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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία διαβουλεύσεων, ο συντάκτης εκφράζει την ικανοποίησή του 
για την υποβολή της υπό εξέταση πρότασης οδηγίας από την Επιτροπή. Οι καταναλωτές και 
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν επί του παρόντος δυσκολίες όσον αφορά την 
άσκηση του ενωσιακού τους δικαιώματος σε αποζημίωση για ζημία που προκλήθηκε από 
παραβίαση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. 

Όσον αφορά την επιβολή της νομοθεσίας από ιδιωτικούς φορείς, ο συντάκτης θα επιθυμούσε 
να θεσπιστούν μηχανισμοί συλλογικής έννομης προστασίας και έννομης προστασίας μέσω 
εκπροσώπων.  Στη δήλωσή της σε συνέχεια του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(P6_TA(2009)0187), η Επιτροπή συμφωνεί με την υιοθέτηση ολοκληρωμένης προσέγγισης 
όσον αφορά τη συλλογική έννομη προστασία ώστε να εξασφαλίζεται συνεκτική 
αντιμετώπιση των αγωγών αποζημίωσης στον τομέα της ενωσιακής νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού. Όσον αφορά τη συλλογική έννομη προστασία, δεν έχουν ακόμα ληφθεί 
οριζόντια μέτρα δεσμευτικού χαρακτήρα. Οι συλλογικές αγωγές θα παράσχουν τη 
δυνατότητα σε επίσημους και αναγνωρισμένους φορείς, όπως οι ενώσεις καταναλωτών ή οι 
επαγγελματικές οργανώσεις, να ασκούν αγωγή εξ ονόματος ενός μεμονωμένου ενάγοντα. 
Ωστόσο, ο συντάκτης ζητεί μόνο μια σαφώς προσδιορισμένη ομάδα προσώπων να διαθέτει 
δυνατότητα εκπροσώπησης και συμμετοχής στην άσκηση αγωγής. Ο εν λόγω προσδιορισμός 
θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί κατά την άσκηση της αγωγής, και για τον σκοπό αυτόν ο 
συντάκτης προτείνει την εφαρμογή ενός μοντέλου προαιρετικής συμμετοχής. Δεδομένου ότι 
μόνο το 25% των περιπτώσεων συμπράξεων (καρτέλ) οδηγούν σε αγωγές αποζημίωσης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες ώστε να 
ενθαρρυνθούν οι καταναλωτές να διεκδικούν τα δικαιώματά τους. 

Ο συντάκτης αναγνωρίζει ότι η αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα επιεικούς μεταχείρισης 
συμβάλλει καθοριστικά στην αποκάλυψη συμπράξεων, καθιστώντας έτσι δυνατή την άσκηση 
αγωγών για αποζημίωση. Ο συντάκτης δεν συμφωνεί με την πρόταση της Επιτροπής για 
δημιουργία ενός «γκρίζου κατάλογου» που θα περιλαμβάνει τα όρια για την κοινολόγηση των 
αποδεικτικών στοιχείων αφού η αρχή ανταγωνισμού περατώσει τις διαδικασίες της. Όλα τα 
αποδεικτικά στοιχεία από τους αιτούντες επιεική μεταχείριση θα πρέπει να διέπονται από 
τους κανόνες της πρώτης παραγράφου του άρθρου 6, ανεξαρτήτως του εάν παρελήφθησαν 
μέσω της αίτησης για επιεική μεταχείριση ή έπειτα από αίτημα της αρχής ανταγωνισμού. 

Παρά το γεγονός ότι ορισμένες υποθέσεις ανταγωνισμού στηρίζονται σε στοιχεία που 
παρέχονται από καταγγέλλοντες παρατυπίες, στην προτεινόμενη οδηγία δεν γίνεται ειδική 
αναφορά στο θέμα αυτό. Η προστασία των καταγγελλόντων αφορά μόνο την ταυτότητα των 
εν λόγω προσώπων και όχι των παρεχόμενων πληροφοριών. Η ταυτότητα δεν έχει καμία 
απολύτως σημασία ως προς τη ζημία ή την αξία της ζημίας. Επί του παρόντος η ταυτότητα 
των καταγγελλόντων προστατεύεται από τη νομοθεσία των κρατών μελών. Για την 
εξασφάλιση προβλεψιμότητας και αντιστοιχίας των δικαστικών αποφάσεων, θα πρέπει να 
περιληφθούν στην οδηγία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. 

