εν 
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λόγω εμπιστευτικών πληροφοριών· και 
δ) σε περιπτώσεις που η παραβίαση 
ερευνάται ή έχει ερευνηθεί από μια αρχή 
ανταγωνισμού, αν το αίτημα έχει 
διατυπωθεί ειδικά σε σχέση με τη φύση, 
το αντικείμενο ή το περιεχόμενο αυτών 
των εγγράφων και όχι ως γενικό αίτημα 
σχετικά με έγγραφα που υποβλήθηκαν σε 
μια αρχή ανταγωνισμού ή που 
περιέχονται στον φάκελο της εν λόγω 
αρχής ανταγωνισμού. 
4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
εθνικά δικαστήρια έχουν στη διάθεσή 
τους αποτελεσματικά μέτρα για την 
προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών 
από ακατάλληλη χρήση στο μεγαλύτερο 
δυνατό βαθμό, διασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα ότι καθίστανται διαθέσιμα τα 
σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που 
περιέχουν αυτές τις πληροφορίες στο 
πλαίσιο των αγωγών αποζημίωσης.
5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα με σκοπό τον πλήρη σεβασμό των 
παντός είδους νομίμων προνομίων και 
των λοιπών δικαιωμάτων απαλλαγής από 
την υποχρέωση κοινολόγησης 
αποδεικτικών στοιχείων.
6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, στο 
βαθμό που τα δικαστήριά τους έχουν την 
εξουσία να διατάσσουν την κοινολόγηση 
χωρίς ακρόαση του προσώπου από το 
οποίο ζητείται η κοινολόγηση, δεν μπορεί 
να επιβληθεί καμία ποινή για τη μη 
συμμόρφωση σε τέτοια διαταγή, έως ότου 
ο αποδέκτης της εν λόγω διαταγής έχει 
ακουσθεί από το δικαστήριο.
7. Τα αποδεικτικά στοιχεία 
περιλαμβάνουν όλα τα είδη αποδεικτικών 
στοιχείων που γίνονται δεκτά από το 
επιληφθέν εθνικό δικαστήριο, ιδίως 
έγγραφα και όλα τα άλλα αντικείμενα που 
περιέχουν πληροφορίες, ανεξάρτητα από 
το μέσο στο οποίο αυτές είναι 
αποθηκευμένες.
8. Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης που 
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προβλέπεται στην παράγραφο 4 και των 
περιορισμών που προβλέπονται στο 
άρθρο 6, το παρόν άρθρο δεν εμποδίζει 
τα κράτη μέλη να διατηρούν ή να 
θεσπίζουν κανόνες που οδηγούν σε 
ευρύτερη κοινολόγηση αποδεικτικών 
στοιχείων.

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περιορισμοί σχετικά με την κοινολόγηση 
αποδεικτικών στοιχείων από τον φάκελο 
μιας αρχής ανταγωνισμού

Κοινολόγηση αποδεικτικών στοιχείων

Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, για το 
σκοπό των αγωγών αποζημίωσης, τα 
εθνικά δικαστήρια δεν μπορούν 
οποτεδήποτε να απαιτήσουν από διάδικο ή 
τρίτο να κοινολογήσει οποιαδήποτε από 
τις ακόλουθες κατηγορίες στοιχείων:

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, για το 
σκοπό των αγωγών αποζημίωσης, τα 
εθνικά δικαστήρια δεν μπορούν κατ’ 
αρχήν να απαιτήσουν από διάδικο ή τρίτο 
να κοινολογήσει δηλώσεις περί επιεικούς 
μεταχείρισης ή οποιοδήποτε άλλο 
έγγραφο περιέχει αποδεικτικά στοιχεία 
που ενοχοποιούν την ίδια την επιχείρηση 
και κοινολογούνται από τον αιτούντα 
επιεική μεταχείριση. Ωστόσο, σε 
περίπτωση που ο ενάγων έχει 
παρουσιάσει ευλόγως διαθέσιμα 
πραγματικά περιστατικά και αποδεικτικά 
στοιχεία που στηρίζουν επαρκώς τον 
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ισχυρισμό του ότι ο ίδιος ή εκείνοι που 
εκπροσωπεί, έχουν υποστεί ζημία που 
προκλήθηκε από την παραβίαση των 
κανόνων περί ανταγωνισμού και ότι η 
δήλωση περί επιεικούς μεταχείρισης ή 
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που περιέχει 
στοιχεία που ενοχοποιούν την ίδια την 
επιχείρηση και κοινολογήθηκαν από τον 
αιτούντα επιεική μεταχείριση, είναι 
απαραίτητα για την στήριξη της αξίωσής 
του και περιέχουν αποδεικτικά στοιχεία 
που δεν μπορούν να υποβληθούν άλλως, 
τα εθνικά δικαστήρια μπορούν να 
διατάξουν την κοινολόγηση αποδεικτικών 
στοιχείων από τον εναγόμενο ή τρίτο, 
ανεξάρτητα από το εάν τα εν λόγω 
αποδεικτικά στοιχεία περιλαμβάνονται 
επίσης στο φάκελο της αρχής 
ανταγωνισμού, υπό τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο. Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα εθνικά
δικαστήρια είναι επίσης σε θέση να 
διατάξουν τον ενάγοντα ή τρίτο να 
κοινολογήσουν αποδεικτικά στοιχεία μετά 
από αίτημα του εναγόμενου.
Η παρούσα διάταξη δεν θίγει τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
εθνικών δικαστηρίων βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του 
Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (Pfleiderer και Donau Chemie), η 
καθαυτή προστασία ορισμένων εγγράφων είναι ασυμβίβαστη με το πρωτογενές δίκαιο καθώς 
παραβιάζει την αρχή της αποτελεσματικότητας όσον αφορά το δικαίωμα αποζημίωσης. Ως εκ 
τούτου, η εισαγωγή καθαυτής προστασίας θα δημιουργούσε ευρύτατο επίπεδο προστασίας που 
μπορεί να μην τηρούνταν και κατ’ επέκταση να αποτελούσε πηγή νομικής αβεβαιότητας. 
Επιπλέον, η διατύπωση του άρθρου 6 ενέχει τον κίνδυνο εξ αντιδιαστολής επιχειρηματολογίας 
υπέρ της κοινολόγησης όλων των εγγράφων που δεν αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1 
και 2.
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Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εταιρικές δηλώσεις περί επιεικούς 
μεταχείρισης και

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) υπομνήματα για διακανονισμό. διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, για το 
σκοπό των αγωγών αποζημίωσης, τα 
εθνικά δικαστήρια μπορούν να διατάξουν
την κοινολόγηση των ακόλουθων 
κατηγοριών αποδεικτικών στοιχείων, 
μόνον εφόσον μια αρχή ανταγωνισμού 
έχει περατώσει τις διαδικασίες της ή έχει 
λάβει απόφαση που αναφέρεται στο 
άρθρο 5 του κανονισμού αριθ. 1/2003 ή 
στο κεφάλαιο III του κανονισμού αριθ. 
1/2003:

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
εθνικά δικαστήρια διατάσσουν την 
κοινολόγηση αποδεικτικών στοιχείων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 εφόσον ο 
διάδικος που ζητά την κοινολόγηση:

Or. en
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Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από 
ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ειδικά για 
τις διαδικασίες μιας αρχής 
ανταγωνισμού,

α) έχει προσδιορίσει τα αποδεικτικά 
στοιχεία που βρίσκονται υπό τον έλεγχο 
του αντιδίκου του ή τρίτου και είναι 
κρίσιμα για τη στοιχειοθέτηση της 
αξίωσής του ή κάποιας ένστασης που 
προβάλλει, 

Or. en

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πληροφορίες που καταρτίστηκαν από 
μια αρχή ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια 
των διαδικασιών της.

