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Τροπολογία 66
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Τα άρθρα 101 και 102 της Συνθήκης 
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 Συνθήκης, ιδίως δε η 
εφαρμογή στην πράξη των απαγορεύσεων 
που προβλέπονται σε αυτά, προϋποθέτουν 
ότι κάθε υποκείμενο δικαίου — 
περιλαμβανομένων των καταναλωτών και 
των επιχειρήσεων, ή μια 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 

(3) Τα άρθρα 101 και 102 της Συνθήκης 
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 Συνθήκης, ιδίως δε η 
εφαρμογή στην πράξη των απαγορεύσεων 
που προβλέπονται σε αυτά, προϋποθέτουν 
ότι κάθε υποκείμενο δικαίου — 
περιλαμβανομένων των καταναλωτών και 
των επιχειρήσεων, ή μια δημόσια αρχή — 
μπορεί να αξιώσει ενώπιον των εθνικών 
δικαστηρίων αποζημίωση για ζημία την 
οποία υπέστη λόγω παραβίασης των εν 
λόγω διατάξεων, είτε σε άμεση είτε σε 
παρεπόμενη υπόθεση. Αυτό το ενωσιακό 
δικαίωμα προς αποζημίωση ισχύει εξίσου 
για παραβιάσεις των άρθρων 101 και 102 
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στις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν ειδικά 
ή αποκλειστικά δικαιώματα κατά την 
έννοια του άρθρου 106 της Συνθήκης.

από δημόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις 
στις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν ειδικά 
ή αποκλειστικά δικαιώματα κατά την 
έννοια του άρθρου 106 της Συνθήκης.

Or. en

Τροπολογία 67
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 68
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Όσον αφορά το αποκλειστικό 
προνόμιο των κρατών μελών να 
θεσπίζουν διαφορετικά συστήματα 
συλλογικής προσφυγής, τα κράτη μέλη 
πρέπει να ενθαρρύνονται, κατά τη 
θέσπιση τέτοιων συστημάτων, να 
καθιερώσουν ένα σύστημα προαιρετικής 
συμμετοχής («σιωπηρή συναίνεση») και 
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να μην καθιερώνουν τη χρήση έκτακτου 
τέλους, τη χρηματοδότηση από τρίτους 
και τη δυνατότητα να επιδικάζονται 
αποζημιώσεις με χαρακτήρα ποινής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν διάφορες διαδικασίες συλλογικής προσφυγής σε 15 κράτη μέλη και ο αριθμός 
αυξάνεται. Πολλά εθνικά συστήματα έχουν περιορισμένο πεδίο εφαρμογής ή δεν είναι εύκολα 
προσβάσιμα στους καταναλωτές. Αυτό καταδεικνύει την ανάγκη για θέσπιση σαφών κανόνων 
και για τη δημιουργία ενός διασυνοριακού συστήματος. Η συλλογική έννομη προστασία πρέπει 
να είναι προσβάσιμη σε όλους τους καταναλωτές της ΕΕ, όχι μόνο σε μερικούς εξ αυτών.

Τροπολογία 69
Elena Băsescu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για τη διασφάλιση αποτελεσματικής 
δημόσιας και ιδιωτικής επιβολής των 
κανόνων ανταγωνισμού, είναι απαραίτητο 
να ρυθμιστεί 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.

(5) Για τη διασφάλιση αποτελεσματικής 
δημόσιας και ιδιωτικής επιβολής των 
κανόνων ανταγωνισμού, είναι απαραίτητο 
να ρυθμιστεί, με συνεκτικό τρόπο, 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.

Or. en

Τροπολογία 70
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA



PE521.623v01-00 6/106 AM\1006388EL.doc

EL

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για τη διασφάλιση αποτελεσματικής 
δημόσιας και ιδιωτικής επιβολής των 
κανόνων ανταγωνισμού, είναι απαραίτητο 
να ρυθμιστεί 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.

(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 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.

Or. en

Τροπολογία 71
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 1 (σχέδιο έκθεσης) για λόγους 
αποσαφήνισης.