Ο συντάκτης επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής ότι το βάρος της απόδειξης πρέπει να 
φέρει ο εναγόμενος. Κατά τον τρόπο αυτόν, καθίσταται ευκολότερο για τους ενάγοντες να 
αποδείξουν το βάσιμο των αξιώσεών τους. Τα κενά όσον αφορά τα αποδεικτικά στοιχεία θα 
λειτουργούν υπέρ του ενάγοντος και θα αποτελούν σαφές όφελος για τους άμεσους 
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αγοραστές. Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει και 
οι έμμεσοι αγοραστές να διαθέτουν δικαίωμα άσκησης αγωγών. Ωστόσο, οι προτεινόμενοι 
κανόνες περιλαμβάνουν τόσο το τεκμήριο ύπαρξης όσο και μη ύπαρξης μετακύλισης των 
επιπλέον επιβαρύνσεων στους έμμεσους αγοραστές. Αυτό κατά πάσα πιθανότητα θα 
οδηγήσει σε αξιώσεις τόσο από τους άμεσους όσο και από τους έμμεσους ενάγοντες. Ο 
συντάκτης δεν τάσσεται υπέρ ενός τέτοιου διττού συστήματος και προτείνει, στις περιπτώσεις 
όπου δεν επαρκούν τα στοιχεία για την απόδειξη της μετακύλισης, το βάρος της απόδειξης να 
φέρει ο έμμεσος αγοραστής. Κατά τον τρόπο αυτόν, δημιουργείται ένα σύστημα που 
βασίζεται σε έναν μόνο πυλώνα, παρέχοντας σαφή καθοδήγηση στα εθνικά δικαστήρια. 

Για τις προκληθείσες ζημίες πρέπει να καταβάλλεται αποζημίωση. Τούτο έχει ζωτική 
σημασία προκειμένου οι συμπράξεις να υφίστανται την πραγματική ζημία που προκάλεσαν 
στις αγορές και τους πελάτες. Για την ενίσχυση της προστασίας του ζημιωθέντος από 
παραβίαση του δικαίου περί ανταγωνισμού, είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται ότι ο λόγος 
του τελευταίου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στο πλαίσιο των δικαστικών διαδικασιών. Ως εκ 
τούτου, ο συντάκτης προτείνει ο ζημιωθείς να έχει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία 
εκτίμησης και, ως εκ τούτου, θα επιθυμούσε η εκτίμηση να βασίζεται στην εκτίμηση του 
ζημιωθέντος. Επιπλέον, κατά τον τρόπο αυτόν, αποτρέπεται περαιτέρω η συμμετοχή σε 
συμπράξεις, διότι μειώνεται η επιρροή των παραβατών στις δικαστικές διαδικασίες.

Το ενδεχόμενο καταβολής δικαστικών εξόδων σε περίπτωση ζημίας μπορεί να αποτρέψει 
σοβαρά έναν καταναλωτή, μια ένωση καταναλωτών ή μια μικρή εταιρεία από το να εγείρουν 
αξιώσεις. Για να αυξηθεί η δυνατότητα έγερσης αξιώσεων, ο συντάκτης προτείνει τη 
δημιουργία ενός ταμείου που θα χρηματοδοτείται από τα πρόστιμα που καταβάλλονται στο 
πλαίσιο των υποθέσεων παράβασης της νομοθεσίας ανταγωνισμού. Μέσω του εν λόγω 
ταμείου θα μπορούσε να χρηματοδοτείται μια πρώτη ενδεικτική ετυμηγορία σε ενδεχόμενη 
υπόθεση με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία ενός δυνητικού ενάγοντα. Κατά τον τρόπο αυτόν 
θα καταστεί λιγότερο δυσχερής η διεκδίκηση αποζημιώσεων και παράλληλα θα μειωθεί η 
επιβάρυνση των δικαστηρίων με άσκοπες αγωγές. Αξίζει να σημειωθεί ότι θα εξακολουθήσει 
να εφαρμόζεται η αρχή σύμφωνα με την οποία «ο ηττημένος πληρώνει».