β) έχει αποδείξει ότι το αίτημα για 
κοινολόγηση αποδεικτικών στοιχείων 
αφορά συγκεκριμένη αγωγή αποζημίωσης 
που έχει υποβληθεί ενώπιον εθνικού 
δικαστηρίου της Ένωσης, και

Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) έχει αποδείξει κατά τρόπο 
ικανοποιητικό για το εθνικό δικαστήριο 
στο οποίο υπέβαλε την αίτηση ότι τα 
αποδεικτικά στοιχεία που 
συγκεντρώνονται δεν θα 
χρησιμοποιηθούν από τον αιτούντα ή 
τρίτο που σχετίζεται με αυτόν σε άλλη 
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διαδικασία και ότι δεν θα διατεθούν από 
τον αιτούντα ή τρίτο που σχετίζεται με 
αυτόν σε τρίτο χωρίς άδεια από το εθνικό 
δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί 
η συγκεκριμένη αγωγή αποζημίωσης.

Or. en

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κοινολόγηση αποδεικτικών στοιχείων 
που βρίσκονται στον φάκελο μιας αρχής 
ανταγωνισμού και δεν εμπίπτουν σε 
καμία από τις κατηγορίες που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 ή 2 του 
παρόντος άρθρου μπορεί να διαταχθεί σε 
αγωγές αποζημίωσης, ανά πάσα στιγμή.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
εθνικά δικαστήρια μπορούν να 
διατάσσουν την κοινολόγηση 
συγκεκριμένων τμημάτων των εν λόγω 
αποδεικτικών στοιχείων ή κατηγοριών 
αυτών, που προσδιορίζονται με όσο το 
δυνατόν πιο σαφή και συγκεκριμένο 
τρόπο, με γνώμονα τα ευλόγως διαθέσιμα 
πραγματικά δεδομένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει στην αιτιολογική έκθεση της νομοθετικής πρότασης ότι τα 
συνολικά αιτήματα κοινολόγησης εγγράφων πρέπει κανονικά να θεωρούνται ως υπερβολικά και 
πως δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση του αιτούντος να προσδιορίζει τα αποδεικτικά 
στοιχεία ή τις κατηγορίες αυτών με όσο το δυνατόν πιο σαφή και συγκεκριμένο τρόπο. 
Προκειμένου να αποφευχθεί η «αλίευση πληροφοριών», τα επιμέρους αποδεικτικά στοιχεία ή οι 
κατηγορίες αποδεικτικών στοιχείων πρέπει να προσδιορίζονται από τον αιτούντα με όσο το 
δυνατόν πιο σαφή και συγκεκριμένο τρόπο.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
εθνικά δικαστήρια περιορίζονται στην 
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κοινολόγηση αποδεικτικών στοιχείων που 
είναι σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας και σχετίζονται με αγωγή 
αποζημίωσης εντός της Ένωσης. Για να 
κρίνουν εάν η κοινολόγηση που ζητά ένας 
διάδικος είναι σύμφωνη με την αρχή της 
αναλογικότητας, τα εθνικά δικαστήρια 
λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα των 
εμπλεκομένων δημόσιων φορέων και τα 
νόμιμα συμφέροντα όλων των 
εμπλεκομένων ιδιωτικών φορέων. 
Ειδικότερα, λαμβάνουν υπόψη:
α) την ανάγκη διασφάλισης της 
αποτελεσματικότητας της επιβολής της 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού από 
δημόσιους φορείς, ιδίως όσον αφορά τους 
κινδύνους που ελλοχεύουν από την 
κοινολόγηση εγγράφων:
i) για προγράμματα επιεικούς 
μεταχείρισης που διεξάγονται από αρχές 
ανταγωνισμού·
ii) για διαδικασίες διακανονισμού που 
διεξάγονται από αρχές ανταγωνισμού·
iii) για τις εσωτερικές διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων των αρχών ανταγωνισμού και
του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού·
β) την πιθανότητα να έχει διαπραχθεί η 
εικαζόμενη παραβίαση της νομοθεσίας 
περί ανταγωνισμού·
γ) την έκταση και το κόστος της 
κοινολόγησης, ιδίως για τυχόν 
εμπλεκόμενα τρίτα μέρη·
δ) κατά πόσον τα αποδεικτικά στοιχεία 
που πρέπει να κοινολογηθούν περιέχουν 
εμπιστευτικές πληροφορίες, που αφορούν 
ιδίως τρίτους, καθώς και τις 
λεπτομέρειες για την προστασία των εν 
λόγω εμπιστευτικών πληροφοριών· 
ε) σε περιπτώσεις που η παραβίαση 
ερευνάται ή έχει ερευνηθεί από μια αρχή 
ανταγωνισμού, αν το αίτημα έχει 
διατυπωθεί ειδικά σε σχέση με τη φύση, 
το αντικείμενο ή το περιεχόμενο αυτών 
των εγγράφων και όχι ως γενικό αίτημα 
σχετικά με έγγραφα που υποβλήθηκαν σε 
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μια αρχή ανταγωνισμού ή που 
περιέχονται στον φάκελο της εν λόγω 
αρχής ανταγωνισμού· και
στ) την ανάγκη αποφυγής κατάχρησης 
των προβλεπόμενων στο παρόν κεφάλαιο 
δικαιωμάτων που σχετίζονται με την 
κοινολόγηση αποδεικτικών στοιχείων, 
καθώς και των αποδεικτικών στοιχείων 
και πληροφοριών που συγκεντρώνονται 
με αυτόν τον τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
εθνικά δικαστήρια έχουν στη διάθεσή 
τους αποτελεσματικά μέτρα για την 
προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών 
από ακατάλληλη χρήση στο μεγαλύτερο 
δυνατό βαθμό, διασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα ότι καθίστανται διαθέσιμα τα 
σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που 
περιέχουν αυτές τις πληροφορίες στο 
πλαίσιο των αγωγών αποζημίωσης εντός 
της Ένωσης. Το συμφέρον επιχειρήσεων 
από την αποφυγή αγωγών αποζημίωσης 
λόγω παραβιάσεων δεν αποτελεί 
εμπορικό συμφέρον άξιο προστασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 5 δεν παρέχει καμία κατευθυντήρια γραμμή σχετικά με τα αιτήματα για κοινολόγηση 
αποδεικτικών στοιχείων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, αποδεικτικά στοιχεία 
συμφωνιών ή διαδικασιών αντίθετων προς την ενωσιακή νομοθεσία περί ανταγωνισμού δεν 
πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα για (ομαδικές) αγωγές εκτός της δικαιοδοσίας 
της ΕΕ. Οι τροπολογίες στο άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3 στοχεύουν στην επαρκή προσέγγιση 
αυτού του ζητήματος και στην αποφυγή αποτελεσμάτων αυτού του τύπου.
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Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα με σκοπό τον πλήρη 
σεβασμό των νομίμων προνομίων και 
λοιπών δικαιωμάτων που προστατεύουν 
από την κοινολόγηση ορισμένων 
αποδεικτικών στοιχείων.

