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TΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ* 

στην πρόταση της Επιτροπής 

--------------------------------------------------------- 

Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

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 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα άρθρα 103 
και 114, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [...], 

Μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 
                                                 
*  Τροπολογίες: το νέο κείµενο και η τροποποίηση κειµένου σηµειώνονται µε έντονους 

πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή µε το σύµβολο ▌. 



 

 
 PE533.777/ 2 

 EL 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής1, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία2, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Τα άρθρα 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ) είναι διατάξεις αναγκαστικού δικαίου και θα πρέπει να εφαρµόζονται 
αποτελεσµατικά σε ολόκληρη την Ένωση για να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχει 
στρέβλωση του ανταγωνισµού στην εσωτερική αγορά. 

(2) Η δηµόσια επιβολή των εν λόγω διατάξεων της Συνθήκης διενεργείται από την 
Επιτροπή κάνοντας χρήση των εξουσιών που προβλέπονται από τον κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ. 1/2003 του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 2002, για την εφαρµογή των 
κανόνων ανταγωνισµού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας3 [...]. Τα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι τα σηµερινά άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ και 

παραµένουν κατ’ ουσίαν αµετάβλητα. ∆ηµόσια επιβολή της νοµοθεσίας 
πραγµατοποιείται επίσης από τις εθνικές αρχές ανταγωνισµού, οι οποίες µπορούν να 
λαµβάνουν τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1/2003. 

(3) Τα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ παράγουν άµεσα αποτελέσµατα στις σχέσεις µεταξύ 
ιδιωτών και δηµιουργούν, για τα εκάστοτε υποκείµενα δικαίου, δικαιώµατα και 
υποχρεώσεις των οποίων τον σεβασµό τα εθνικά δικαστήρια οφείλουν να επιβάλλουν. 
Τα εθνικά δικαστήρια διαδραµατίζουν ως εκ τούτου εξίσου ουσιαστικό ρόλο στην 
εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού (ιδιωτική επιβολή). Προασπίζουν τα δικαιώµατα 
που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο, εκδικάζοντας τις νοµικές διαφορές που 
ανακύπτουν µεταξύ ιδιωτών, π.χ. επιδικάζοντας αποζηµίωση υπέρ εκείνων που έχουν 
θιγεί από παραβιάσεις. Η πλήρης αποτελεσµατικότητα των άρθρων 101 και 102 της 
ΣΛΕΕ, ιδίως δε το πρακτικό αποτέλεσµα των απαγορεύσεων που προβλέπονται σε 
αυτά, προϋποθέτει ότι οιοσδήποτε — είτε πρόσωπο, περιλαµβανοµένων καταναλωτών 
και επιχειρήσεων, είτε δηµόσια αρχή — µπορεί να αξιώσει ενώπιον των εθνικών 
δικαστηρίων αποζηµίωση για ζηµία την οποία υπέστη λόγω παραβίασης των εν λόγω 
διατάξεων. Αυτό το ενωσιακό δικαίωµα προς αποζηµίωση ισχύει εξίσου για 
παραβιάσεις των άρθρων 101 και 102 από δηµόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις στις 
οποίες τα κράτη µέλη χορηγούν ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώµατα κατά την έννοια του 
άρθρου 106 της ΣΛΕΕ. 

(4) Το [...] δικαίωµα για αποζηµίωση λόγω παραβίασης της ενωσιακής ή εθνικής 
νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού απαιτεί από κάθε κράτος µέλος να έχει θεσπίσει 
διαδικαστικούς κανόνες που διασφαλίζουν την άσκηση του εν λόγω δικαιώµατος. Η 
ανάγκη πρόβλεψης αποτελεσµατικών προσφυγών προκύπτει επίσης από το δικαίωµα 
αποτελεσµατικής ένδικης προστασίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 47 πρώτη παράγραφος 

                                                 
1 Γνώµη της 16ης Οκτωβρίου 2013 (ΕΕ C, , σ. .) 
2
  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της … 
3 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συµβουλίου, της 16 ∆εκεµβρίου 2002, για την 

εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της 
συνθήκης (ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1). [...]  
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του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης1 (ο Χάρτης) και στο 
άρθρο 19 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ). Τα κράτη µέλη πρέπει να διασφαλίζουν αποτελεσµατική νοµική προστασία 
στους τοµείς που διέπονται από το ενωσιακό δίκαιο. 

(4α) Οι αγωγές αποζηµίωσης συνιστούν ένα µόνο στοιχείο ενός αποτελεσµατικού 
συστήµατος επιβολής της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού από ιδιωτικούς φορείς σε 
περιπτώσεις παραβίασης, και συνοδεύονται από τρόπους προσφυγής που δεν 
βασίζονται στη δικαστική οδό, όπως η συναινετική επίλυση διαφορών ή οι 
αποφάσεις δηµόσιων φορέων που προσφέρουν κίνητρα για αποκατάσταση. 

(5) Για τη διασφάλιση αποτελεσµατικών δράσεων ιδιωτικής επιβολής στο πλαίσιο του 
αστικού δικαίου και αποτελεσµατικής δηµόσιας επιβολής από τις αρχές 
ανταγωνισµού, και τα δύο εργαλεία πρέπει να αλληλεπιδρούν µεταξύ τους ώστε να 
διασφαλίζεται η µέγιστη αποτελεσµατικότητα των κανόνων ανταγωνισµού. Είναι 
απαραίτητο να ρυθµιστεί συνεκτικά ο τρόπος µε τον οποίο συντονίζονται οι δύο τύποι 
επιβολής, για παράδειγµα οι διαδικασίες για πρόσβαση στα έγγραφα που κατέχουν οι 
αρχές ανταγωνισµού. Ο συντονισµός αυτός σε ενωσιακό επίπεδο θα αποτρέψει επίσης 
αποκλίσεις µεταξύ των ισχυόντων κανόνων, γεγονός το οποίο θα µπορούσε να θέσει σε 
κίνδυνο την εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

(6) Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, η εσωτερική αγορά αποτελεί έναν 
χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, όπου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία 
εµπορευµάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Υπάρχουν σηµαντικές διαφορές 
µεταξύ των κανόνων των κρατών µελών που διέπουν τις αγωγές αποζηµίωσης για 
παραβιάσεις της εθνικής ή ενωσιακής νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού. Οι διαφορές 
αυτές οδηγούν σε αβεβαιότητα σχετικά µε τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες τα 
ζηµιωθέντα µέρη µπορούν να ασκήσουν το δικαίωµα αποζηµίωσης που απορρέει από 
τη ΣΛΕΕ, και επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα του εν λόγω δικαιώµατος. 
∆εδοµένου ότι οι ζηµιωθέντες συχνά επιλέγουν ως τόπο δωσιδικίας το κράτος µέλος 
εγκατάστασής τους για να διεκδικήσουν αποζηµιώσεις, οι διαφορές µεταξύ των εθνικών 
κανόνων οδηγούν σε άνισους όρους ανταγωνισµού όσον αφορά τις αγωγές 
αποζηµίωσης και ενδέχεται να επηρεάσουν τον ανταγωνισµό στις αγορές στις οποίες 
δραστηριοποιούνται οι ζηµιωθέντες, καθώς και οι παραβάτριες επιχειρήσεις.  

(7) Οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται και λειτουργούν σε διαφορετικά κράτη µέλη 
υπόκεινται σε δικονοµικούς κανόνες που επηρεάζουν σηµαντικά το βαθµό στον οποίο 
µπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για παραβιάσεις της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού. 
Αυτή η άνιση επιβολή του [...] δικαιώµατος αποζηµίωσης στην ενωσιακή νοµοθεσία 
µπορεί να οδηγήσει σε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για ορισµένες επιχειρήσεις που 
έχουν παραβιάσει τα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ, καθώς και να αποθαρρύνει την 
άσκηση των δικαιωµάτων εγκατάστασης και παροχής αγαθών ή υπηρεσιών στα κράτη 
µέλη όπου το δικαίωµα αποζηµίωσης ασκείται µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο. 
Εποµένως, καθώς οι διαφορές στα συστήµατα ευθύνης που εφαρµόζονται στα κράτη 
µέλη ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τον ανταγωνισµό καθώς και την ορθή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, είναι σκόπιµο η οδηγία να βασισθεί στη διπλή 
νοµική βάση των άρθρων 103 και 114 της ΣΛΕΕ. 

(8) Είναι εποµένως αναγκαία, λαµβανοµένου υπόψη ότι οι µεγάλης κλίµακας παραβιάσεις 
                                                 
1  ΕΕ C 326 της 26.10.2012, σ. 391. 
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της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού έχουν συχνά διασυνοριακό χαρακτήρα, η 
διασφάλιση περισσότερο ισότιµων όρων ανταγωνισµού για τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά και η βελτίωση των όρων για τους 
καταναλωτές ώστε να ασκούν τα δικαιώµατα που απορρέουν από την εσωτερική αγορά. 
Είναι επίσης σκόπιµο να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου και να µειωθούν οι διαφορές 
µεταξύ των κρατών µελών ως προς τους εθνικούς κανόνες που διέπουν τις αγωγές 
αποζηµίωσης για παραβιάσεις της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού και, όταν 
εφαρµόζεται παράλληλα µε την τελευταία, της εθνικής νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού. 
Η προσέγγιση των κανόνων αυτών θα συµβάλει επίσης στην πρόληψη µεγαλύτερων 
διαφορών µεταξύ των κανόνων των κρατών µελών που διέπουν τις αγωγές 
αποζηµίωσης σε υποθέσεις περί ανταγωνισµού. 