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Η επιβολή της νομοθεσίας από 
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ιδιωτικούς φορείς αποτελεί ζωτικής 
σημασίας μηχανισμό για την 
αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας 
περί ανταγωνισμού. Ωστόσο, καθώς μόνο 
οι μεμονωμένες αγωγές δεν θα οδηγούν 
σε ικανοποιητικά αποτελέσματα, θα 
πρέπει να προβλεφθεί στην παρούσα 
οδηγία η δυνατότητα άσκησης 
συλλογικής αγωγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμη η υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης όσον αφορά τη συλλογική 
έννομη προστασία για τη διασφάλιση της συνεκτικής μεταχείρισης των αγωγών αποζημίωσης σε 
τομείς όπως η νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών. Καθώς δεν έχουν ακόμη 
ληφθεί παρόμοια οριζόντια μέτρα, ο συντάκτης προτείνει να συμπεριληφθούν στην παρούσα 
οδηγία. Δεδομένου του χαμηλού αριθμού αγωγών αποζημίωσης, θα πρέπει να καταβληθούν 
περαιτέρω προσπάθειες ώστε να ενθαρρυνθούν οι καταναλωτές να διεκδικούν τα δικαιώματά 
τους. Μέσω των συλλογικών αγωγών θα ενισχυθεί η δυνατότητα προσφυγής των καταναλωτών 
ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19a) Είναι σημαντικό να προστατεύονται 
οι πληροφορίες που παρέχονται από τους 
αιτούντες επιεική μεταχείριση καθώς 
αυτό θα ενθαρρύνει τα μέλη των 
συμπράξεων να προσέρχονται στις αρχές 
και να συμμετέχουν σε προγράμματα 
επιεικούς μεταχείρισης. Ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να επεκταθούν οι περιορισμοί που 
αφορούν την κοινολόγηση των 
αποδεικτικών στοιχείων από τις αρχές 
ανταγωνισμού ώστε να περιλαμβάνουν 
όλες τις πληροφορίες που παρέχονται από 
τον αιτούντα επιεική μεταχείριση, 
ανεξαρτήτως του εάν οι εν λόγω 
πληροφορίες προσκομίζονται με 
πρωτοβουλία του ίδιου του μέλους της 
σύμπραξης ή έπειτα από αίτημα της 
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αρχής ανταγωνισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αιτήσεις για επιεική μεταχείριση συμβάλλουν καθοριστικά στην αποκάλυψη συμπράξεων, 
καθιστώντας έτσι δυνατή την άσκηση δίωξης από ιδιώτες. Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία από 
τους αιτούντες επιεική μεταχείριση διέπονται από τους κανόνες της πρώτης παραγράφου του 
άρθρου 6, ανεξαρτήτως του εάν παρελήφθησαν στο πλαίσιο των δηλώσεων περί επιεικούς 
μεταχείρισης ή έπειτα από αίτημα της αρχής ανταγωνισμού.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Μολονότι μέχρι στιγμής ο ρόλος 
των καταγγελλόντων παρατυπίες είναι 
περιορισμένος, η προστασία των ατόμων 
που προσκομίζουν πληροφορίες πρέπει να 
περιλαμβάνεται ρητώς στην οδηγία. 
Μόνο τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα και οι πληροφορίες που 
συνδέονται με αυτά θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται στις πληροφορίες την 
κοινολόγηση των οποίων τα εθνικά 
δικαστήρια δεν μπορούν να απαιτήσουν 
σε καμία περίπτωση από διάδικο ή τρίτο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι υφίστανται υποθέσεις ανταγωνισμού που στηρίζονται μόνο στα στοιχεία που 
προσκομίζονται από καταγγέλλοντες παρατυπίες, δεν γίνεται ειδική αναφορά στο θέμα αυτό 
στην προτεινόμενη οδηγία. Η προστασία των καταγγελλόντων αφορά μόνο την ταυτότητα των
εν λόγω προσώπων και όχι των παρεχόμενων πληροφοριών. Για την εξασφάλιση 
προβλεψιμότητας και αντιστοιχίας των δικαστικών αποφάσεων, θα πρέπει να περιληφθούν στην 
οδηγία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Επί του παρόντος, η ταυτότητα των 
καταγγελλόντων προστατεύεται από τη νομοθεσία των κρατών μελών.
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Τροπολογία 4

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 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 