Or. en

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3δ. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
ακρόαση των αρχών ανταγωνισμού 
προτού το εθνικό δικαστήριο διατάξει 
κοινολόγηση, δυνάμει του παρόντος 
άρθρου, όσον αφορά τις πληροφορίες που 
προέρχονται από τα αρχεία της αρχής 
ανταγωνισμού, ανεξάρτητα από το αν οι 
πληροφορίες είναι στην κατοχή της αρχής 
ανταγωνισμού ή τρίτου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαβιβάζονται συχνά πληροφορίες από αρχεία αρχής ανταγωνισμού σε άλλες αρχές, π.χ. 
εισαγγελείς. Και σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις, η αρχή ανταγωνισμού πρέπει να είναι σε θέση 
να αναπτύξει τα επιχειρήματά της ενώπιον των δικαστηρίων υπέρ της μη κοινολόγησης.

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 ε (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3ε. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
ενδιαφερόμενα μέρη που έχουν στην 
κατοχή τους δήλωση περί επιεικούς 
μεταχείρισης ή οποιοδήποτε άλλο 
έγγραφο που περιέχει αποδεικτικά 
στοιχεία που ενοχοποιούν την ίδια την 
επιχείρηση και κοινολογούνται από τον 
αιτούντα επιεική μεταχείριση, 
καταθέτουν προτού το εθνικό δικαστήριο 
διατάξει κοινολόγηση, δυνάμει του 
παρόντος άρθρου, όσον αφορά τις 
πληροφορίες που προέρχονται από τα 
συγκεκριμένα έγγραφα.

Or. en

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3στ. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
στο βαθμό που τα εθνικά δικαστήριά 
τους έχουν την εξουσία να διατάσσουν 
την κοινολόγηση χωρίς ακρόαση του 
προσώπου από το οποίο ζητείται η 
κοινολόγηση, δεν επιβάλλεται καμία 
ποινή για τη μη συμμόρφωση σε τέτοια 
διαταγή, έως ότου ο αποδέκτης της εν 
λόγω διαταγής έχει ακουσθεί από το 
εθνικό δικαστήριο.

Or. en

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 ζ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3ζ. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή αρχή που 
θίγεται από διαταγή εθνικού δικαστηρίου 
δυνάμει του παρόντος άρθρου δικαιούται 
να ασκήσει προσφυγή κατά της 
απόφασης, συμπεριλαμβανομένης της 
προσωρινής διαταγής. Οι αρχές 
ανταγωνισμού πρέπει να έχουν το ίδιο 
δικαίωμα μετά από ακρόαση, όπως 
περιγράφεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 3ε.

Or. en

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 η (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3η. Τα αποδεικτικά στοιχεία 
περιλαμβάνουν όλα τα είδη αποδεικτικών 
στοιχείων που γίνονται δεκτά από το 
αρμόδιο εθνικό δικαστήριο, ιδίως 
έγγραφα και όλα τα άλλα αντικείμενα που 
περιέχουν πληροφορίες, ανεξάρτητα από 
το μέσο στο οποίο αυτές είναι 
αποθηκευμένες.

Or. en

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
αποδεικτικά στοιχεία που υπάγονται σε 
μία από τις κατηγορίες που αναφέρονται 

διαγράφεται
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στο άρθρο 6 παράγραφος 1, τα οποία 
λαμβάνει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
αποκλειστικά μέσω της πρόσβασης στον 
φάκελο της αρχής ανταγωνισμού στο 
πλαίσιο της άσκησης των δικαιωμάτων 
υπεράσπισης σύμφωνα με το άρθρο 27 
του κανονισμού αριθ. 1/2003 ή τις 
αντίστοιχες διατάξεις του εθνικού 
δικαίου, δεν είναι παραδεκτά σε αγωγές 
αποζημίωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή λόγω διαγραφής του άρθρου 6.

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
αποδεικτικά στοιχεία που υπάγονται σε 
μία από τις κατηγορίες που αναφέρονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 2, τα οποία
λαμβάνει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
αποκλειστικά μέσω της πρόσβασης στον 
φάκελο της αρχής ανταγωνισμού στο 
πλαίσιο της άσκησης των δικαιωμάτων 
υπεράσπισης σύμφωνα με το άρθρο 27 
του κανονισμού αριθ. 1/2003 ή τις 
αντίστοιχες διατάξεις του εθνικού 
δικαίου, δεν είναι παραδεκτά σε αγωγές 
αποζημίωσης, έως ότου η αρχή 
ανταγωνισμού περατώσει τις διαδικασίες 
της ή λάβει απόφαση που αναφέρεται στο 
άρθρο 5 του κανονισμού 1/2003 ή στο 
κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού 1/2003.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή λόγω διαγραφής του άρθρου 6.



PR\1002311EL.doc 39/54 PE516.968v01-00

EL

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
αποδεικτικά στοιχεία που λαμβάνονται από 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποκλειστικά 
μέσω της πρόσβασης στον φάκελο της 
αρχής ανταγωνισμού στο πλαίσιο της 
άσκησης των δικαιωμάτων υπεράσπισης 
σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού 
αριθ. 1/2003 ή τις αντίστοιχες διατάξεις 
του εθνικού δικαίου και τα οποία δεν είναι 
απαράδεκτα σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 ή 2 του παρόντος άρθρου,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο 
αγωγής αποζημίωσης μόνο από το 
πρόσωπο αυτό ή από το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που το διαδέχθηκε στα 
δικαιώματά του, συμπεριλαμβανομένου 
του προσώπου που απέκτησε την αξίωσή 
του.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
αποδεικτικά στοιχεία που λαμβάνονται από 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποκλειστικά 
μέσω της πρόσβασης στον φάκελο της 
αρχής ανταγωνισμού στο πλαίσιο της 
άσκησης των δικαιωμάτων υπεράσπισης 
σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού 
αριθ. 1/2003 ή τις αντίστοιχες διατάξεις 
του εθνικού δικαίου, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο αγωγής 
αποζημίωσης μόνο από το πρόσωπο αυτό ή 
από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που το 
διαδέχθηκε στα δικαιώματά του, 
συμπεριλαμβανομένου του προσώπου που 
απέκτησε την αξίωσή του.

Or. en

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) ο διάδικος που κατέστρεψε τα στοιχεία 
γνώριζε ή θα έπρεπε ευλόγως να γνωρίζει 
ότι είχε ασκηθεί αγωγή αποζημίωσης 
ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου και ότι 
τα αποδεικτικά στοιχεία ήταν συναφή για 
να τεκμηριωθεί είτε η αξίωση 
αποζημίωσης είτε ένσταση εναντίον της· ή

ii) ο διάδικος που κατέστρεψε τα στοιχεία 
γνώριζε ότι είχε ασκηθεί αγωγή 
αποζημίωσης ενώπιον του εθνικού 
δικαστηρίου και ότι τα αποδεικτικά 
στοιχεία ήταν συναφή για να τεκμηριωθεί 
είτε η αξίωση αποζημίωσης είτε ένσταση 
εναντίον της· ή

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις σε περίπτωση αμέλειας.

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) κατάχρηση των προβλεπόμενων στο 
παρόν κεφάλαιο δικαιωμάτων που 
σχετίζονται με την κοινολόγηση 
αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και των 
αποδεικτικών στοιχείων και πληροφοριών 
που συγκεντρώνονται με αυτό τον τρόπο.

δ) κατάχρηση των προβλεπόμενων στο 
παρόν κεφάλαιο δικαιωμάτων που 
σχετίζονται με την κοινολόγηση 
αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και των 
αποδεικτικών στοιχείων και πληροφοριών 
που συγκεντρώνονται με αυτό τον τρόπο, 
ιδίως όταν οι πληροφορίες που 
συγκεντρώνονται μέσω κοινολόγησης 
γνωστοποιούνται σε τρίτους ή 
χρησιμοποιούνται σε άλλες διαδικασίες 
κατά παράβαση του άρθρου 5 
παράγραφος 2 στοιχείο β β).