(9) Το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 προβλέπει ότι «οσάκις οι 
αρχές ανταγωνισµού κρατών µελών ή τα εθνικά δικαστήρια εφαρµόζουν την εθνική 
νοµοθεσία ανταγωνισµού σε συµφωνίες, αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων ή 
εναρµονισµένες πρακτικές µε την έννοια του άρθρου 101 παράγραφος 1 της Συνθήκης, 
οι οποίες είναι πιθανόν να επηρεάσουν το εµπόριο µεταξύ κρατών µελών κατά την 
έννοια της διάταξης αυτής, εφαρµόζουν επίσης το άρθρο 101 της Συνθήκης στις εν 
λόγω συµφωνίες, αποφάσεις ή εναρµονισµένες πρακτικές. Όταν οι αρχές ανταγωνισµού 
των κρατών µελών ή τα εθνικά δικαστήρια εφαρµόζουν την εθνική νοµοθεσία 
ανταγωνισµού σε τυχόν καταχρηστική πρακτική που απαγορεύεται από το άρθρο 102 
της Συνθήκης, εφαρµόζουν επίσης το άρθρο 102 της Συνθήκης». Για τη διασφάλιση της 
ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και µε σκοπό τη µεγαλύτερη ασφάλεια 
δικαίου και την εξασφάλιση πιο ισότιµων όρων ανταγωνισµού για τις επιχειρήσεις και 
τους καταναλωτές, είναι σκόπιµο το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας να 
επεκταθεί στις αγωγές αποζηµίωσης που βασίζονται σε παραβίαση της εθνικής 
νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού, στις περιπτώσεις που εφαρµόζεται σύµφωνα µε το 
άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003. Η εφαρµογή διαφορετικών 
κανόνων σχετικά µε την αστική ευθύνη για παραβιάσεις των άρθρων 101 και 102 της 
ΣΛΕΕ και για παραβιάσεις κανόνων της εθνικής νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού, οι 
οποίοι εφαρµόζονται στην ίδια υπόθεση παράλληλα µε την ενωσιακή νοµοθεσία περί 
ανταγωνισµού, θα µπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη θέση των εναγόντων στην ίδια 
υπόθεση και την έκταση των απαιτήσεών τους και να αποτελέσει εµπόδιο στην εύρυθµη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

(10) Ελλείψει ενωσιακής νοµοθεσίας, οι αγωγές αποζηµίωσης διέπονται από τους εθνικούς 
κανόνες και διαδικασίες των κρατών µελών. Όλοι οι εθνικοί κανόνες οι οποίοι διέπουν 
την άσκηση του δικαιώµατος αποζηµίωσης για ζηµία προκληθείσα από παραβίαση του 
άρθρου 101 ή του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν 
πτυχές που δεν ρυθµίζονται από την παρούσα οδηγία, όπως η έννοια της αιτιώδους 
συνάφειας µεταξύ παράβασης και ζηµίας, πρέπει να συνάδουν µε τις αρχές της 
αποτελεσµατικότητας και της ισοδυναµίας. Τούτο σηµαίνει ότι η διατύπωση και η 
εφαρµογή τους δεν θα πρέπει να καθιστούν υπερβολικά δυσχερή ή πρακτικά αδύνατη 
την άσκηση του κατοχυρωµένου από τη ΣΛΕΕ δικαιώµατος αποζηµίωσης, καθώς 
επίσης ότι η διατύπωση και η εφαρµογή τους δεν θα πρέπει να είναι λιγότερο ευνοϊκές 
σε σχέση µε τους κανόνες που διέπουν ανάλογες εγχώριες αγωγές.  

(11) Η παρούσα οδηγία επιβεβαιώνει το κοινοτικό κεκτηµένο σχετικά µε το [...] δικαίωµα 
αποζηµίωσης που προβλέπεται στην ενωσιακή νοµοθεσία για ζηµία που προκλήθηκε 
από παραβιάσεις της ενωσιακής νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού, ιδίως όσον αφορά τη 
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νοµιµοποίηση και τον ορισµό της ζηµίας, όπως αναφέρεται στη νοµολογία του 
∆ικαστηρίου 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, χωρίς να θίγεται η ύπαρξη ή η έκταση του 
δικαιώµατος σε τόκους, που αναγνωρίζεται σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία. 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. ∆εν θα 
πρέπει να προβλέπονται διατάξεις για αποζηµίωση µε χαρακτήρα ποινής ή άλλοι 
τύποι αποζηµιώσεων και κυρώσεων που οδηγούν σε υπεραποζηµίωση. Η 
αποζηµίωση για απώλεια ευκαιρίας δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι οδηγεί στην 
υπεραποζηµίωση.  

(11α) Είναι επιθυµητή η επίτευξη ενός οριστικού διακανονισµού για τους εναγοµένους, 
προκειµένου να περιοριστεί η ανασφάλεια και οι υπερβολικές οικονοµικές συνέπειες 
που µπορεί να έχουν αντίκτυπο για τους εργαζοµένους, τους προµηθευτές, τους 
υπεργολάβους και άλλα τρίτα µέρη. 

(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 ΣΛΕΕ. 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. 

(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 



 

 
 PE533.777/ 6 

 EL 

παράγραφος 3 της ΣΕΕ) και το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισµού αριθ. 1/2003, 
όσον αφορά τις αιτήσεις παροχής πληροφοριών. 

(14) Οι σχετικές αποδείξεις πρέπει να κοινολογούνται κατόπιν απόφασης του εθνικού 
δικαστηρίου και υπό τον αυστηρό του έλεγχο, ιδιαίτερα ως προς την αναγκαιότητα και 
την αναλογικότητα του µέτρου κοινολόγησης. Προκύπτει από την απαίτηση της 
αναλογικότητας ότι οι αιτήσεις κοινολόγησης µπορούν να ενεργοποιηθούν µόνον όταν 
ο ζηµιωθείς έχει καταστήσει εύλογο, επί τη βάσει των πραγµατικών περιστατικών τα 
οποία είναι λογικά στη διάθεσή του, ότι υπέστη ζηµία που προκλήθηκε από τον 
εναγόµενο. ▐ 

(15) Η απαίτηση της αναλογικότητας πρέπει επίσης να εξετασθεί προσεκτικά όταν υπάρχει ο 
κίνδυνος η κοινολόγηση να αποκαλύψει τη στρατηγική έρευνας της αρχής 
ανταγωνισµού, αποκαλύπτοντας τα έγγραφα που αποτελούν µέρος του φακέλου ή 
προκαλώντας αρνητικές επιπτώσεις στον τρόπο µε τον οποίο οι εταιρείες συνεργάζονται 
µε την αρχή ανταγωνισµού. Ιδιαίτερη προσοχή επιβάλλεται προκειµένου να 
αποτρέπονται διαδικασίες αναζήτησης, δηλαδή αδιάκριτες αιτήσεις παροχής 
πληροφοριών ή εγγράφων µε την ελπίδα να αποκαλυφθεί υλικό προκριµένου να 
στοιχειοθετηθεί µια υπόθεση. 

(16) Στις περιπτώσεις που το εθνικό δικαστήριο υποβάλλει αίτηµα στο αρµόδιο δικαστήριο 
άλλου κράτους µέλους για τη διεξαγωγή αποδείξεων ή υποβάλλει αίτηµα να διεξαγάγει 
απόδειξη απευθείας στο άλλο κράτος µέλος, εφαρµόζονται οι διατάξεις του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 1206/2001 [...]1. 

(17) Ενώ τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που περιέχουν επιχειρηµατικά απόρρητα ή άλλες 
εµπιστευτικές πληροφορίες πρέπει κατ’ αρχήν να είναι διαθέσιµα σε αγωγές 
αποζηµίωσης, οι εν λόγω εµπιστευτικές πληροφορίες πρέπει να προστατεύονται 
επαρκώς. Τα εθνικά δικαστήρια πρέπει εποµένως να έχουν στη διάθεσή τους µια σειρά 
µέτρων για την προστασία των εν λόγω εµπιστευτικών στοιχείων από κοινολόγηση στο 
πλαίσιο των διαδικασιών. Τα εν λόγω µέτρα είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν 
απόκρυψη τµηµάτων ευαίσθητου χαρακτήρα ενός εγγράφου, διεξαγωγή 
συνεδριάσεων κεκλεισµένων των θυρών, περιορισµό του κύκλου των προσώπων που 
νοµιµοποιούνται να ενηµερωθούν για τα εκάστοτε αποδεικτικά στοιχεία, καθώς και την 
προσφυγή σε εµπειρογνώµονες, οι οποίοι αναλαµβάνουν να καταρτίσουν περίληψη των 
πληροφοριών σε συγκεντρωτική ή άλλης µορφής µη εµπιστευτική εκδοχή. Τα µέτρα 
προστασίας των επιχειρηµατικών απορρήτων και λοιπών εµπιστευτικών πληροφοριών 
δεν πρέπει, ωστόσο, να εµποδίζουν ▌την άσκηση του δικαιώµατος σε αποζηµίωση. 