(31) Καταναλωτές ή επιχειρήσεις στους 
οποίους έχει μετακυλιστεί θετική ζημία 
υφίστανται ζημία λόγω παραβίασης της 
εθνικής ή ενωσιακής νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού. 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.
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μετακυλίστηκε πλήρως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενοι κανόνες περιλαμβάνουν τόσο το τεκμήριο απουσίας όσο και το τεκμήριο 
ύπαρξης μετακύλισης των επιπλέον επιβαρύνσεων στους έμμεσους αγοραστές. Αυτό κατά πάσα 
πιθανότητα θα οδηγήσει σε αξιώσεις τόσο από τους άμεσους όσο και από τους έμμεσους 
ενάγοντες. Ένα τέτοιο διττό σύστημα θεωρείται ακατάλληλο. Αντιθέτως, όταν δεν επαρκούν τα 
στοιχεία για την απόδειξη της μετακύλισης, το βάρος της απόδειξης φέρει ο έμμεσος αγοραστής. 
Κατά τον τρόπο αυτόν, δημιουργείται ένα σύστημα που βασίζεται σε έναν μόνο πυλώνα, 
παρέχοντας σαφή καθοδήγηση στα εθνικά δικαστήρια.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Ο ζημιωθείς που έχει αποδείξει ότι 
υπέστη ζημία λόγω παραβίασης της 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, 
εξακολουθεί να πρέπει να αποδείξει την 
έκταση της ζημίας προκειμένου να λάβει 
αποζημίωση. Η ποσοτικοποίηση της 
ζημίας λόγω παραβίασης της 
αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας απαιτεί 
γενικά την εξέταση πληθώρας 
πραγματικών περιστατικών και μπορεί να 
απαιτεί την εφαρμογή περίπλοκων 
οικονομικών μοντέλων. Αυτό είναι συχνά 
εξαιρετικά δαπανηρό και προκαλεί 
προβλήματα στους ζημιωθέντες όσον 
αφορά την απόκτηση των απαιτούμενων 
στοιχείων για την τεκμηρίωση των 
ισχυρισμών τους. Ως εκ τούτου, η 
ποσοτικοποίηση της ζημίας λόγω 
παραβίασης της αντιμονοπωλιακής 
νομοθεσίας μπορεί να αποτελέσει 
σημαντικό εμπόδιο, αποτρέποντας τους
ζημιωθέντες από τη διεκδίκηση 
αποζημίωσης για τη βλάβη που 
υπέστησαν.

(34) Ο ζημιωθείς που έχει αποδείξει ότι 
υπέστη ζημία λόγω παραβίασης της 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, 
εξακολουθεί να πρέπει να αποδείξει την 
έκταση της ζημίας προκειμένου να λάβει 
αποζημίωση. Η ποσοτικοποίηση της 
ζημίας λόγω παραβίασης της 
αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας απαιτεί 
γενικά την εξέταση πληθώρας 
πραγματικών περιστατικών και μπορεί να 
απαιτεί την εφαρμογή περίπλοκων 
οικονομικών μοντέλων. Αυτό είναι συχνά 
εξαιρετικά δαπανηρό και προκαλεί 
προβλήματα στους ζημιωθέντες όσον 
αφορά την απόκτηση των απαιτούμενων 
στοιχείων για την τεκμηρίωση των 
ισχυρισμών τους. Ως εκ τούτου, η 
ποσοτικοποίηση της ζημίας λόγω 
παραβίασης της αντιμονοπωλιακής 
νομοθεσίας μπορεί να αποτελέσει 
σημαντικό εμπόδιο, αποτρέποντας τους 
ζημιωθέντες από τη διεκδίκηση 
αποζημίωσης για τη βλάβη που 
υπέστησαν. Η διαδικασία 
ποσοτικοποίησης της ζημίας ενδέχεται να 
διαφέρει μεταξύ των εθνικών 
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δικαιοδοσιών. Για την εξασφάλιση 
σαφών κανόνων και προβλεψιμότητας, η 
Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει 
περαιτέρω καθοδήγηση σε επίπεδο 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη διασφάλιση της έκδοσης από τα εθνικά δικαστήρια αποτελεσματικών και 
εναρμονισμένων αποφάσεων σε αγωγές αποζημίωσης για παραβιάσεις των διατάξεων της 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, η Επιτροπή καλείται να παράσχει περαιτέρω καθοδήγηση σε 
επίπεδο Ένωσης σχετικά με την ποσοτικοποίηση της αποζημίωσης. Κατά τον τρόπο αυτόν, 
απλοποιείται η περίπλοκη διαδικασία εκτίμησης της ζημίας που προκαλείται από παραβίαση 
του δικαίου περί ανταγωνισμού και ενισχύεται η προβλεψιμότητα και η εναρμόνιση της 
διαδικασίας.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Ελλείψει ενωσιακών κανόνων για την 
ποσοτικοποίηση της ζημίας που 
προκλήθηκε από παραβίαση της 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, 
εναπόκειται στην εσωτερική έννομη τάξη 
κάθε κράτους μέλους και στα εθνικά 
δικαστήρια ο προσδιορισμός των 
απαιτήσεων που θα πρέπει να πληροί ο 
ζημιωθείς όταν αποδεικνύει το μέγεθος της 
ζημίας που υπέστη, της ακρίβειας με την 
οποία πρέπει να αποδείξει το εν λόγω 
μέγεθος ζημίας, των μεθόδων που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για την 
ποσοτικοποίηση του μεγέθους και των 
συνεπειών τού να μην είναι σε θέση να 
τηρήσει πλήρως τις καθορισμένες 
απαιτήσεις. Ωστόσο, οι εν λόγω 
εσωτερικές απαιτήσεις δεν πρέπει να είναι 
λιγότερο ευνοϊκές από εκείνες που 
αφορούν παρεμφερή ένδικα μέσα 
προστασίας του εσωτερικού δικαίου (αρχή 
της ισοδυναμίας) ούτε να καθιστούν 