Τροπολογία 72
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Κατά την άσκηση αγωγών 
αποζημίωσης στο πλαίσιο της 
νομοθεσίας ανταγωνισμού της ΕΕ 
προκύπτουν μαζικές και διάσπαρτες 
ζημίες, ασυμμετρία πληροφόρησης και 
διάφορα άλλα προβλήματα. Για να 
μετριαστούν τα προβλήματα αυτά, τα 
αδικήματα που αφορούν την 
αντιμονοπωλιακή νομοθεσία πρέπει να 
αντιμετωπίζονται κατά το δυνατόν 
παρόμοια με τα άλλα αδικήματα, 
λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη 
πολυπλοκότητα και τις δυσκολίες όσον 
αφορά την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, 
ιδίως αναφορικά με τις αυτοτελείς 
αγωγές αποζημίωσης. Επιπλέον, οι 
διατάξεις δημοσιοποίησης της οδηγίας 
2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 



PE521.623v01-00 8/106 AM\1006388EL.doc

EL

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
29ης Απριλίου 2004 σχετικά με την 
επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας και το δεύτερο ψήφισμα της 
Βενετίας των δικαστών ευρωπαϊκών 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της 4ης 
Νοεμβρίου 2006 συμφωνούν με τις 
απαιτήσεις για τις αγωγές που αφορούν 
την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία. Πρέπει 
να αποφευχθούν οι πολύπλοκες 
διαδικασίες προς το συμφέρον των 
ιδιωτών και των ΜΜΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρόμοιες διαδικασίες διεξάγονται ήδη για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ομοιότητα αυτή, καθώς και το 
γεγονός ότι οι διατάξεις δημοσιοποίησης που προβλέπονται στην ανωτέρω νομοθεσία επαρκούν 
στον εν λόγω τομέα.

Τροπολογία 73
Elena Băsescu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 
2 της Συνθήκης, η εσωτερική αγορά 
περιλαμβάνει χώρο χωρίς εσωτερικά 
σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, 
των προσώπων, των υπηρεσιών και των 
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 

(6) Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 
2 της Συνθήκης, η εσωτερική αγορά 
περιλαμβάνει χώρο χωρίς εσωτερικά 
σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, 
των προσώπων, των υπηρεσιών και των 
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 
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τη Συνθήκη, και επηρεάζουν την 
αποτελεσματικότητα του εν λόγω 
δικαιώματος. Δεδομένου 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.

τη Συνθήκη, και επηρεάζουν την 
αποτελεσματικότητα του εν λόγω 
δικαιώματος, καθώς και της συλλογικής 
έννομης προστασίας. Δεδομένου 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.

Or. en

Τροπολογία 74
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 
2 της Συνθήκης, η εσωτερική αγορά 
περιλαμβάνει χώρο χωρίς εσωτερικά 
σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, 
των προσώπων, των υπηρεσιών και των 
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 Συνθήκη, και επηρεάζουν την 
αποτελεσματικότητα του εν λόγω 
δικαιώματος. Δεδομένου ότι οι 
ζημιωθέντες συχνά επιλέγουν ως τόπο 
δωσιδικίας το κράτος μέλος εγκατάστασής 

(6) Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 
2 της Συνθήκης, η εσωτερική αγορά 
περιλαμβάνει χώρο χωρίς εσωτερικά 
σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, 
των προσώπων, των υπηρεσιών και των 
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 
πραγματικές επιπτώσεις των 
παραβιάσεων της νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού στον πληγέντα 
επιχειρηματικό τομέα και τις 
προϋποθέσεις, υπό τις οποίες τα 
ζημιωθέντα μέρη μπορούν να ασκήσουν το 
δικαίωμα αποζημίωσης που απορρέει από 
τη Συνθήκη, και επηρεάζουν την 
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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.