(18) Η αποτελεσµατικότητα και η συνέπεια της εφαρµογής των άρθρων 101 και 102 της 
ΣΛΕΕ από την Επιτροπή και τις εθνικές αρχές ανταγωνισµού απαιτούν κοινή 
προσέγγιση σε ολόκληρη την Ένωση σε σχέση µε την αλληλεπίδραση των κανόνων 
περί κοινολόγησης αποδεικτικών στοιχείων και του τρόπου επιβολής των εν λόγω 
άρθρων από µια αρχή ανταγωνισµού. Η κοινολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων δεν 
θα πρέπει να περιορίζει αδικαιολόγητα την αποτελεσµατική εφαρµογή της νοµοθεσίας 
περί ανταγωνισµού από τις αρχές ανταγωνισµού. Οι περιορισµοί της κοινολόγησης 
αποδεικτικών στοιχείων δεν θα πρέπει να εµποδίζουν τις αρχές ανταγωνισµού να 

                                                 
1 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συµβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη 

συνεργασία µεταξύ των δικαστηρίων των κρατών µελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε 
αστικές και εµπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1.) 
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δηµοσιεύουν τις αποφάσεις τους σύµφωνα µε τους ισχύοντες ενωσιακούς ή εθνικούς 
κανόνες. 

(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.  

(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. 

(21) [...] Τα εθνικά δικαστήρια πρέπει να είναι σε θέση να διατάξουν, στο πλαίσιο αγωγής 
αποζηµιώσεως, την κοινολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων που υφίστανται 
ανεξάρτητα από τις διαδικασίες της αρχής ανταγωνισµού («προϋπάρχουσες 
πληροφορίες»).  

(22) Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο αποκτά στοιχεία µέσω της πρόσβασης στον 
φάκελο της αρχής ανταγωνισµού κατά την άσκηση των δικαιωµάτων υπεράσπισής του 
σε σχέση µε τις έρευνες µιας αρχής ανταγωνισµού, µπορεί να χρησιµοποιήσει αυτά τα 
αποδεικτικά στοιχεία για τους σκοπούς αγωγής αποζηµίωσης της οποίας είναι διάδικος. 
Η χρήση αυτή θα πρέπει επίσης να επιτρέπεται και για το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 
που το διαδέχεται στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του, µεταξύ άλλων µε την 
απόκτηση της αξίωσής του. Σε περίπτωση που τα αποδεικτικά στοιχεία ελήφθησαν από 
νοµικό πρόσωπο που ανήκει σε όµιλο επιχειρήσεων, ο οποίος αποτελεί µία επιχείρηση 
για την εφαρµογή των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ, η χρήση των εν λόγω στοιχείων 
επιτρέπεται επίσης για άλλα νοµικά πρόσωπα που ανήκουν στην ίδια επιχείρηση.  

(23) Ωστόσο, η χρήση αποδεικτικών στοιχείων που λαµβάνονται από µια αρχή ανταγωνισµού, 
δεν θα πρέπει να αναιρεί αδικαιολόγητα την αποτελεσµατική επιβολή της νοµοθεσίας 
περί ανταγωνισµού από την εν λόγω 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 
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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. 

(24) Η προβολή αξίωσης για αποζηµίωση ή η έναρξη έρευνας από αρχή ανταγωνισµού 
εµπεριέχει τον κίνδυνο καταστροφής ή απόκρυψης από τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις 
αποδεικτικών στοιχείων που θα µπορούσαν να χρησιµεύσουν στους ζηµιωθέντες για τη 
στοιχειοθέτηση της αξίωσής τους. Προκειµένου να αποτρέπεται η καταστροφή 
κρίσιµων αποδεικτικών στοιχείων και να διασφαλίζεται η συµµόρφωση προς δικαστικές 
διαταγές µε τις οποίες ζητείται η κοινολόγησή τους, τα εθνικά δικαστήρια πρέπει να 
µπορούν να επιβάλλουν αρκούντως αποτρεπτικές κυρώσεις. Σε ό,τι αφορά τους 
διαδίκους, η ποινή της συναγωγής συµπερασµάτων που επιβαρύνουν τη θέση τους σε 
µια δίκη για την επιδίκαση αποζηµίωσης µπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατική και 
να αποτρέπει τις καθυστερήσεις. Κυρώσεις πρέπει επίσης να προβλέπονται για τη µη 
τήρηση της υποχρέωσης προστασίας εµπιστευτικών πληροφοριών, καθώς και για την 
καταχρηστική χρήση πληροφοριών που έχουν ληφθεί µε το µέτρο της κοινολόγησης. 
Οµοίως, κυρώσεις θα πρέπει να είναι διαθέσιµες, αν οι πληροφορίες που λαµβάνονται 
µέσω της πρόσβασης στον φάκελο µιας αρχής ανταγωνισµού κατά την άσκηση των 
δικαιωµάτων υπεράσπισης ενός προσώπου σε σχέση µε έρευνες της εν λόγω αρχής 
ανταγωνισµού, χρησιµοποιούνται καταχρηστικά σε αγωγές αποζηµίωσης.  

(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 ΣΛΕΕ, 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 ΣΛΕΕ 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 αναθεωρητικών δικαστηρίων µε τις οποίες διαπιστώνεται 
παραβίαση των κανόνων ανταγωνισµού θα πρέπει να καλύπτει το διατακτικό της 
απόφασης και τις συνοδευτικές αιτιολογικές σκέψεις. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή 
θα πρέπει να διασφαλίζει τη συνεκτική εφαρµογή της ενωσιακής νοµοθεσίας περί 
ανταγωνισµού, παρέχοντας κατά τρόπο διαφανή, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
∆ικτύου Ανταγωνισµού, σαφή καθοδήγηση προς τις εθνικές αρχές ανταγωνισµού όσον 
αφορά τις αποφάσεις τους. Αυτό δεν θίγει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των 
εθνικών δικαστηρίων βάσει του άρθρου 267 της ΣΛΕΕ. 
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(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, θα πρέπει να είναι δυνατόν να ασκηθεί αγωγή αποζηµίωσης 
µετά τις διαδικασίες µιας αρχής ανταγωνισµού, µε σκοπό την εφαρµογή της εθνικής και 
ενωσιακής νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού. Τα κράτη µέλη πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να διατηρούν ή να εισάγουν απόλυτες προθεσµίες παραγραφής που θα 
έχουν γενική εφαρµογή. 

(27) Στις περιπτώσεις όπου πολλές επιχειρήσεις παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισµού 
από κοινού (όπως για παράδειγµα στην περίπτωση συµπράξεων), είναι σκόπιµο να 
προβλέπεται ότι θα ευθύνονται εις ολόκληρον για το σύνολο της ζηµίας που 
προκλήθηκε από την παραβίαση. Εάν µία από τις παραβάτριες επιχειρήσεις έχει 
καταβάλει περισσότερα από το µερίδιο που της αναλογεί, θα πρέπει να έχει το δικαίωµα 
να απαιτήσει συνεισφορά των άλλων παραβατών. Ο προσδιορισµός του εν λόγω 
µεριδίου που αντιστοιχεί στη σχετική ευθύνη δεδοµένου παραβάτη και τα σχετικά 
κριτήρια, όπως ο κύκλος εργασιών, το µερίδιο αγοράς, ή ο ρόλος στη σύµπραξη, 
επαφίενται στην εφαρµοστέα εθνική νοµοθεσία, τηρουµένων των αρχών της 
αποτελεσµατικότητας και της ισοδυναµίας. 

(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 από κοινού και 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 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 [...]. 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.  

(29) Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις που έχουν ζηµιωθεί από παραβίαση της εθνικής ή 
της ενωσιακής νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού δικαιούνται αποζηµίωση τόσο για τη 
θετική ζηµία που υπέστησαν όσο και για το διαφυγόν κέρδος. Η θετική ζηµία µπορεί να 
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προκύψει από τη διαφορά µεταξύ της τιµής που όντως καταβλήθηκε και της τιµής που 
θα είχε καταβληθεί αν δεν υπήρχε παραβίαση. Σε περίπτωση που ένας ζηµιωθείς έχει 
ελαττώσει τη θετική ζηµία που υπέστη µετακυλίοντάς την, είτε εξ ολοκλήρου είτε εν 
µέρει, στους δικούς του αγοραστές, η ζηµία που έχει µετακυλιστεί κατ’ αυτόν τον τρόπο 
παύει να συνιστά ζηµία για την οποία το µέρος που τη µετακύλισε δικαιούται 
αποζηµίωση. Ενδείκνυται, εποµένως, κατ’ αρχήν να επιτρέπεται σε µια παραβάτρια 
επιχείρηση να επικαλεστεί την ένσταση µετακύλισης της θετικής ζηµίας ως 
υπερασπιστικό µέσο για να αποκρούσει µια αξίωση αποζηµίωσης. Είναι σκόπιµο να 
προβλέπεται ότι η παραβάτρια επιχείρηση, στο µέτρο που εγείρει την ένσταση 
µετακύλισης, θα πρέπει να αποδείξει την ύπαρξη και την έκταση της µετακύλισης της 
επιπλέον επιβάρυνσης. 

▐  

(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, ο έµµεσος αγοραστής, 
για να αποδείξει ότι επήλθε µετακύλιση σε αυτόν, πρέπει να αποδείξει τουλάχιστον 
ότι ο εναγόµενος έχει διαπράξει παραβίαση της ενωσιακής ή της εθνικής 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 τα οποία αποτέλεσαν αντικείµενο της παραβίασης 
ή 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. ▐ 

(32) Οι παραβιάσεις της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού συχνά αφορούν τους όρους και τις 
τιµές στις οποίες πωλούνται αγαθά ή υπηρεσίες και µπορούν να οδηγήσουν σε επιπλέον 
επιβάρυνση και άλλες ζηµίες για τους πελάτες των παραβατριών επιχειρήσεων. Η 
παραβίαση µπορεί επίσης να αφορά προµήθειες της παραβάτριας επιχείρησης (για 
παράδειγµα, στην περίπτωση σύµπραξης αγοραστών). [...] Η παρούσα οδηγία, και ιδίως 
οι κανόνες περί µετακύλισης πρέπει να εφαρµόζονται αναλόγως. 