(36) Ελλείψει ενωσιακών κανόνων για την 
ποσοτικοποίηση της ζημίας που 
προκλήθηκε από παραβίαση της 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, 
εναπόκειται στην εσωτερική έννομη τάξη 
κάθε κράτους μέλους και στα εθνικά 
δικαστήρια ο προσδιορισμός των 
απαιτήσεων που θα πρέπει να πληροί ο 
ζημιωθείς όταν αποδεικνύει το μέγεθος της 
ζημίας που υπέστη, της ακρίβειας με την 
οποία πρέπει να αποδείξει το εν λόγω 
μέγεθος ζημίας, των μεθόδων που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για την 
ποσοτικοποίηση του μεγέθους και των 
συνεπειών τού να μην είναι σε θέση να 
τηρήσει πλήρως τις καθορισμένες 
απαιτήσεις. Ωστόσο, οι εν λόγω 
εσωτερικές απαιτήσεις δεν πρέπει να είναι 
λιγότερο ευνοϊκές από εκείνες που 
αφορούν παρεμφερή ένδικα μέσα 
προστασίας του εσωτερικού δικαίου (αρχή 
της ισοδυναμίας) ούτε να καθιστούν 
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αδύνατη στην πράξη ή υπερβολικά 
δυσχερή την άσκηση των απονεμομένων 
από την ενωσιακή έννομη τάξη 
δικαιωμάτων αποζημίωσης (αρχή της 
αποτελεσματικότητας). Θα πρέπει ως εκ 
τούτου να λαμβάνονται υπόψη οι πιθανές 
ασυμμετρίες πληροφόρησης μεταξύ των 
διαδίκων και το γεγονός ότι η 
ποσοτικοποίηση της ζημίας σημαίνει να 
αξιολογείται ο τρόπος με τον οποίο η εν 
λόγω αγορά θα είχε εξελιχθεί αν δεν 
υπήρχε η παραβίαση. Η εν λόγω 
αξιολόγηση προϋποθέτει σύγκριση με μια 
κατάσταση η οποία είναι εξ ορισμού 
υποθετική και άρα δεν μπορεί να 
διενεργηθεί με απόλυτη ακρίβεια. Είναι 
επομένως σκόπιμο να ανατεθεί στα εθνικά 
δικαστήρια η αρμοδιότητα να εκτιμούν το 
ύψος της ζημίας που προκλήθηκε από την 
παραβίαση της νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού.