Or. en

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, στις 
περιπτώσεις που τα εθνικά δικαστήρια 
κρίνουν, στο πλαίσιο αγωγών 
αποζημίωσης δυνάμει των άρθρων 101 ή 
102 της Συνθήκης ή δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, 
συμφωνίες, αποφάσεις ή πρακτικές οι 
οποίες έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο 
τελεσίδικης απόφασης σχετικά με 
παραβίαση εκδοθείσας από εθνική αρχή 
ανταγωνισμού ή αναθεωρητικό
δικαστήριο, τα εν λόγω δικαστήρια δεν 
μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις που 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, στις 
περιπτώσεις που τα εθνικά δικαστήρια 
κρίνουν, στο πλαίσιο αγωγών 
αποζημίωσης δυνάμει των άρθρων 101 ή 
102 της Συνθήκης ή δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, 
συμφωνίες, αποφάσεις ή πρακτικές οι 
οποίες έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο 
τελεσίδικης απόφασης σχετικά με 
παραβίαση εκδοθείσας από εθνική αρχή 
ανταγωνισμού ή δικαστήριο 
ανταγωνισμού, τα εν λόγω δικαστήρια δεν 
μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις που 
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συγκρούονται με την εν λόγω διαπίστωση 
ύπαρξης παραβίασης. Η υποχρέωση αυτή 
δεν θίγει τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις δυνάμει του άρθρου 267 της 
Συνθήκης.

συγκρούονται με την εν λόγω διαπίστωση 
ύπαρξης παραβίασης. Η υποχρέωση αυτή 
δεν θίγει τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις δυνάμει του άρθρου 267 της 
Συνθήκης, το δικαίωμα πραγματικής 
προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου 
και το δικαίωμα της υπεράσπισης 
σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48 του 
Χάρτη και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη 
σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΕΣΑΔ. Ως εκ 
τούτου, οι αποφάσεις των εθνικών αρχών 
ανταγωνισμού και των δικαστηρίων 
ανταγωνισμού είναι δεσμευτικές υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν διεπράχθησαν 
πρόδηλα σφάλματα κατά την έρευνα και 
ότι τηρήθηκαν τα δικαιώματα 
υπεράσπισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή του κράτους δικαίου, η δεσμευτική ισχύς των αποφάσεων δεν 
εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου διεπράχθησαν πρόδηλα σφάλματα κατά την έρευνα ή δεν 
τηρήθηκαν δεόντως τα δικαιώματα του εναγόμενου κατά τη διαδικασία ενώπιον της εθνικής 
αρχής ανταγωνισμού ή του δικαστηρίου ανταγωνισμού.

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) τον χαρακτηρισμό της εν λόγω 
συμπεριφοράς ως παραβίασης της 
ενωσιακής ή της εθνικής νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού,

ii) τα δεδομένα που χαρακτηρίζουν την εν 
λόγω συμπεριφορά ως παραβίαση της 
ενωσιακής ή της εθνικής νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού,

Or. en

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
προθεσμία παραγραφής για την άσκηση 
αγωγής αποζημίωσης είναι τουλάχιστον 
πενταετής.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
προθεσμία παραγραφής για την άσκηση 
αγωγής αποζημίωσης είναι τουλάχιστον 
τριετής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τριετής προθεσμία παραγραφής φαίνεται επαρκές χρονικό διάστημα. Πρώτον, οι ενάγοντες 
θα θελήσουν ούτως ή άλλως να αξιώσουν την αποζημίωσή τους το συντομότερο δυνατόν μετά 
από την έκδοση της νομικά δεσμευτικής απόφασης από την αρχή ανταγωνισμού και δεύτερον τα 
τρία έτη παρέχουν επαρκή χρόνο στους ενάγοντες για να προετοιμαστούν.

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
προθεσμία παραγραφής αναστέλλεται εάν 
μια αρχή ανταγωνισμού λάβει μέτρα για 
την έρευνα ή κινήσει διαδικασία για 
παράβαση, με την οποία σχετίζεται η 
αγωγή αποζημίωσης. Η αναστολή λήγει 
τουλάχιστον ένα έτος μετά την 
τελεσιδικία της απόφασης για την 
παράβαση ή την περάτωση της 
διαδικασίας με άλλον τρόπο.

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
προθεσμία παραγραφής αναστέλλεται εάν 
μια αρχή ανταγωνισμού λάβει μέτρα για 
την έρευνα ή κινήσει διαδικασία για 
παράβαση, με την οποία σχετίζεται η 
αγωγή αποζημίωσης. Η αναστολή λήγει έξι 
μήνες μετά την ημέρα τελεσιδικίας της 
απόφασης για την παράβαση ή περάτωσης
της διαδικασίας με άλλον τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 
έως 5 του παρόντος άρθρου, αγωγές 
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αποζημίωσης ασκούνται εντός 10 ετών 
από την τέλεση των περιστατικών για τα 
οποία ασκούνται.

Or. en

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι μια 
επιχείρηση η οποία έχει εξασφαλίσει 
ασυλία από την επιβολή προστίμων από 
μια αρχή ανταγωνισμού στο πλαίσιο 
προγράμματος επιεικούς μεταχείρισης 
ευθύνεται έναντι των λοιπών 
ζημιωθέντων, πλην των άμεσων ή 
έμμεσων αγοραστών ή προμηθευτών της, 
μόνο στις περιπτώσεις που οι εν λόγω 
ζημιωθέντες αποδεικνύουν ότι δεν είναι 
σε θέση να λάβουν πλήρη αποζημίωση 
από τις άλλες επιχειρήσεις που 
εμπλέκονται στην ίδια παραβίαση της 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα θύματα και οι υπόλοιποι παραβάτες επηρεάζονται αρνητικά από το προνόμιο που χορηγείται 
στον αιτούντα ασυλία από το προτεινόμενο καθεστώς και, συνεπώς, πρέπει να τους χορηγούνται 
δικαιώματα συμμετοχής, στα οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνεται ακόμη και η πρόσβαση σε 
αρχεία ή/και το δικαίωμα προσβολής της απόφασης χορήγησης ασυλίας. Ωστόσο, η συμμετοχή 
δεν φαίνεται εφικτή καθώς η ταυτότητα των θυμάτων δεν είναι συνήθως γνωστή και ο αριθμός 
τους μπορεί να είναι πολύ μεγάλος. Παρόλα αυτά ο αιτών ασυλία βρίσκεται σε πλεονεκτική 
θέση σε σχέση με τους υπόλοιπους παραβάτες.

Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1



PE516.968v01-00 44/54 PR\1002311EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
εναγόμενος στο πλαίσιο αγωγής 
αποζημίωσης δύναται να επικαλεσθεί ως 
ένσταση για να αποκρούσει την αξίωση 
αποζημίωσης το γεγονός ότι ο ενάγων 
μετακύλισε εξ ολοκλήρου ή εν μέρει την 
επιπλέον επιβάρυνση που του επιβλήθηκε 
από την παραβίαση. Ο εναγόμενος 
βαρύνεται με την απόδειξη της 
μετακύλισης της επιπλέον επιβάρυνσης.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
εναγόμενος στο πλαίσιο αγωγής 
αποζημίωσης δύναται να επικαλεσθεί ως 
ένσταση για να αποκρούσει την αξίωση 
αποζημίωσης το γεγονός ότι ο ενάγων 
μετακύλισε εξ ολοκλήρου ή εν μέρει την 
επιπλέον επιβάρυνση που του επιβλήθηκε 
από την παραβίαση, εφόσον η μετακύλιση 
οφείλεται στην παραβίαση και δεν 
αντισταθμίζεται από την απώλεια κερδών 
από τον ενάγοντα. Ο εναγόμενος 
βαρύνεται με την απόδειξη της 
μετακύλισης της επιπλέον επιβάρυνσης.