(33) Αγωγή αποζηµίωσης µπορεί να ασκηθεί τόσο από ζηµιωθέντες οι οποίοι αγόρασαν 
αγαθά ή υπηρεσίες από την παραβάτρια επιχείρηση όσο και από αγοραστές που 
δραστηριοποιούνται σε επόµενες βαθµίδες της αλυσίδας εφοδιασµού. Για την ενίσχυση 
της συνέπειας µεταξύ δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο συναφών 
διαδικασιών, ώστε να αποτρέπεται η µη καταβολή πλήρους αποζηµίωσης για βλάβη 
προκληθείσα από την εκάστοτε παραβίαση της εθνικής ή ενωσιακής νοµοθεσίας περί 
ανταγωνισµού ή η επιδίκαση εις βάρος της παραβάτριας επιχείρησης αποζηµίωσης για 
βλάβη που στην πραγµατικότητα δεν έχει προκληθεί, τα εθνικά δικαστήρια πρέπει να 
λαµβάνουν δεόντως υπόψη, στο µέτρο που επιτρέπεται από την ενωσιακή και εθνική 
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νοµοθεσία, κάθε συναφή αγωγή και την επ’ αυτής δικαστική απόφαση, ιδίως όταν η 
δικαστική απόφαση διαπιστώνει ότι έχει αποδειχθεί η µετακύλιση. Αυτό δεν πρέπει να 
θίγει τα θεµελιώδη δικαιώµατα της υπεράσπισης και της αποτελεσµατικής προσφυγής 
και δίκαιης δίκης των προσώπων που δεν ήταν διάδικοι στις εν λόγω δικαστικές 
διαδικασίες. Σε περίπτωση που εκκρεµούν τέτοιες αγωγές ενώπιον των δικαστηρίων 
διαφορετικών κρατών µελών, µπορούν να θεωρηθούν συναφείς κατά την έννοια του 
άρθρου 30 του κανονισµού αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου

1. Βάσει της εν λόγω διάταξης, κάθε εθνικό δικαστήριο εκτός εκείνου που 
έχει πρώτο επιληφθεί µπορεί να αναστείλει την εκδίκαση ή, υπό ορισµένες 
προϋποθέσεις, να κηρύξει εαυτό αναρµόδιο. 

(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. Τα 
κράτη µέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν τους δικούς τους κανόνες για 
τον προσδιορισµό του ύψους της ζηµίας. Για την εξασφάλιση σαφών κανόνων και 
προβλεψιµότητας, η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει περαιτέρω καθοδήγηση σε 
επίπεδο Ένωσης. 

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

(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 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 

                                                 
1
  Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

12ης ∆εκεµβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση 

αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 351 της 20.12.2012, σ. 78).  
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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. Τα 
κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, εφόσον τους ζητηθεί, οι εθνικές αρχές ανταγωνισµού 
παρέχουν κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε το ύψος της ζηµίας. 

(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 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. 

(38) Οι προθεσµίες παραγραφής των αξιώσεων αποζηµίωσης ενδέχεται να είναι τόσο 
σύντοµες, ώστε να µην παρέχουν στους ζηµιωθέντες και στις παραβάτριες επιχειρήσεις 
επαρκή χρόνο για να καταλήξουν σε συµφωνία σχετικά µε την αποζηµίωση που πρέπει 
να καταβληθεί. Προκειµένου να παρέχεται και στα δύο µέρη πραγµατική δυνατότητα να 
συµµετέχουν σε συναινετική επίλυση διαφορών πριν από την άσκηση αγωγής ενώπιον 
εθνικού δικαστηρίου, η προθεσµία παραγραφής πρέπει να αναστέλλεται κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας συναινετικής επίλυσης διαφορών. 

(39) Επιπλέον, όταν τα µέρη αποφασίσουν τη συναινετική επίλυση διαφορών µετά την 
άσκηση αγωγής αποζηµιώσεως ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου για την ίδια αξίωση, 
το δικαστήριο πρέπει να είναι σε θέση να αναστείλει την ενώπιόν του δίκη κατά τη 
διάρκεια της συναινετικής διαδικασίας επίλυσης διαφορών. Όταν εξετάζει το ζήτηµα 
της αναστολής της δίκης, το εθνικό δικαστήριο πρέπει να λαµβάνει υπόψη το συµφέρον 
να αποβεί ταχεία η διαδικασία. 

(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 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 [...]. Χωρίς αυτήν τη µείωση, οι 
παραβάτες που δεν συµµετέχουν σε διαδικασία διευθέτησης θα θίγονταν αδικαιολόγητα 
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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. 

(41) Όταν οι παραβάτες που συµµετέχουν σε διαδικασία διευθέτησης καλούνται να 
συνεισφέρουν στην αποζηµίωση που στη συνέχεια καταβάλλεται από άλλους 
παραβάτες που δεν συµµετέχουν σε διαδικασία διευθέτησης, το εθνικό δικαστήριο 
πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις αποζηµιώσεις που έχουν ήδη καταβληθεί στο πλαίσιο της 
συναινετικής διευθέτησης, έχοντας κατά νου ότι δεν συµµετέχουν όλοι οι παραβάτες 
εξίσου στην πλήρη και ουσιώδη, χρονική και γεωγραφική έκταση της παραβίασης. 

(42) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τηρεί τις αρχές που 
αναγνωρίζονται από τον Χάρτη [...]. 

(43) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η θέσπιση κανόνων όσον αφορά 

αγωγές αποζηµίωσης για παραβιάσεις της ενωσιακής νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού 

προκειµένου να εξασφαλιστεί η πλήρης αποτελεσµατικότητα των άρθρων 101 και 102 
της ΣΛΕΕ και [...] η εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για τις επιχειρήσεις και 
τους καταναλωτές, [...] δεν µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη, αλλά 
µπορούν αντίθετα, λόγω της αναγκαίας αποτελεσµατικότητας και συνέπειας στην 
εφαρµογή των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ, να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό 
επίπεδο, η Ένωση µπορεί να θεσπίζει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας 
όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως 
ορίζεται στο άρθρο αυτό, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα απαιτούµενα για την 
επίτευξη των στόχων αυτών. 

(44) Σύµφωνα µε την κοινή πολιτική δήλωση των κρατών µελών και της Επιτροπής για τα 
επεξηγηµατικά έγγραφα της 28ης Σεπτεµβρίου 20111, τα κράτη µέλη έχουν αναλάβει να 
συνοδεύουν, σε αιτιολογηµένες περιπτώσεις, την κοινοποίηση των µέτρων που 
λαµβάνουν για τη µεταφορά στο εθνικό δίκαιο µε ένα ή περισσότερα έγγραφα που 
επεξηγούν τη σχέση µεταξύ των διαφόρων µερών µιας οδηγίας και των αντίστοιχων 
µερών των πράξεων µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, ο 
νοµοθέτης θεωρεί ότι η διαβίβαση τέτοιων εγγράφων είναι δικαιολογηµένη.  

(44α) ∆εδοµένου ότι η παρούσα οδηγία θα αλλάξει σηµαντικά τη νοµοθεσία πολλών 
κρατών µελών σχετικά µε τις αστικές δίκες, ιδίως όσον αφορά την κοινολόγηση 
αποδεικτικών στοιχείων, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα κατάλληλο µεταβατικό 
καθεστώς για τις αξιώσεις αποζηµίωσης που εκκρεµούν κατά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. Οι νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές ρυθµίσεις που 
θεσπίζουν τα κράτη µέλη για την µεταφορά της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο 
θα πρέπει συνεπώς να ισχύουν µόνο για υποθέσεις που άγονται ενώπιον των εθνικών 
δικαστηρίων µετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας. 

                                                 
1 ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 14. 
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρµογής της οδηγίας. 

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ορισµένους κανόνες που είναι αναγκαίοι για να 
εξασφαλίζεται ότι, οποιοσδήποτε υπέστη ζηµία που προκλήθηκε από την παραβίαση 
του άρθρου 101 ή 102 της ΣΛΕΕ ή της εθνικής νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού από 
επιχείρηση ή όµιλο επιχειρήσεων, µπορεί να ασκήσει αποτελεσµατικά το δικαίωµα 
αξίωσης πλήρους αποζηµίωσης για την εν λόγω ζηµία από την εν λόγω επιχείρηση ή 
τον όµιλο επιχειρήσεων. Θεσπίζει επίσης τους κανόνες για την προώθηση του 
ανόθευτου ανταγωνισµού στην εσωτερική αγορά και την άρση των εµποδίων στην 
εύρυθµη λειτουργία της, διασφαλίζοντας ισότιµη προστασία σε όλη την Ένωση για 
οποιονδήποτε έχει υποστεί τέτοια ζηµία. 

2. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει επίσης κανόνες για το συντονισµό µεταξύ της επιβολής 
των κανόνων περί ανταγωνισµού από τις αρχές ανταγωνισµού και της επιβολής των 
κανόνων αυτών σε αγωγές αποζηµίωσης ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. 