αδύνατη στην πράξη ή υπερβολικά 
δυσχερή την άσκηση των απονεμομένων 
από την ενωσιακή έννομη τάξη 
δικαιωμάτων αποζημίωσης (αρχή της 
αποτελεσματικότητας). Θα πρέπει ως εκ 
τούτου να λαμβάνονται υπόψη οι πιθανές 
ασυμμετρίες πληροφόρησης μεταξύ των 
διαδίκων και το γεγονός ότι η 
ποσοτικοποίηση της ζημίας σημαίνει να 
αξιολογείται ο τρόπος με τον οποίο η εν 
λόγω αγορά θα είχε εξελιχθεί αν δεν 
υπήρχε η παραβίαση. Η εν λόγω 
αξιολόγηση προϋποθέτει σύγκριση με μια 
κατάσταση η οποία είναι εξ ορισμού 
υποθετική και άρα δεν μπορεί να 
διενεργηθεί με απόλυτη ακρίβεια. Είναι 
επομένως σκόπιμο να ανατεθεί στα εθνικά 
δικαστήρια η αρμοδιότητα να εκτιμούν το 
ύψος της ζημίας που προκλήθηκε από την 
παραβίαση της νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού. Στο πλαίσιο της εν λόγω 
εκτίμησης δίνεται έμφαση στην εκτίμηση 
της ζημίας από τον ζημιωθέντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την ενίσχυση της προστασίας του ζημιωθέντος από παραβίαση του δικαίου περί 
ανταγωνισμού, είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται ότι ο λόγος του τελευταίου έχει ιδιαίτερη 
βαρύτητα στο πλαίσιο των δικαστικών διαδικασιών. Δίνοντας έμφαση στην εκτίμηση της ζημίας 
από τον ζημιωθέντα, εξασφαλίζεται η προστασία του πιο αδύναμου μέρους. Επιπλέον, 
αποτρέπεται περαιτέρω η συμμετοχή σε συμπράξεις καθώς μειώνεται η ισχύς των παραβατών 
στις δικαστικές διαδικασίες.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Οι ζημιωθέντες και οι παραβάτριες 
επιχειρήσεις πρέπει να ενθαρρύνονται να 
συμφωνούν όσον αφορά την αποζημίωση 
της βλάβης που προκαλείται λόγω 
παραβίασης της νομοθεσίας περί 

(37) Επισημαίνει ότι σε πολλές 
περιπτώσεις τα εθνικά δικαστήρια 
υφίστανται μεγάλη επιβάρυνση και ότι οι 
αγωγές αποζημίωσης μπορεί να 
αποτελέσουν χρονοβόρα διαδικασία. Ως 
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ανταγωνισμού μέσω μηχανισμών 
συναινετικής επίλυσης διαφορών, όπως οι 
εξωδικαστικοί συμβιβασμοί, η διαιτησία 
και η διαμεσολάβηση. Όπου είναι δυνατόν, 
ο εν λόγω μηχανισμός συναινετικής 
επίλυσης διαφορών θα πρέπει να καλύπτει 
όσο το δυνατόν περισσότερους 
ζημιωθέντες και παραβάτριες επιχειρήσεις. 
Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
σχετικά με τη συναινετική επίλυση 
διαφορών έχουν επομένως ως στόχο να 
διευκολύνουν τη χρήση των εν λόγω 
μηχανισμών και να αυξήσουν την 
αποτελεσματικότητά τους.