Or. en

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
εθνικό δικαστήριο έχει την εξουσία να 
εκτιμά ποιο μερίδιο της εν λόγω επιπλέον 
επιβάρυνσης μετακυλίστηκε.

Or. en

Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στο μέτρο που η επιπλέον επιβάρυνση 
έχει μετακυλιστεί σε πρόσωπα στο 
επόμενο επίπεδο της αλυσίδας 
εφοδιασμού για τα οποία είναι αδύνατο 
από νομικής άποψης να ζητήσουν 

διαγράφεται
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αποζημίωση για τη ζημία που υπέστησαν, 
ο εναγόμενος δεν μπορεί να επικαλεστεί 
την ένσταση που αναφέρεται στην 
προηγούμενη παράγραφο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ποιος θα ήταν ο ορισμός του όρου «αδύνατο από νομικής άποψης» 
καθότι ο όρος αυτός είναι υπερβολικά αόριστος στο πλαίσιο της μετακύλισης. Επιπλέον, τα 
νομικά εμπόδια που θα καθιστούσαν «αδύνατο από νομικής άποψης» για τους έμμεσους 
πελάτες να αξιώσουν αποζημίωση για τη ζημία που υπέστησαν θα παραβίαζαν τη νομολογία 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρβλ. Courage και Crehan, Manfredi) και, 
συνεπώς, αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει κατά προτεραιότητα. Η προτεινόμενη διατύπωση μπορεί 
να οδηγήσει σε αξίωση αποζημίωσης από ενάγοντες που δεν έχουν υποστεί καμία ζημία ή/και 
σε υπέρμετρες αποζημιώσεις.

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ο 
έμμεσος αγοραστής θεωρείται ότι 
απέδειξε ότι επήλθε μετακύλιση σε αυτόν,
εφόσον έχει αποδείξει ότι:

Στην περίπτωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, ο έμμεσος αγοραστής,
προκειμένου να αποδείξει ότι επήλθε 
μετακύλιση σε αυτόν, πρέπει τουλάχιστον 
να αποδείξει, στο σύνολό τους, τα 
ακόλουθα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να παρουσιάσει ο έμμεσος αγοραστής προκειμένου να 
αποδείξει ότι επήλθε μετακύλιση σε αυτόν, δεν είναι επαρκή. Οι προϋποθέσεις για (α) ύπαρξη 
παραβίασης, (β) επιβολή επιπλέον επιβάρυνσης στον άμεσο αγοραστή λόγω αυτής της 
παράβασης και (γ) το γεγονός ότι τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που αγοράστηκαν αποτέλεσαν 
αντικείμενο της παραβίασης ή προήλθαν από τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που αποτέλεσαν 
αντικείμενο της παραβίασης, δεν είναι επαρκείς για να αποδείξουν ότι επήλθε μετακύλιση στον 
έμμεσο αγοραστή.
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Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αγόρασε τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που 
αποτέλεσαν αντικείμενο της παραβίασης ή 
αγόρασε αγαθά ή υπηρεσίες τα οποία είτε 
προήλθαν από τα αγαθά ή τις υπηρεσίες 
που αποτέλεσαν αντικείμενο της 
παραβίασης είτε περιείχαν τα εν λόγω 
αγαθά ή υπηρεσίες.

γ) αγόρασε τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που 
αποτέλεσαν αντικείμενο της παραβίασης ή 
αγόρασε αγαθά ή υπηρεσίες τα οποία είτε 
προήλθαν από τα αγαθά ή τις υπηρεσίες 
που αποτέλεσαν αντικείμενο της 
παραβίασης είτε περιείχαν τα εν λόγω 
αγαθά ή υπηρεσίες· και

Or. en

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) αγόρασε τα εν λόγω αγαθά ή 
υπηρεσίες από τον άμεσο αγοραστή ή από 
άλλο έμμεσο αγοραστή, ο οποίος 
συνδέεται άμεσα μέσω της αλυσίδας 
εφοδιασμού με τον εναγόμενο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να παρουσιάσει ο έμμεσος αγοραστής προκειμένου να 
αποδείξει ότι επήλθε μετακύλιση σε αυτόν, δεν είναι επαρκή. Οι προϋποθέσεις για (α) ύπαρξη 
παραβίασης, (β) επιβολή επιπλέον επιβάρυνσης στον άμεσο αγοραστή λόγω αυτής της 
παράβασης και (γ) το γεγονός ότι τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που αγοράστηκαν αποτέλεσαν 
αντικείμενο της παραβίασης ή προήλθαν από τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που αποτέλεσαν 
αντικείμενο της παραβίασης, δεν είναι επαρκείς για να αποδείξουν ότι επήλθε μετακύλιση στον 
έμμεσο αγοραστή.

Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σε 
περίπτωση παραβίασης από συμπράξεις, 
τεκμαίρεται ότι η παραβίαση προκάλεσε 
ζημία. Η παραβάτρια επιχείρηση έχει το 
δικαίωμα να καταρρίψει το εν λόγω 
τεκμήριο.

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα
εθνικά δικαστήρια πρέπει να έχουν την 
εξουσία να διαπιστώνουν την ύπαρξη 
ζημίας και να εκτιμούν το ύψος της, 
λαμβάνοντας υπόψη τα αποδεικτικά 
στοιχεία που παρέχονται από τους 
διαδίκους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το μαχητό τεκμήριο ότι «σε περίπτωση παραβίασης από συμπράξεις» προκλήθηκε ζημία, 
αποτελεί γενίκευση της πραγματικότητας, που δεν είναι απόλυτα ακριβής. Δεν υφίστανται 
οικονομικά στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι όλες οι συμπράξεις προκαλούν ζημίες. 
Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να επιβάλει πρόστιμα σε υπερβολικά αποκλίνουσες 
προς την νομοθεσία περί ανταγωνισμού συμφωνίες ή διαδικασίες: συμπράξεις καθορισμού 
τιμών και πιο χαλαρές μορφές συνεργασίας μεταξύ ανταγωνιστών (ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με άλλες παραμέτρους πλην των τιμών). Δεν έχουν όλες οι συμφωνίες ή διαδικασίες 
οικονομικό αντίκτυπο. Επιπλέον, δεν παρέχονται κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο 
κατάρριψης του εν λόγω τεκμηρίου από εναγόμενο.

Τροπολογία 63

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
βάρος απόδειξης και το επίπεδο των 
αποδεικτικών στοιχείων και των 
πραγματικών ισχυρισμών που απαιτούνται 
για την ποσοτικοποίηση της ζημίας δεν 
καθιστούν την άσκηση του δικαιώματος 
του ζημιωθέντος για αποζημίωση 
πρακτικώς αδύνατη ή υπερβολικά 
δυσχερή. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι 
το δικαστήριο έχει την εξουσία να 
εκτιμήσει το ύψος της ζημίας.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
βάρος απόδειξης και το επίπεδο των 
αποδεικτικών στοιχείων και των 
πραγματικών ισχυρισμών που απαιτούνται 
για την ποσοτικοποίηση της ζημίας δεν 
καθιστούν την άσκηση του δικαιώματος 
του ζημιωθέντος για αποζημίωση 
πρακτικώς αδύνατη ή υπερβολικά 
δυσχερή.