Άρθρο 2 

∆ικαίωµα πλήρους αποζηµίωσης 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι το πρόσωπο το οποίο έχει υποστεί ζηµία που 
προκλήθηκε από παραβίαση του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου περί ανταγωνισµού έχει 
τη δυνατότητα να αξιώσει και να λάβει πλήρη αποζηµίωση για την εν λόγω ζηµία. 

2. Η πλήρης αποζηµίωση θέτει το πρόσωπο που έχει υποστεί ζηµία στη θέση στην οποία 
θα βρισκόταν, αν δεν είχε διαπραχθεί η παραβίαση.  ▌ Περιλαµβάνει αποζηµίωση για 
τη θετική ζηµία και το διαφυγόν κέρδος, καθώς και καταβολή των σχετικών τόκων ▌. 

2α. Η πλήρης αποζηµίωση δεν καλύπτει άλλες ζηµίες, όπως αποζηµιώσεις µε 
χαρακτήρα ποινής ή καταβολή πολλαπλών αποζηµιώσεων και κυρώσεις που 
οδηγούν σε υπέρµετρη αποζηµίωση. 

3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε κάθε ζηµιωθείς να µπορεί να ασκήσει αγωγή 
αποζηµίωσης.  
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3α. Το συνολικό ύψος των καταβαλλόµενων προστίµων και αποζηµιώσεων δεν 
επηρεάζεται από την αγωγή της αρχής ανταγωνισµού, η οποία έπεται ή προηγείται 
µιας ιδιωτικής αγωγής. Οι αρχές ανταγωνισµού συνδέουν το συνολικό ύψος 
προστίµων και αποζηµιώσεων που καταβάλλονται, για παράδειγµα, µέσω της 
καθυστέρησης καταβολής µέρους των προστίµων όταν αναµένεται να ασκηθεί 
αγωγή. Ωστόσο, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι αυτό δεν πρέπει ούτε να οδηγεί σε 
µακρά αβεβαιότητα για την παραβάτρια επιχείρηση όσον αφορά τον τελικό 
διακανονισµό, ούτε να επηρεάζει το δικαίωµα ατόµων και επιχειρήσεων σε 
αποζηµίωση για τις ζηµίες που υπέστησαν. 

Άρθρο 3 

Αρχές της αποτελεσµατικότητας και της ισοδυναµίας 

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι το σύνολο των εθνικών κανόνων και διαδικασιών που 
αφορούν τις αγωγές αποζηµίωσης σχεδιάζονται και εφαρµόζονται κατά τρόπο που να 
διασφαλίζεται η αποτελεσµατική άσκηση του ενωσιακού δικαιώµατος σε πλήρη αποζηµίωση 
για ζηµία προκληθείσα από παραβίαση της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού από οποιονδήποτε 
ζηµιωθέντα. Οι εθνικές διατάξεις και οι διαδικασίες σχετικά µε τις αγωγές αποζηµίωσης που 
απορρέουν από τις παραβιάσεις του άρθρου 101 ή 102 της ΣΛΕΕ δεν πρέπει να είναι λιγότερο 
ευνοϊκές για τους ζηµιωθέντες από αυτές που αφορούν αγωγές αποζηµίωσης που ασκούνται 
λόγω παραβιάσεων της εθνικής νοµοθεσίας. 

Άρθρο 4 

Ορισµοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, εφαρµόζονται οι ακόλουθοι ορισµοί: 

1. «παραβίαση της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού», η παραβίαση του άρθρου 101 ή 102 
της ΣΛΕΕ ή της εθνικής νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού [...]· 

2. «εθνική νοµοθεσία περί ανταγωνισµού», οι διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας που 
επιδιώκουν κατά κύριο λόγο τον ίδιο στόχο µε τα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ και οι 
οποίες εφαρµόζονται στην ίδια υπόθεση και παράλληλα µε την ενωσιακή νοµοθεσία 
περί ανταγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1/2003, αλλά δεν περιλαµβάνουν διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας που 
επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις σε φυσικά πρόσωπα, εκτός εάν οι κυρώσεις αυτές 
αποτελούν το µέσον εφαρµογής της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού· 

3. «αγωγή αποζηµίωσης», αγωγή βάσει της εθνικής νοµοθεσίας µε την οποία ο ζηµιωθείς 
εγείρει αξίωση αποζηµίωσης ενώπιον εθνικού δικαστηρίου και 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· 

4. «αξίωση αποζηµίωσης», αξίωση αποζηµίωσης για ζηµία που προκλήθηκε από 
παραβίαση της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού· 
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5. «ζηµιωθείς», κάθε πρόσωπο που έχει υποστεί ζηµία λόγω παραβίασης της 
νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού· 

6. «εθνική αρχή ανταγωνισµού», αρχή που έχει ορισθεί από κράτος µέλος κατ’ εφαρµογή 
του άρθρου 35 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 ως αρµόδια για την εφαρµογή της 
νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού· 

7. «αρχή ανταγωνισµού», η Επιτροπή ή µια εθνική αρχή ανταγωνισµού· 

8. «εθνικό δικαστήριο», οποιοδήποτε δικαστήριο ή δικαιοδοτικό όργανο κράτους µέλους 
κατά την έννοια του άρθρου 267 της Συνθήκης· 

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 της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού· 

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

11. «τελεσίδικη» απόφαση παραβίασης, η σχετική µε κάποια παραβίαση απόφαση [...] η 
οποία δεν υπόκειται πλέον σε ένδικο µέσο· 

12. «συµπράξεις (καρτέλ)», δύο ή περισσότεροι οριζόντιοι ανταγωνιστές που 
συντονίζουν τη συµπεριφορά τους στο πλαίσιο µιας αγοράς προκειµένου να 
αποκοµίσουν υψηλότερα έσοδα από ό,τι θα µπορούσαν υπό φυσιολογικές συνθήκες 
ανταγωνισµού, ή προκειµένου να αποκλείσουν επιχειρήσεις οι οποίες 
δραστηριοποιούνται υπό φυσιολογικές συνθήκες της αγοράς από την απόκτηση 
µεριδίου της αγοράς, µέσω πρακτικών όπως, µεταξύ άλλων, ο καθορισµός ή ο 
συντονισµός των τιµών αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων συναλλαγής, οι 
καταχρηστικές πρακτικές αδειοδότησης, οι ποσοστώσεις παραγωγής ή πωλήσεων, η 
κατανοµή των αγορών και πελατών, περιλαµβανοµένης της νόθευσης διαγωνισµών, ο 
περιορισµός των εισαγωγών ή εξαγωγών και/ή αντιανταγωνιστικές ενέργειες σε βάρος 
άλλων ανταγωνιστών· 

13. «πρόγραµµα επιεικούς µεταχείρισης», πρόγραµµα σχετικά µε την εφαρµογή του 
άρθρου 101 της ΣΛΕΕ ή της αντίστοιχης διάταξης της εθνικής νοµοθεσίας 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 
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· 

14. «▌ δήλωση περί επιεικούς µεταχείρισης», η προφορική ή γραπτή αναφορά που 
υποβάλλεται αυτοβούλως από επιχείρηση ή για λογαριασµό της σε αρχή 
ανταγωνισµού, ή αντίγραφό της, στην οποία εξηγείται η γνώση της εν λόγω 
επιχείρησης σχετικά µε ▌ 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 ΣΛΕΕ ή της 
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αντίστοιχης διάταξης της εθνικής νοµοθεσίας. Η δήλωση δεν περιλαµβάνει έγγραφα ή 
πληροφορίες που υπάρχουν ανεξαρτήτως των διαδικασιών µιας αρχής ανταγωνισµού 
(«προϋπάρχουσες πληροφορίες»)· 

15. «υπόµνηµα για διακανονισµό», η αναφορά που υποβάλλεται αυτοβούλως από 
επιχείρηση ή για λογαριασµό της σε αρχή ανταγωνισµού, στην οποία εξηγείται η 
παραδοχή της εν λόγω επιχείρησης για τη συµµετοχή της σε παραβίαση της 
νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού και η ευθύνη της για τη συγκεκριµένη παραβίαση και η 
οποία καταρτίστηκε ειδικά ενόψει της υποβολής επίσηµης αίτησης για την εφαρµογή 
συνοπτικής διαδικασίας από µέρους της αρχής· 

16. «επιπλέον επιβάρυνση», η ▌ διαφορά µεταξύ του τιµήµατος που όντως καταβλήθηκε 
λόγω παραβίασης της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού και του τιµήµατος που θα είχε 
ισχύσει αν δεν υπήρχε τέτοιου είδους παραβίαση [...]· 

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

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

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. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

ΚΟΙΝΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Άρθρο 5 

Κοινολόγηση αποδεικτικών στοιχείων 

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι σε διαδικασία που αφορά αγωγή αποζηµίωσης 
ενώπιον εθνικού δικαστηρίου της Ένωσης µετά από αίτηµα του ενάγοντος που έχει 
υποβάλει εµπεριστατωµένη αιτιολόγηση µε τα διαθέσιµα πραγµατικά περιστατικά 
και αποδεικτικά στοιχεία που είναι επαρκή για να στηρίξουν τη βασιµότητα της 
αξίωσης αποζηµίωσης, τα εθνικά δικαστήρια µπορούν να διατάξουν την 
κοινολόγηση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων από τον εναγόµενο ή από τρίτο µέρος, 
▌ 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 κοινολογήσει αποδεικτικά στοιχεία µετά από το αίτηµα του εναγόµενου. 