εκ τούτου, οι ζημιωθέντες και οι 
παραβάτριες επιχειρήσεις πρέπει να 
ενθαρρύνονται να συμφωνούν όσον αφορά 
την αποζημίωση της βλάβης που 
προκαλείται λόγω παραβίασης της 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού μέσω 
μηχανισμών συναινετικής επίλυσης 
διαφορών, όπως οι εξωδικαστικοί 
συμβιβασμοί, η διαιτησία και η 
διαμεσολάβηση. Όπου είναι δυνατόν, ο εν 
λόγω μηχανισμός συναινετικής επίλυσης 
διαφορών θα πρέπει να καλύπτει όσο το 
δυνατόν περισσότερους ζημιωθέντες και 
παραβάτριες επιχειρήσεις. Δεδομένου ότι 
οι μεμονωμένες αγωγές ενδέχεται να μην 
επαρκούν, οι συλλογικές αγωγές που 
ασκούνται από επίσημους και 
αναγνωρισμένους φορείς, όπως οι 
ενώσεις καταναλωτών ή οι 
επαγγελματικές οργανώσεις που ενεργούν 
εξ ονόματος του μεμονωμένου ενάγοντος, 
θα πρέπει να αναφέρονται ρητώς στην 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συλλογικές αγωγές θα παράσχουν τη δυνατότητα σε επίσημους και αναγνωρισμένους φορείς, 
όπως οι ενώσεις καταναλωτών ή οι επαγγελματικές οργανώσεις, να ασκούν αγωγή εξ ονόματος 
ενός μεμονωμένου ενάγοντα. Ωστόσο, δυνατότητα εκπροσώπησης και συμμετοχής στην άσκηση 
αγωγής θα πρέπει να διαθέτει μόνο μια σαφώς προσδιορισμένη ομάδα προσώπων. Ο εν λόγω 
προσδιορισμός θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί κατά την άσκηση της αγωγής, και για τον σκοπό 
αυτόν ο συντάκτης προτείνει την εφαρμογή ενός μοντέλου προαιρετικής συμμετοχής.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41a) Το κόστος των νομικών 
διαδικασιών δεν θα πρέπει να αποτρέπει 
τους ενάγοντες από την άσκηση άρτια 
τεκμηριωμένων αγωγών αποζημίωσης 
ενώπιον των δικαστηρίων.  Τα κράτη 
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μέλη θα πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα 
μέτρα ώστε οι ζημιωθέντες να έχουν 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση για άσκηση 
αγωγής αποζημίωσης. Αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί μέσω ενός ταμείου, το οποίο 
θα χρηματοδοτείται από τα πρόστιμα που 
καταβάλλουν οι παραβάτες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ενδεχόμενο καταβολής δικαστικών εξόδων μπορεί να αποτρέψει έναν καταναλωτή, μια 
ένωση καταναλωτών ή μια μικρή εταιρεία από το να εγείρουν αξιώσεις. Η δημιουργία ενός 
ταμείου που θα χρηματοδοτείται από τα πρόστιμα που καταβάλλονται στο πλαίσιο 
προηγούμενων υποθέσεων παράβασης της νομοθεσίας ανταγωνισμού, θα οδηγούσε στην 
αύξηση της δυνατότητας έγερσης αξιώσεων. Μέσω του εν λόγω ταμείου θα μπορούσε να 
χρηματοδοτηθεί μια πρώτη ενδεικτική ετυμηγορία σε ενδεχόμενη υπόθεση με βάση τα 
αποδεικτικά στοιχεία ενός δυνητικού ενάγοντα. Αξίζει να σημειωθεί ότι θα εξακολουθήσει να 
εφαρμόζεται η αρχή σύμφωνα με την οποία «ο ηττημένος πληρώνει».

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. «αγωγή αποζημίωσης», αγωγή βάσει της 
εθνικής νομοθεσίας με την οποία ο 
ζημιωθείς εγείρει αξίωση αποζημίωσης 
ενώπιον εθνικού δικαστηρίου. Μπορεί 
επίσης να καλύπτει αγωγές μέσω των 
οποίων ένα πρόσωπο που ενεργεί για 
λογαριασμό ενός ή περισσοτέρων 
ζημιωθέντων εγείρει αξίωση αποζημίωσης 
ενώπιον εθνικού δικαστηρίου, εφόσον η 
εθνική νομοθεσία προβλέπει αυτή τη 
δυνατότητα·

3. «αγωγή αποζημίωσης», αγωγή βάσει της 
εθνικής νομοθεσίας με την οποία ο 
ζημιωθείς εγείρει αξίωση αποζημίωσης 
ενώπιον εθνικού δικαστηρίου. Μπορεί 
επίσης να καλύπτει αγωγές μέσω των 
οποίων ένα πρόσωπο που ενεργεί για 
λογαριασμό ενός ή περισσοτέρων 
ζημιωθέντων εγείρει αξίωση αποζημίωσης 
ενώπιον εθνικού δικαστηρίου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμη η υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης όσον αφορά την έννομη 
προστασία μέσω εκπροσώπων ή τη συλλογική έννομη προστασία, ώστε να εξασφαλίζεται 
συνεκτική αντιμετώπιση των αγωγών αποζημίωσης στον τομέα της ενωσιακής νομοθεσίας περί 
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ανταγωνισμού καθώς και σε άλλους τομείς, όπως είναι η νομοθεσία για την προστασία των 
καταναλωτών. Δεδομένου του γενικά χαμηλού αριθμού αγωγών αποζημίωσης εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες ώστε να 
ενθαρρυνθούν οι καταναλωτές να διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Μέσω της συλλογικής 
αγωγής ή της αγωγής μέσω εκπροσώπων θα ενισχυθεί η δυνατότητα προσφυγής των 
καταναλωτών ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εταιρικές δηλώσεις περί επιεικούς 
μεταχείρισης·