Or. en
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Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρχές ανταγωνισμού που αποτελούν 
μέρος του δικτύου των δημόσιων αρχών 
που εφαρμόζουν την ενωσιακή νομοθεσία 
περί ανταγωνισμού μπορούν να 
αναστείλουν τη διαδικασία στις 
περιπτώσεις που οι διάδικοι συμμετέχουν 
σε συναινετική επίλυση διαφορών 
σχετικά με την αξίωση αποζημίωσης. Η 
αποζημίωση που καταβλήθηκε ή 
πρόκειται να καταβληθεί στα θύματα 
δυνάμει των διαδικασιών αυτών 
λαμβάνεται υπόψη ως ελαφρυντική 
περίσταση κατά τον καθορισμό του 
ύψους του προστίμου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί έγκαιρη και οικονομικά αποδοτική επίλυση, στο πλαίσιο των 
διαδικασιών των αρχών ανταγωνισμού συμπεριλαμβάνεται μηχανισμός εθελοντικής 
διευθέτησης αποζημίωσης. Μετά την κοινοποίηση των αιτιάσεων και προτού ληφθεί η απόφαση 
σχετικά με το ύψος του προστίμου για την παραβίαση, η αρχή ανταγωνισμού μπορεί να ορίσει 
ένα χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου οι παραβάτες μπορούν να επιδιώξουν εθελοντικά 
διευθέτηση με τα θύματά τους. Σε περίπτωση που η αρχή ανταγωνισμού κρίνει την αποζημίωση 
που καταβάλλεται κατάλληλη και νόμιμη, πρέπει να την λάβει υπόψη κατά τον καθορισμό του 
ύψους του προστίμου.

Τροπολογία 65

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, μετά 
από συναινετική διευθέτηση, η αξίωση του 
ζημιωθέντος μειώνεται κατά το μερίδιο του 
άλλου παραβάτη που συμμετέχει στη 
διαδικασία διευθέτησης στη ζημία που 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, μετά 
από συναινετική διευθέτηση, η αξίωση του 
ζημιωθέντος μειώνεται κατά το μερίδιο του 
άλλου παραβάτη που συμμετέχει στη 
διαδικασία διευθέτησης στη ζημία που 
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προκάλεσε η παραβίαση στον ζημιωθέντα. 
Οι παραβάτες που δεν συμμετέχουν στη 
διαδικασία διευθέτησης δεν μπορούν να 
ανακτήσουν συνεισφορά από τον 
παραβάτη που συμμετέχει στη διαδικασία 
αυτή για το υπόλοιπο της αξίωσης. Μόνο 
στην περίπτωση που οι μη συμμετέχοντες 
στη διευθέτηση παραβάτες δεν είναι σε 
θέση να καταβάλουν την αποζημίωση 
που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο της 
αξίωσης, ο άλλος παραβάτης που 
συμμετέχει στη διαδικασία διευθέτησης 
μπορεί να υποχρεωθεί να καταβάλει 
αποζημίωση στον ζημιωθέντα που 
συμμετέχει στη διευθέτηση.

προκάλεσε η παραβίαση στον ζημιωθέντα. 
Οι παραβάτες που δεν συμμετέχουν στη 
διαδικασία διευθέτησης δεν μπορούν να 
ανακτήσουν συνεισφορά από τον 
παραβάτη που συμμετέχει στη διαδικασία 
αυτή για το υπόλοιπο της αξίωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση που προβλέπει ότι στην περίπτωση που οι μη συμμετέχοντες στη διευθέτηση 
παραβάτες δεν είναι σε θέση να καταβάλουν την αποζημίωση που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο της 
αξίωσης, ο άλλος παραβάτης που συμμετέχει στη διαδικασία διευθέτησης μπορεί, παρόλο που 
έχει ήδη καταβάλει την αποζημίωση που του αντιστοιχεί, να υποχρεωθεί να καταβάλει 
αποζημίωση στον ζημιωθέντα που συμμετέχει στη διευθέτηση, πρέπει να διαγραφεί δεδομένου 
ότι θα λειτουργήσει αποτρεπτικά ως προς τις διευθετήσεις, γεγονός που αντιτίθεται στον αρχικό 
στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό δεν παρέχει ασφάλεια στο διάδικο που είναι πρόθυμος 
να προβεί σε διευθέτηση καθώς το ενδεχόμενο να θεωρηθεί εν τέλει υπεύθυνος (και) για το 
μερίδιο των υπολοίπων παραβατών, θα τον αποτρέψει από τυχόν διευθέτηση.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Ιστορικό

Η πρωτοβουλία της Επιτροπής αποτελεί συνέχεια προπαρασκευαστικών εργασιών της, όπως 
της Πράσινης Βίβλου του 2005, της Λευκής Βίβλου του 2008 και του Σχεδίου εγγράφου 
καθοδήγησης για την ποσοτικοποίηση της βλάβης, του 2011. Σύμφωνα με αυτές και άλλες 
μελέτες, πολλοί από εκείνους που ζημιώθηκαν από υπερβολικά υψηλές τιμές που οφείλονταν 
σε αντίθετες προς τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού συμφωνίες ή διαδικασίες, δεν έλαβαν 
αποζημίωση. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση του αριθμού αγωγών αποζημίωσης 
από ιδιωτικούς φορείς. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να επιτρέπει 
α) πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση των αξιώσεων αποζημίωσης και β) καλύτερη 
αλληλεπίδραση μεταξύ της επιβολής από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Αυτό σημαίνει, 
αφενός, ενίσχυση της συνολικής εφαρμογής και, αφετέρου, καταβολή ουσιαστικής 
αποζημίωσης στα θύματα παραβιάσεων των κανόνων περί ανταγωνισμού.

Η προτεινόμενη οδηγία στοχεύει στην εναρμόνιση των υφιστάμενων κανόνων των κρατών 
μελών όσον αφορά τις αγωγές αποζημίωσης ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Σύμφωνα με 
την πρόταση, ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν η Επιτροπή και οι ΕΑΑ στον 
εντοπισμό και τη διερεύνηση παραβιάσεων των κανόνων περί ανταγωνισμού καθώς και στην 
επιβολή προστίμων σε επιχειρήσεις διατηρείται καθώς δεν ανατίθενται καθήκοντα αποτροπής 
και έκδοσης ποινών σε ιδιωτικούς φορείς. Το πρόγραμμα επιεικούς μεταχείρισης, σημαντικό 
εργαλείο για τον εντοπισμό παραβιάσεων, προστατεύεται.

2. Διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η επιτροπή ECON διορίστηκε ως η επικεφαλής επιτροπή για τη διαπραγμάτευση της 
πρότασης. Η επιτροπή IMCO γνωμοδότησε επί της πρότασης, ενώ η επιτροπή JURI θα 
συμμετάσχει σε διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας.