Η παρούσα παράγραφος δεν θίγει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των εθνικών 
δικαστηρίων βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 [...]. 
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1α. Τα κράτη µέλη εγγυώνται ότι τα εθνικά δικαστήρια µπορούν να ζητήσουν την 
κοινολόγηση αποδεικτικών στοιχείων από την εθνική αρχή ανταγωνισµού, εφόσον ο 
εναγόµενος δεν έχει υποβάλει τα απαιτούµενα αποδεικτικά στοιχεία. 

2. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι τα εθνικά δικαστήρια δύνανται να διατάσσουν την 
κοινολόγηση ορισµένων αποδεικτικών στοιχείων ή κατηγοριών αποδεικτικών 
στοιχείων, τα οποία πρέπει να περιγράφονται όσο το δυνατόν ακριβέστερα βάσει 
πραγµατικών περιστατικών που είναι ευλόγως προσιτά, τα οποία βρίσκονται υπό 
τον έλεγχο ενός άλλου µέρους ή ενός τρίτου και τα οποία είναι απαραίτητα για την 
εκτίµηση της ζηµίας σύµφωνα µε το άρθρο 2.  

▐  

3. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι τα εθνικά δικαστήρια περιορίζονται στην 
κοινολόγηση αποδεικτικών στοιχείων που είναι σύµφωνα µε την αρχή της 
αναλογικότητας και σχετίζονται µε αγωγή αποζηµίωσης εντός της Ένωσης. Για να 
κρίνουν αν η κοινολόγηση που ζητά ένας διάδικος είναι σύµφωνη µε την αρχή της 
αναλογικότητας, τα εθνικά δικαστήρια λαµβάνουν υπόψη το δηµόσιο συµφέρον και 
τα νόµιµα συµφέροντα όλων των εµπλεκοµένων ιδιωτών διαδίκων και τρίτων. 
Ειδικότερα, λαµβάνουν υπόψη: 

α) την πιθανότητα να έχει διαπραχθεί η εικαζόµενη παραβίαση της νοµοθεσίας 
περί ανταγωνισµού· 

αα) την ανάγκη να διαφυλαχθεί η αποτελεσµατικότητα κατά την επιβολή της 
νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού·  

β) την έκταση και το κόστος της κοινολόγησης, ιδίως για τυχόν εµπλεκόµενα 
τρίτα µέρη και µε σκοπό να αποτραπούν απόπειρες αλίευσης πληροφοριών·  

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 λόγω εµπιστευτικών πληροφοριών· και  

δ) σε περιπτώσεις που η παραβίαση της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού 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 ▌ 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 την εξουσία να 
διατάσσουν την κοινολόγηση αποδεικτικών στοιχείων που περιέχουν εµπιστευτικές 
πληροφορίες, όταν το κρίνουν σκόπιµο στο πλαίσιο της εκδίκασης αγωγής 
αποζηµίωσης. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, όταν διατάσσεται κοινολόγηση των 
πληροφοριών αυτών, τα εθνικά δικαστήρια να έχουν στη διάθεσή τους 
αποτελεσµατικά µέτρα για την προστασία των πληροφοριών αυτών ▌.  

5. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι τα εθνικά δικαστήρια λαµβάνουν τα αναγκαία 
µέτρα µε σκοπό τον πλήρη σεβασµό των ισχυόντων νόµιµων προνοµίων των 
ασκούντων νοµικά επαγγέλµατα δυνάµει της εθνικής ή της ενωσιακής νοµοθεσίας 
όταν διατάσσουν την κοινολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων.  
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Το συµφέρον των επιχειρήσεων που συνίσταται στην αποφυγή αγωγών 
αποζηµίωσης λόγω παραβίασης της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού δεν αποτελεί 
άξιο προστασίας συµφέρον.  

5α. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι τα ενδιαφερόµενα µέρη που έχουν στην κατοχή 
τους έγγραφο του οποίου ζητείται η κοινολόγηση γίνονται δεκτά σε ακρόαση προτού 
ένα εθνικό δικαστήριο διατάξει, δυνάµει του παρόντος άρθρου, τη κοινολόγηση 
πληροφοριών που προέρχονται από το συγκεκριµένο έγγραφο.  

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 δοθεί στον αποδέκτη της εν λόγω διαταγής η 
δυνατότητα να ακουσθεί από το εθνικό 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 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. 

Άρθρο 6 

▌ Κοινολόγηση αποδεικτικών στοιχείων που περιλαµβάνονται στον φάκελο αρχής 
ανταγωνισµού 

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, για τη άσκηση αγωγών αποζηµίωσης, όταν τα 
εθνικά δικαστήρια διατάσσουν την κοινολόγηση αποδεικτικών στοιχείων που 
περιλαµβάνονται στον φάκελο αρχής ανταγωνισµού, εφαρµόζονται οι ακόλουθες 
διατάξεις µε την επιφύλαξη του άρθρου 5. 

Το παρόν κεφάλαιο δεν θίγει τους κανόνες και τις πρακτικές δυνάµει του ενωσιακού 
δικαίου σχετικά µε την πρόσβαση στα έγγραφα. 

1α. Κατά την αξιολόγηση της αναλογικότητας µιας διαταγής κοινολόγησης 
πληροφοριών, βάσει των κριτηρίων του άρθρου 5 παράγραφος 3, τα εθνικά 
δικαστήρια εξετάζουν αν το αίτηµα έχει διατυπωθεί ειδικά σε σχέση µε τη φύση, το 
αντικείµενο ή το περιεχόµενο των εγγράφων και όχι αορίστως σχετικά µε έγγραφα 
που υποβλήθηκαν σε αρχή ανταγωνισµού και κατά πόσον ο διάδικος που έχει 
ζητήσει την κοινολόγηση το πράττει στο πλαίσιο αγωγής αποζηµίωσης ενώπιον 
εθνικού δικαστηρίου. 

Κατά την αξιολόγηση της αναλογικότητας µιας διαταγής κοινολόγησης 
αποδεικτικών στοιχείων δυνάµει των παραγράφων 2 και 2α, τα εθνικά δικαστήρια 
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εξετάζουν το συµφέρον σε µία αποτελεσµατική δηµόσια επιβολή της νοµοθεσίας 
περί ανταγωνισµού.  

2. ▌ Τα εθνικά δικαστήρια µπορούν να διατάξουν την κοινολόγηση των ακόλουθων 
κατηγοριών αποδεικτικών στοιχείων, µόνον εφόσον µια αρχή ανταγωνισµού έχει 
περατώσει τις διαδικασίες της καθ` οποιονδήποτε τρόπο: 

α) πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ειδικά για 
τη διαδικασία αρχής ανταγωνισµού, 

β) πληροφορίες που καταρτίστηκαν και απεστάλησαν στα µέρη από µια αρχή 
ανταγωνισµού κατά τη διάρκεια των διαδικασιών της· 

βα) προσφορές για συναινετικό διακανονισµό που έχουν αποσυρθεί. 

2α. Κατά γενικό κανόνα, τα εθνικά δικαστήρια δεν διατάσσουν διάδικο ή τρίτο να 
κοινολογήσει κάποια από τις ακόλουθες κατηγορίες αποδεικτικών στοιχείων υπό 
οποιαδήποτε µορφή: 

α) δηλώσεις περί επιεικούς µεταχείρισης· ή 

β) υποµνήµατα για διακανονισµό.  

2β. Όταν ο ενάγων εκθέσει ευλόγως διαθέσιµα πραγµατικά περιστατικά και 
αποδεικτικά στοιχεία για τα οποία πιθανολογείται ότι ορισµένα δεδοµένα ή 
πληροφορίες σχετικά µε έγγραφο που περιλαµβάνεται στο φάκελο µιας αρχής 
ανταγωνισµού και δεν µπορεί να παρασχεθεί µε άλλο τρόπο, είναι απαραίτητα για 
τον προσδιορισµό της ζηµίας και την υποστήριξη της αγωγής αποζηµίωσης, τα 
εθνικά δικαστήρια, όταν η αξίωση του ενάγοντος είναι βάσιµη εκ πρώτης όψεως, 
και µε την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου και του άρθρου 
5,µπορούν: 

α) να έχουν πρόσβαση και να εξετάσουν το εν λόγω έγγραφο· 

β) να καλέσουν σε ακρόαση τα ενδιαφερόµενα µέρη που έχουν στην κατοχή 
τους το εν λόγω έγγραφο· και 

γ) να διατάξουν την περιορισµένη κοινολόγηση των σχετικών δεδοµένων ή 
τµηµάτων του εγγράφου που είναι απολύτως απαραίτητα για να παρασχεθεί 
στον ενάγοντα το επίπεδο πληροφοριών που είναι απαραίτητες προς τούτο, 
υπό κατάλληλες προϋποθέσεις οι οποίες προστατεύουν το δηµόσιο συµφέρον 
και τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών.  

3. Κοινολόγηση αποδεικτικών στοιχείων που βρίσκονται στον φάκελο µιας αρχής 
ανταγωνισµού και δεν εµπίπτουν σε καµία από τις κατηγορίες που αναφέρονται ▌ στο 
παρόν άρθο µπορεί να διαταχθεί σε αγωγές αποζηµίωσης, ανά πάσα στιγµή, µε την 
επιφύλαξη του παρόντος άρθρου. 