α) το σύνολο των εγγράφων που 
παρέχονται από τους αιτούντες επιεική 
μεταχείριση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αιτήσεις για επιεική μεταχείριση συμβάλλουν καθοριστικά στην αποκάλυψη συμπράξεων, 
καθιστώντας έτσι δυνατή την άσκηση δίωξης από ιδιώτες. Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία από 
τους αιτούντες επιεική μεταχείριση διέπονται από τους κανόνες της πρώτης παραγράφου του 
άρθρου 6, ανεξαρτήτως του εάν παρελήφθησαν στο πλαίσιο των δηλώσεων περί επιεικούς 
μεταχείρισης ή έπειτα από αίτημα της αρχής ανταγωνισμού.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Καταγγελίες παρατυπιών

1. Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει βάσιμους 
λόγους να θεωρεί ότι ένα άτομο έχει 
διαπράξει ή προτίθεται να διαπράξει 
αξιόποινη πράξη δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας, μπορεί να κοινοποιήσει τις 
σχετικές πληροφορίες σε μια αρχή 
ανταγωνισμού και να ζητήσει την τήρηση 
της εμπιστευτικότητας όσον αφορά την 
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ταυτότητά του.
2. Η αρχή ανταγωνισμού μεταχειρίζεται 
ως εμπιστευτικά τα στοιχεία ταυτότητας 
του ατόμου που κοινοποίησε πληροφορίες 
στην αρχή ανταγωνισμού δυνάμει του 
άρθρου 7 παράγραφος 1, και στο οποίο 
έχει παρασχεθεί βεβαίωση 
εμπιστευτικότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ενθαρρύνονται οι πολίτες να παρέχουν πληροφορίες στις αρχές ανταγωνισμού, 
θα πρέπει η παρούσα οδηγία να προβλέπει ρητώς την προστασία της ταυτότητας του 
καταγγέλλοντος παρατυπίες. Ακόμα και αν οι πληροφορίες που παρέχονται δεν μπορούν να 
θεωρηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία σε υποθέσεις συμπράξεων, η αρχή ανταγωνισμού θα 
μπορεί να προβεί σε έρευνα.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

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:

διαγράφεται

α) ο εναγόμενος έχει διαπράξει 
παραβίαση της νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού,
β) η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα την 
επιβολή επιπλέον επιβάρυνσης στον 
άμεσο αγοραστή του εναγόμενου ·
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.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενοι κανόνες περιλαμβάνουν τόσο το τεκμήριο απουσίας όσο και το τεκμήριο 
ύπαρξης μετακύλισης των επιπλέον επιβαρύνσεων στους έμμεσους αγοραστές. Αυτό κατά πάσα 
πιθανότητα θα οδηγήσει σε αξιώσεις τόσο από τους άμεσους όσο και από τους έμμεσους 
ενάγοντες. Η αποφυγή έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων από εθνικές δικαιοδοσίες σε 
παράλληλες υποθέσεις ρυθμίζεται από τα εθνικά δικαστήρια. Ένα τέτοιο διττό σύστημα 
θεωρείται ακατάλληλο. Αντιθέτως, όταν δεν επαρκούν τα στοιχεία για την απόδειξη της 
μετακύλισης, το βάρος της απόδειξης φέρει ο έμμεσος αγοραστής.

Τροπολογία 13

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. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι 
το δικαστήριο έχει την εξουσία να 
εκτιμήσει το ύψος της ζημίας με βάση την 
εκτίμηση του ζημιωθέντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την ενίσχυση της προστασίας του ζημιωθέντος από παραβίαση του δικαίου περί 
ανταγωνισμού, είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται ότι ο λόγος του τελευταίου έχει ιδιαίτερη 
βαρύτητα στο πλαίσιο των δικαστικών διαδικασιών. Δίνοντας έμφαση στην εκτίμηση της ζημίας 
από τον ζημιωθέντα, εξασφαλίζεται η προστασία του πιο αδύναμου μέρους. Επιπλέον, 
αποτρέπεται περαιτέρω η συμμετοχή σε συμπράξεις καθώς μειώνεται η ισχύς των παραβατών 
στις δικαστικές διαδικασίες.