3. Σχέδιο έκθεσης

Ο εισηγητής υποστηρίζει τους γενικούς στόχους της προτεινόμενης οδηγίας, δηλαδή: α) τη 
βελτιστοποίηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της δημόσιας και της ιδιωτικής επιβολής της 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και β) τη διασφάλιση ότι τα θύματα παραβιάσεων της 
ενωσιακής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού μπορούν να λαμβάνουν πλήρη αποζημίωση για τις 
ζημίες που υπέστησαν. Θεωρεί ότι η δημόσια επιβολή των κανόνων περί ανταγωνισμού 
αποτελεί βασικό στοιχείο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, καθώς οι αντίθετες προς 
τον ανταγωνισμό συμφωνίες και διαδικασίες καθιστούν αδύνατη τη λειτουργία ενός από τους 
βασικούς πυλώνες της, αυτής του θεμιτού ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, πρέπει να υπάρξουν 
διατάξεις που να αποτρέπουν τις αντίθετες προς τον ανταγωνισμό συμφωνίες και διαδικασίες. 
Ο εισηγητής θεωρεί ότι αυτό αποτελεί κυρίως καθήκον των δημόσιων αρχών. Εάν, ωστόσο, 
δεν καταστεί δυνατή η αποτροπή σύναψης συμφωνιών και διαδικασιών αυτού του τύπου, 
πρέπει να αναζητηθούν αποτελεσματικοί τρόποι επιβολής κυρώσεων στους παραβάτες και 
έγκαιρης και ουσιαστικής αποζημίωσης των θυμάτων. Λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα 
αποζημίωσης1, τα άτομα πρέπει να είναι σε θέση να αξιώνουν ουσιαστική αποζημίωση για 

                                               
1 Βλ. υπόθεση C-453/99, Courage και Crehan, Συλλογή 2001, σ. Ι-6297, Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-295/04
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ζημίες που υπέστησαν, στο πλαίσιο των διαδικασιών αστικού δικαίου σε εθνικά δικαστήρια. 
Ωστόσο, ο εισηγητής θεωρεί ότι τα εργαλεία της δημόσιας επιβολής πρέπει να 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επιβολή και, συνεπώς, προτείνει στο πλαίσιο αυτών 
των διαδικασιών να περιλαμβάνεται η έγκαιρη και οικονομικά αποδοτική αποζημίωση. Με 
αυτόν τον τρόπο, τα κίνητρα για γρήγορη αποζημίωση των θυμάτων θα ενισχυθούν. 

Για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει, ο εισηγητής πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στην κατάρτιση των προγραμμάτων επιεικούς μεταχείρισης της Επιτροπής 
και των εθνικών αρχών ανταγωνισμού. Πράγματι, τα προγράμματα επιεικούς μεταχείρισης 
βρίσκονται στο επίκεντρο των ζητημάτων στα οποία αναφέρεται η παρούσα οδηγία. Εάν δεν 
υπάρχουν αιτήσεις για επιεική μεταχείριση, ο αριθμός των αντιανταγωνιστικών 
συμπεριφορών που θα εντοπίζεται θα είναι ελάχιστος. Και κατ’ επέκταση, εάν δεν 
εντοπίζονται αντιανταγωνιστικές συμπεριφορές, δεν θα αποζημιώνονται θύματα. 

Ο εισηγητής συμφωνεί με τη σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμών 
συλλογικής έννομης προστασίας από τα κράτη μέλη. Συμφωνεί, επίσης, με την απόφαση της 
Επιτροπής –απόρροια δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με μια συνεκτική ευρωπαϊκή 
προσέγγιση της συλλογικής προσφυγής το 2011– να επιλέξει μια οριζόντια προσέγγιση σε 
αυτό το ζήτημα και όχι τη συμπερίληψη, στην παρούσα πρόταση, διατάξεων σχετικών με τη 
συλλογική προσφυγή σε υποθέσεις ανταγωνισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο εισηγητής χαιρετίζει την ισόρροπη πρόταση και 
προτείνει την ενίσχυση ορισμένων στοιχείων της προτεινόμενης οδηγίας με τις ακόλουθες 
κύριες τροποποιήσεις.

3.1. Κοινολόγηση αποδεικτικών στοιχείων

Ο ακαδημαϊκός κόσμος ομόφωνα υποστηρίζει ότι τα προγράμματα επιεικούς μεταχείρισης 
αποτελούν το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για τον εντοπισμό συμπράξεων και συμφωνιών ή 
διαδικασιών αντίθετων προς τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Συνεπώς, τα αποδεικτικά 
στοιχεία που παρέχονται από τους αιτούντες επιεική μεταχείριση και στα οποία στηρίζονται 
ιδιαίτερα η Επιτροπή και οι αρχές ανταγωνισμού, πρέπει να προστατεύονται προκειμένου να 
διατηρηθούν τα κίνητρα υπαγωγής στο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης1, η καθαυτή 
προστασία των εγγράφων είναι ασυμβίβαστη με το πρωτογενές δίκαιο καθώς παραβιάζει την 
αρχή της αποτελεσματικότητας όσον αφορά το δικαίωμα αποζημίωσης. Ως εκ τούτου, η 
εισαγωγή καθαυτής προστασίας θα δημιουργούσε ευρύτατο επίπεδο προστασίας που μπορεί 
να μην τηρούνταν και κατ’ επέκταση να αποτελούσε πηγή νομικής αβεβαιότητας. Ωστόσο, σε 
κάθε περίπτωση, τα κίνητρα υπαγωγής στο πρόγραμμα επιεικούς μεταχείρισης πρέπει να 
διατηρηθούν. Κατά συνέπεια, ο εισηγητής προτείνει την προστασία των εγγράφων που 
παρέχονται από τους αιτούντες επιεική μεταχείριση, η οποία μπορεί να αρθεί, υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις, από τα εθνικά δικαστήρια. Με τον τρόπο αυτό, ο εισηγητής επιδιώκει να 
αποφύγει τον κίνδυνο εξ αντιδιαστολής επιχειρηματολογίας υπέρ της κοινολόγησης όλων των 

                                                                                                                                                  
έως C-298/04,
Manfredi, Συλλογή 2006, σ. Ι-6619.
1 Υπόθεση C-536/11, DonauChemie, Συλλογή 2013, παρ. 31, Υπόθεση C-360/09, Pfleiderer AG κατά 
Bundeskartellamt, Συλλογή 2011, σ. Ι-5161.
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εγγράφων που δεν αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2, τα οποία, ωστόσο, έχουν 
ιδιαίτερα μεγάλη σημασία για τον αιτούντα επιεική μεταχείριση.

Επιπλέον, πρέπει να προστεθούν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα αιτήματα για 
κοινολόγηση αποδεικτικών στοιχείων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εισηγητής πιστεύει 
ότι η δήλωση περί επιεικούς μεταχείρισης ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που περιέχει 
αποδεικτικά στοιχεία που ενοχοποιούν την ίδια την επιχείρηση και κοινολογήθηκαν από τον 
αιτούντα επιεική μεταχείριση, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα για 
(ομαδικές) αγωγές εκτός της δικαιοδοσίας της ΕΕ.

3.2. Ισχύς εθνικών αποφάσεων

Ο εισηγητής υποστηρίζει πλήρως την αποδεικτική ισχύ των εθνικών αρχών ανταγωνισμού ή 
των εθνικών δικαστηρίων ανταγωνισμού σε μεταγενέστερες αγωγές αποζημίωσης. Σύμφωνα 
με το κράτος δικαίου, προτείνει την προσθήκη ρήτρας που θα ακυρώνει τη δεσμευτική ισχύ 
των αποφάσεων σε περιπτώσεις όπου δεν τηρήθηκαν δεόντως τα θεμελιώδη δικονομικά 
δικαιώματα των εμπλεκομένων.