3α. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι αρχές ανταγωνισµού ή τα ενδιαφερόµενα µέρη 
που έχουν στην κατοχή τους έγγραφο σχετικό µε αγωγή αποζηµίωσης καταθέτουν 
προτού το εθνικό δικαστήριο διατάξει, σύµφωνα µε τον παρόν άρθρο, κοινολόγηση 
του εν λόγω εγγράφου ή των πληροφοριών που προέρχονται από αυτό. 
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Άρθρο 7 

Περιορισµοί σχετικά µε τη χρήση αποδεικτικών στοιχείων που λαµβάνονται αποκλειστικά µέσω 

πρόσβασης στον φάκελο αρχής ανταγωνισµού 

▐  

2. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι τα αποδεικτικά στοιχεία 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 [...]. 

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 την παράγραφο 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. 

Άρθρο 8 

Κυρώσεις 

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι τα εθνικά δικαστήρια επιβάλλουν αποτελεσµατικές 
κυρώσεις σε βάρος διαδίκων, τρίτων ή των νόµιµων αντιπροσώπων τους στις εξής 
περιπτώσεις: 

α) παράλειψη ή άρνηση συµµόρφωσης µε δικαστική διαταγή κοινολόγησης 
οποιουδήποτε εθνικού δικαστηρίου· 

β) καταστροφή σχετικών αποδεικτικών στοιχείων εάν: ▌  

(i) ο διάδικος που κατέστρεψε τα στοιχεία ήταν ή υπήρξε διάδικος στις 
διαδικασίες µιας αρχής ανταγωνισµού σε σχέση µε τη συµπεριφορά στην 
οποία βασίζεται η αγωγή αποζηµίωσης· ή 

(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 
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(iii) ο διάδικος που κατέστρεψε τα στοιχεία γνώριζε ότι τα αποδεικτικά 
στοιχεία ήταν χρήσιµα για εκκρεµείς ή µελλοντικές αγωγές αποζηµίωσης 
που ασκήθηκαν από τον ίδιο ή εναντίον του· 

γ) παράλειψη ή άρνηση συµµόρφωσης µε τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται µε 
διαταγή εθνικού δικαστηρίου για την προστασία εµπιστευτικών πληροφοριών· 
ή 

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 
διαβιβάζονται σε τρίτους ή χρησιµοποιούνται σε άλλες διαδικασίες κατά 
παράβαση του άρθρου 5 παράγραφος 2 στοιχείο β β). 

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι κυρώσεις που µπορούν να επιβληθούν από τα 
εθνικά δικαστήρια είναι αποτελεσµατικές, µη δυσανάλογες και αποτρεπτικές. Οι 
κυρώσεις τις οποίες δύνανται να επιβάλλουν τα εθνικά δικαστήρια περιλαµβάνουν, σε 
ό,τι αφορά τη συµπεριφορά ενός διαδίκου στο πλαίσιο δίκης επί αγωγής αποζηµίωσης, 
τη δυνατότητα συναγωγής δυσµενών για τον εκάστοτε διάδικο συµπερασµάτων, όπως 
π.χ. το τεκµήριο ότι ένα κρίσιµο ζήτηµα έχει αποδειχθεί ή η ολική ή µερική απόρριψη 
αξιώσεων και ενστάσεων· επίσης περιλαµβάνουν τη δυνατότητα καταδίκης σε 
καταβολή των εξόδων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΟ∆ΟΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ, 
ΕΥΘΥΝΗ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ 

Άρθρο 9 

Ισχύς εθνικών αποφάσεων 

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 εθνικό δικαστήριο, τα εν λόγω δικαστήρια δεν µπορούν να 
λαµβάνουν αποφάσεις που συγκρούονται µε την εν λόγω διαπίστωση ύπαρξης παραβίασης της 
νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού. Η υποχρέωση αυτή δεν θίγει τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις δυνάµει του άρθρου 267 της ΣΛΕΕ, το δικαίωµα σε αποτελεσµατικά ένδικα 
µέσα και σε δίκαιη δίκη και το δικαίωµα υπεράσπισης σύµφωνα µε τα άρθρα 47 και 48 του 
Χάρτη, καθώς και το δικαίωµα σε δίκαιη δικαστική διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 6 της 
Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την Προστασία των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των 
Θεµελιωδών Ελευθεριών.  
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Άρθρο 10 

Προθεσµίες παραγραφής 

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τους κανόνες περί προθεσµιών παραγραφής για την άσκηση 
αγωγών αποζηµίωσης σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. Οι εν λόγω κανόνες καθορίζουν 
το πότε αρχίζει η προθεσµία παραγραφής, τη διάρκεια της προθεσµίας και τις 
συνθήκες υπό τις οποίες η προθεσµία αυτή διακόπτεται ή αναστέλλεται.  

2. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι η προθεσµία παραγραφής ▌ αρχίζει το αργότερο την 
ηµεροµηνία κατά την οποία ενηµερώνεται ο ζηµιωθείς ή µπορεί εύλογα να 
αναµένεται ότι γνωρίζει τα εξής: 

α) τη συµπεριφορά που συνιστά παραβίαση της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού, 

β) τον χαρακτηρισµό της εν λόγω συµπεριφοράς ως παραβίασης της [...] 
νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού, 

γ) το γεγονός ότι η παραβίαση της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού προκάλεσε 
βλάβη στον ίδιο· και 

δ) την ταυτότητα της παραβάτριας επιχείρησης. 

3. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι η προθεσµία παραγραφής δεν αρχίζει πριν από την 
ηµέρα κατά την οποία παύει µια διαρκής ή επαναλαµβανόµενη παραβίαση της 
νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού. 

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

5. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι η προθεσµία παραγραφής αναστέλλεται εάν µια 
αρχή ανταγωνισµού λάβει µέτρα για την έρευνα ή κινήσει διαδικασία για παραβίαση 
της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού, µε την οποία σχετίζεται η αγωγή αποζηµίωσης. Η 
αναστολή λήγει τουλάχιστον δύο έτη µετά την τελεσιδικία της απόφασης, µε την 
οποία περατώθηκε η διαδικασία σχετικά µε την παραβίαση ή την πιθανολογούµενη 
παραβίαση της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού.  

Άρθρο 11 

Ευθύνη εις ολόκληρον 

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες παραβίασαν τη νοµοθεσία 
περί ανταγωνισµού µέσω κοινής συµπεριφοράς ευθύνονται εις ολόκληρον για τη 
ζηµία που προκλήθηκε από την παραβίαση της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού. Κάθε 
µία από τις εν λόγω επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένη να αντισταθµίσει τη ζηµία 
πλήρως και ο ζηµιωθείς έχει το δικαίωµα να απαιτήσει πλήρη αποζηµίωση από 
οποιαδήποτε από αυτές, έως ότου αποζηµιωθεί πλήρως.  
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Όταν η επιχείρηση είναι µια µικρή ή µια µικροµεσαία επιχείρηση σύµφωνα µε τον 
ορισµό που περιλαµβάνεται στη σύσταση C(2003)1422 της Επιτροπής,1, η οποία 
δεν διενήργησε ή δεν προκάλεσε την παραβίαση της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού 
µέσω άλλων επιχειρήσεων και έχει αποδείξει ότι η σχετική ευθύνη της για τη ζηµία 
που προκλήθηκε µε την παραβίαση είναι µικρότερη από το 5% της συνολικής 
ζηµίας, δεν ευθύνεται έναντι των άµεσων και έµµεσων αγοραστών.  

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.  

3. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι µια παραβάτρια επιχείρηση µπορεί να ανακτήσει 
συνεισφορά από οποιαδήποτε άλλη παραβάτρια επιχείρηση, το ύψος της οποίας 
καθορίζεται σε συνάρτηση µε τη σχετική ευθύνη τους για τη ζηµία που προκλήθηκε 
από την παραβίαση της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού. Το ύψος της συνεισφοράς 
µιας επιχείρησης, στην οποία έχει χορηγηθεί ασυλία από πρόστιµα από µια αρχή 
ανταγωνισµού στο πλαίσιο προγράµµατος επιεικούς µεταχείρισης, δεν υπερβαίνει το 
ύψος της ζηµίας που αυτή προκάλεσε στους δικούς της άµεσους ή έµµεσους 
αγοραστές ή προµηθευτές. 

4. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, στον βαθµό που η παραβίαση της νοµοθεσίας περί 
ανταγωνισµού προκάλεσε ζηµία σε άλλους ζηµιωθέντες εκτός από τους άµεσους ή 
έµµεσους αγοραστές ή προµηθευτές των παραβατριών επιχειρήσεων, το ύψος της 
συνεισφοράς του δικαιούχου ασυλίας καθορίζεται σε συνάρτηση µε τη σχετική ευθύνη 
του για την εν λόγω ζηµία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΜΕΤΑΚΥΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 

Άρθρο 12 

Ένσταση µετακύλισης 

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 της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού, εκτός εάν 

                                                 
1
  Σύσταση C(2003)1422 της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2013, σχετικά µε τον ορισµό των 

πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 
36). 
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ο ενάγων δεν υπέστη απώλεια κέρδους. Ο εναγόµενος, ο οποίος δύναται να 
απαιτήσει ευλόγως κοινολογήσεις από τον ενάγοντα, βαρύνεται µε την απόδειξη της 
µετακύλισης της επιπλέον επιβάρυνσης. Ο εναγόµενος δεν υποχρεούται να καταβάλει 
ποσό που υπερβαίνει τη συνολική αξία της ζηµίας που προκλήθηκε από την 
παραβίαση. 