3.3. Προθεσμίες παραγραφής

Σύμφωνα με τον εισηγητή, η τριετής προθεσμίας παραγραφής αποτελεί ένα ικανοποιητικό 
χρονικό πλαίσιο που εξασφαλίζει στα θύματα παραβιάσεων της νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού εύλογο χρονικό διάστημα για την άσκηση αγωγής αποζημίωσης και 
ταυτόχρονα διασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας δικαίου για όλα τα εμπλεκόμενα 
μέρη. Σε πολλά κράτη μέλη ο καθορισμός της προθεσμίας παραγραφής στα τρία έτη έχει 
αποδειχθεί επαρκής. Έχουν εισαχθεί επιπλέον τροποποιήσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της 
ασφάλειας δικαίου για τα ενδιαφερόμενα μέρη.

3.4. Ευθύνη εις ολόκληρον

Η πρόταση οδηγίας παρέχει ορισμένες ελαφρύνσεις στον αιτούντα επιεική μεταχείριση όσον 
αφορά την αστική ευθύνη του προκειμένου να διατηρηθεί η ελκυστικότητα του 
προγράμματος επιεικούς μεταχείρισης. Ο εισηγητής προτείνει η επιχείρηση, η οποία έχει 
εξασφαλίσει ασυλία από την επιβολή προστίμων ή μείωση των προστίμων, να ευθύνεται 
μόνο έναντι των άμεσων ή έμμεσων αγοραστών ή προμηθευτών της. Η τροποποίηση αυτή 
οφείλεται σε ανησυχίες σχετικά με τη διαδικαστική δυνατότητα εφαρμογής της 
προτεινόμενης ευθύνης εις ολόκληρον. Δεδομένου ότι, σύμφωνα με στοιχεία, οι αιτήσεις για 
επιεική μεταχείριση αυξάνονται εκ νέου, δεν κρίνεται απαραίτητη η θέσπιση νέων κινήτρων 
για το πρόγραμμα επιεικούς μεταχείρισης.

3.5. Μετακύλιση των επιπλέον επιβαρύνσεων

Ο εναγόμενος στο πλαίσιο αγωγής αποζημίωσης δύναται να επικαλεσθεί ως ένσταση για να 
αποκρούσει την αξίωση αποζημίωσης το γεγονός ότι ο ενάγων μετακύλισε εξ ολοκλήρου ή εν 
μέρει την επιπλέον επιβάρυνση που του επιβλήθηκε από την παραβίαση στους αγοραστές 
του. Ο εισηγητής προτείνει να έχουν τα εθνικά δικαστήρια την εξουσία να εκτιμούν ποιο 
μερίδιο της επιπλέον επιβάρυνσης μετακυλίστηκε. Ωστόσο, η «νομική αδυναμία» προσώπου 
στο επόμενο επίπεδο της αλυσίδας εφοδιασμού να αξιώσει αποζημίωση για ζημία που 
υπέστη, δεν πρέπει να αποτελεί επιχείρημα για αδυναμία επίκλησης της μετακύλισης. 
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Πρώτον, λόγω της υφιστάμενης νομολογίας1, νομικά εμπόδια αυτού του τύπου δεν πρέπει να 
προκύπτουν ή θα μπορούν να αμφισβητούνται. Δεύτερον, αυτή η ασαφής διατύπωση μπορεί 
να οδηγήσει σε αξίωση αποζημίωσης από ενάγοντες που δεν έχουν υποστεί καμία ζημία ή/και 
σε υπέρμετρες αποζημιώσεις. Τέλος, ο εισηγητής προτείνει να ενισχυθούν τα αποδεικτικά 
στοιχεία που πρέπει να παρουσιάζει ο έμμεσος αγοραστής προκειμένου να αποδείξει 
μετακύλιση και να αποφύγει την επιδίκαση εσφαλμένης αποζημίωσης.

3.6. Τεκμήριο βλάβης

Η πρόταση οδηγίας προβλέπει μαχητό τεκμήριο βλάβης σχετικά με την ύπαρξη ζημίας που 
προκύπτει από σύμπραξη. Ωστόσο, το μαχητό τεκμήριο βλάβης αποτελεί μάλλον ανακριβή 
γενίκευση της πραγματικότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβάλλει πρόστιμα σε υπερβολικά 
αποκλίνουσες προς την νομοθεσία περί ανταγωνισμού συμφωνίες ή διαδικασίες: συμπράξεις 
καθορισμού τιμών αλλά και πιο χαλαρές μορφές συνεργασίας μεταξύ ανταγωνιστών, ακόμη 
και όταν αυτές δεν είχαν κανένα οικονομικό αντίκτυπο (π.χ. T-Mobile Netherlands BV κ.λπ.). 
Ο εισηγητής θεωρεί ότι τα δικαστήρια είναι αρμόδια να διαπιστώνουν την ύπαρξη ζημίας.

3.7. Συναινετική επίλυση διαφορών

Ο εισηγητής χαιρετίζει τα κίνητρα που προτείνει η πρόταση οδηγίας για τη συναινετική 
επίλυση των διαφορών των μερών. Προκειμένου να διατηρηθούν τα εν λόγω κίνητρα, 
προτείνει να μην περιληφθεί η ρήτρα που αναφέρει ότι, σε περίπτωση που οι μη 
συμμετέχοντες στη διευθέτηση παραβάτες δεν είναι σε θέση να καταβάλουν την αποζημίωση 
που τους αντιστοιχεί, ο άλλος παραβάτης που συμμετέχει στη διαδικασία διευθέτησης 
μπορεί, παρόλο που έχει ήδη καταβάλει την αποζημίωση που του αντιστοιχεί, να υποχρεωθεί 
να καταβάλει αποζημίωση στον ζημιωθέντα που συμμετέχει στη διευθέτηση. 

3.8. Μηχανισμός εθελοντικής διευθέτησης αποζημίωσης

Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της προτεινόμενης οδηγίας είναι να επιτρέψει στα 
θύματα της παραβίασης της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού να λάβουν πλήρη αποζημίωση 
για τη ζημία που υπέστησαν. Προκειμένου να εξασφαλιστεί έγκαιρη και οικονομικά 
αποδοτική επίλυση, ο εισηγητής συμπεριέλαβε, όπως είχε ζητηθεί από τα μέλη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη θέσπιση μηχανισμού εθελοντικής διευθέτησης αποζημίωσης 
στο πλαίσιο των διαδικασιών των αρχών ανταγωνισμού. Μετά την κοινοποίηση των 
αιτιάσεων και προτού ληφθεί η απόφαση σχετικά με το ύψος του προστίμου για την 
παραβίαση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, η αρχή ανταγωνισμού μπορεί να ορίσει ένα 
χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου οι παραβάτες μπορούν να επιδιώξουν εθελοντικά 
διευθέτηση με τα θύματά τους. Σε περίπτωση που η αρχή ανταγωνισμού κρίνει την 
αποζημίωση που καταβάλλεται κατάλληλη και νόμιμη, πρέπει να την λάβει υπόψη κατά τον 
καθορισμό του ύψους του προστίμου. Η λύση αυτή φαίνεται να παρέχει στα θύματα 
παραβιάσεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού ταχύτερη και οικονομικά αποδοτικότερη 
αποζημίωση, παρέχοντας ταυτόχρονα στην αρχή ανταγωνισμού ευελιξία όσον αφορά την 
εκτίμηση της αποζημίωσης που καταβλήθηκε στα θύματα.

                                               
1 Βλ. υπόθεση C-453/99, Courage και Crehan, Συλλογή 2001, σ. Ι-6297, Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-295/04 
έως C-298/04,
Manfredi, Συλλογή 2006, σ. Ι-6619, Υπόθεση C-360/09.
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