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

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 αποζηµίωση για τη ζηµία που υπέστησαν, ο εναγόµενος δεν µπορεί να 
επικαλεστεί την ένσταση που αναφέρεται στην [...] παράγραφο 1. 

Άρθρο 13 

Έµµεσοι αγοραστές 

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, όταν σε µια αγωγή αποζηµίωσης η ύπαρξη αξίωσης 
αποζηµίωσης ή το ποσό της αποζηµίωσης που πρέπει να επιδικαστεί εξαρτάται από το 
αν — ή σε ποιο βαθµό — η επιπλέον επιβάρυνση µετακυλίστηκε στον ενάγοντα, το 
βάρος της απόδειξης της ύπαρξης και της έκτασης της εν λόγω µετακύλισης το φέρει ο 
ενάγων, ο οποίος δύναται ευλόγως να απαιτήσει κοινολογήσεις από τον εναγόµενο, 
µε την επιφύλαξη του συναλλαγµατικού εθίµου σύµφωνα µε το οποίο οι αυξήσεις 
των τιµών µετακυλίονται στις επόµενες βαθµίδες της αλυσίδας εφοδιασµού. 

2. 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: 

α) ο εναγόµενος έχει διαπράξει παραβίαση της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού, 

β) η παραβίαση της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού είχε ως αποτέλεσµα την 
επιβολή επιπλέον επιβάρυνσης στον άµεσο αγοραστή του εναγόµενου· και 

γ) αγόρασε τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που αποτέλεσαν αντικείµενο της 
παραβίασης της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού 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. 

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι τα εθνικά τους δικαστήρια έχουν την εξουσία να 
εκτιµήσουν ποιο µερίδιο της επιπλέον επιβάρυνσης µετακυλίστηκε στον έµµεσο 
αγοραστή. Τα εθνικά δικαστήρια είναι αποδέκτες σαφών, απλών και λεπτοµερών 
κατευθυντήριων γραµµών που εκδίδει η Επιτροπή. 

Η παρούσα παράγραφος δεν θίγει το δικαίωµα της παραβάτριας επιχείρησης να 
αποδείξει ότι δεν υπήρξε µετακύλιση ή καθ’ ολοκληρίαν µετακύλιση της επιπλέον 
επιβάρυνσης στον έµµεσο αγοραστή. 



 

 
 PE533.777/ 26 

 EL 

Άρθρο 14 

∆ιαφυγόντα κέρδη και παραβίαση σε επίπεδο προµηθειών 

1. Οι κανόνες που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο δεν θίγουν το δικαίωµα οποιουδήποτε 
ζηµιωθέντος έχει υποστεί βλάβη να αξιώσει αποζηµίωση για διαφυγόντα κέρδη και 
θετική ζηµία, καθώς και καταβολή των τόκων.  

2. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι κανόνες που καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο 
εφαρµόζονται αναλόγως όταν η παραβίαση της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού αφορά 
προµήθειες της παραβάτριας επιχείρησης.  

Άρθρο 15 

Αγωγές αποζηµίωσης από ενάγοντες που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές βαθµίδες της 

αλυσίδας εφοδιασµού 

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, προκειµένου να εκτιµηθεί αν πληρούται το βάρος 
της απόδειξης που απορρέει από την εφαρµογή των άρθρων 12 και 13, τα εθνικά 
δικαστήρια που επιλαµβάνονται αγωγών αποζηµίωσης λαµβάνουν δεόντως υπόψη 

α) αγωγές αποζηµίωσης που αφορούν την ίδια παραβίαση της νοµοθεσίας περί 
ανταγωνισµού, αλλά έχουν ασκηθεί από ενάγοντες που δραστηριοποιούνται σε 
διαφορετικές βαθµίδες της αλυσίδας εφοδιασµού, ή ή 

β) αποφάσεις που εκδίδονται επί αγωγών τέτοιας µορφής· 

βα) συναφή αποτελέσµατα δηµόσιων υποθέσεων ανταγωνισµού.  

2. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των εθνικών 
δικαστηρίων βάσει του άρθρου 30 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1215/2012. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ 

Άρθρο 16 

Ποσοτικοποίηση της ζηµίας 

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση παραβίασης από συµπράξεις, 
τεκµαίρεται ότι η παραβίαση προκάλεσε ζηµία στην αγορά. Η παραβάτρια επιχείρηση 
έχει το δικαίωµα να καταρρίψει το εν λόγω τεκµήριο. 
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2. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι το βάρος απόδειξης και το επίπεδο των αποδεικτικών 
στοιχείων ▌ που απαιτούνται για την ποσοτικοποίηση της ζηµίας δεν καθιστούν την 
άσκηση του δικαιώµατος ▌ για αποζηµίωση πρακτικώς αδύνατη ή υπερβολικά 
δυσχερή. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι τα εθνικά τους δικαστήρια έχουν την εξουσία 
να εκτιµήσουν το ύψος της ζηµίας εάν ο ενάγων δεν είναι σε θέση να αποδείξει άµεσα 
το ύψος της ζηµίας που υπέστη. Εφόσον ζητηθεί, οι αρχές ανταγωνισµού παρέχουν 
καθοδήγηση σχετικά µε την ποσοτικοποίηση της ζηµίας.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Άρθρο 17 

Ανασταλτικό αποτέλεσµα της συναινετικής επίλυσης διαφορών 

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι η προθεσµία παραγραφής για την άσκηση αγωγής 
αποζηµίωσης αναστέλλεται για τη διάρκεια της διαδικασίας συναινετικής επίλυσης 
διαφορών. Η αναστολή της παραγραφής ισχύει µόνο σε σχέση µε τους διαδίκους που 
συµµετέχουν ή συµµετείχαν στην συναινετική επίλυση διαφορών. 

2. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι τα εθνικά δικαστήρια που επιλαµβάνονται αγωγής 
αποζηµίωσης µπορούν να αναστείλουν τη διαδικασία στις περιπτώσεις που οι διάδικοι 
συµµετέχουν σε συναινετική επίλυση διαφορών σχετικά µε την αξίωση που 
καλύπτεται από την εν λόγω αγωγή αποζηµίωσης. 

2α. Η αναστολή που αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεν υπερβαίνει το ένα έτος.  

2β. Κατόπιν συναινετικού διακανονισµού, η αρχή ανταγωνισµού µπορεί να αναγνωρίζει 
ως ελαφρυντική περίσταση για τον καθορισµό των προστίµων, την καταβληθείσα 
πριν την έκδοση της απόφασης αποζηµίωση.  

Άρθρο 18 

Αποτέλεσµα των συναινετικών διευθετήσεων όσον αφορά µεταγενέστερες αγωγές αποζηµίωσης 

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 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 
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ζηµιωθέντα που συµµετέχει στη διευθέτηση, εκτός εάν αυτό αποκλείεται ρητά βάσει 
των όρων του συναινετικού διακανονισµού. 

2. Κατά τον καθορισµό της συνεισφοράς που καταβάλλει κάθε παραβάτης, τα εθνικά 
δικαστήρια λαµβάνουν δεόντως υπόψη κάθε προηγούµενη συναινετική διευθέτηση 
που αφορά τον εκάστοτε παραβάτη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 19 

Αναθεώρηση 

Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την παρούσα οδηγία και θα υποβάλει σχετική έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έως τις [...*] [ΕΕ, να εισαχθεί η ηµεροµηνία: 
τέσσερα έτη µετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας]. 

Η εν λόγω επανεξέταση θα συνοδεύεται ενδεχοµένως από νοµοθετική πρόταση. Η Επιτροπή 
καλείται στην πρότασή της να εξετάσει το ενδεχόµενο οι έγκαιρες προσφορές για το 
διακανονισµό των αξιώσεων αποζηµίωσης συνεπεία παραβίασης του δικαίου του 
ανταγωνισµού που κοινοποιούνται εν ευθέτω χρόνω στην αρχή ανταγωνισµού, προτού µια 
αρχή ανταγωνισµού διαπιστώσει παραβίαση, να αναγνωρίζονται ως ελαφρυντικές 
περιστάσεις κατά τον υπολογισµό των κυρώσεων βάσει της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού. 

Άρθρο 20 

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για τη συµµόρφωση µε την παρούσα οδηγία το αργότερο έως ...* 
[ΕΕ, να εισαχθεί η ηµεροµηνία: το αργότερο 2 έτη µετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας 
οδηγίας]. Ανακοινώνουν αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο των εν λόγω διατάξεων. 

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγων διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην 
παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη 
δηµοσίευσή τους. Τον τρόπο της παραποµπής αποφασίζουν τα κράτη µέλη. 

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων του 
εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που καλύπτει η παρούσα οδηγία. 
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Άρθρο 20α 

Μεταβατική περίοδος 

Οι νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που εκδίδουν τα κράτη µέλη 
σύµφωνα µε το άρθρο 20 δεν ισχύουν για παραβιάσεις της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού 
που αποτελούν αντικείµενο αγωγής αποζηµίωσης, η οποία, την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 
της παρούσας οδηγίας ή προ αυτής, εκκρεµούσε ενώπιον εθνικού δικαστηρίου. 

Άρθρο 21 

Έναρξη ισχύος και µεταβατική διάταξη για εκκρεµείς υποθέσεις 

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 22 

Αποδέκτες 

 
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. 

 

….[…], 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

 
 