αποτελεσματικότητα των εν λόγω 
δικαιωμάτων. Εξαιτίας της πρόσθετης 
ασυμμετρίας πληροφόρησης και των 
δυσκολιών που σχετίζονται με την 
ποσοτικοποίηση της ζημίας λόγω 
παραβίασης της αντιμονοπωλιακής 
νομοθεσίας, 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, στρέβλωση 
του ανταγωνισμού και μείωση της 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών όσον 
αφορά τις αγωγές αποζημίωσης και 
ενδέχεται να επηρεάσουν τον ανταγωνισμό 
στις αγορές στις οποίες 
δραστηριοποιούνται οι ζημιωθέντες, καθώς 
και οι παραβάτριες επιχειρήσεις. Η 
έλλειψη κοινών, ενοποιημένων και 
οριζόντιων νομικών αρχών σχετικά με τα 
μέσα προσφυγής προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι οι εταιρείες που 
παραβιάζουν την αντιμονοπωλιακή 
νομοθεσία και αποκομίζουν κέρδη από 
τέτοιου είδους δραστηριότητες εις βάρος 
των νομότυπων επιχειρήσεων δεν θα 
συνεχίσουν να επωφελούνται από την 
έλλειψη νομικής συνέπειας εντός της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 75
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Είναι επομένως αναγκαία η διασφάλιση 
περισσότερο ισότιμων όρων ανταγωνισμού 
για τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στην εσωτερική 
αγορά και η βελτίωση των όρων για τους 

(8) Είναι επομένως αναγκαία η διασφάλιση 
περισσότερο ισότιμων όρων ανταγωνισμού 
για τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στην εσωτερική 
αγορά και η βελτίωση των όρων για τους 
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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.

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, με στόχο την πρόληψη της 
περαιτέρω έλλειψης εμπιστοσύνης εκ 
μέρους των καταναλωτών λόγω των 
τωρινών δυσκολιών όσον αφορά τη λήψη 
αποζημίωσης για τη ζημία που 
υπέστησαν.

Or. en

Τροπολογία 76
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Είναι επομένως αναγκαία 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 

(8) Είναι επομένως αναγκαία 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 
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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.

παράλληλα με την τελευταία, της εθνικής 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. Η 
προσέγγιση των κανόνων αυτών και η 
υποχρέωση των κρατών μελών να 
θεσπίσουν μηχανισμούς συλλογικής 
έννομης προστασίας βάσει καθορισμένων 
κοινών αρχών θα συμβάλει επίσης στην 
πρόληψη μεγαλύτερων διαφορών μεταξύ 
των κανόνων των κρατών μελών που 
διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης σε 
υποθέσεις περί ανταγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 77
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 Συνθήκης, 
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 πρέπει 
να καθιστούν υπερβολικά δυσχερή ή 
πρακτικά αδύνατη την άσκηση του 
κατοχυρωμένου από τη Συνθήκη 
δικαιώματος αποζημίωσης, καθώς επίσης 
ότι η διατύπωση και η εφαρμογή τους δεν 
μπορεί να είναι λιγότερο ευνοϊκές σε 
σχέση με τους κανόνες που διέπουν 

(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 Συνθήκης, 
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 πρέπει 
να καθιστούν υπερβολικά δυσχερή, 
δαπανηρή ή πρακτικά αδύνατη την 
άσκηση του κατοχυρωμένου από τη 
Συνθήκη δικαιώματος αποζημίωσης, 
καθώς επίσης ότι η διατύπωση και η 
εφαρμογή τους δεν μπορεί να είναι 
λιγότερο ευνοϊκές σε σχέση με τους 
κανόνες που διέπουν ανάλογες εγχώριες 
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ανάλογες εγχώριες αγωγές. αγωγές.

Or. en

Τροπολογία 78
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε, τον Φεβρουάριο του 2012, το ψήφισμα με τον τίτλο 
«Πορεία προς μια συνεκτική ευρωπαϊκή προσέγγιση της συλλογικής προσφυγής» στο οποίο 
ζητούσε κάθε πρόταση στο πεδίο των συλλογικών προσφυγών να περιλαμβάνει μια κοινή δέσμη 
βασικών αρχών και να προσφέρει ομοιόμορφη πρόσβαση στη δικαιοσύνη μέσω συλλογικών 
προσφυγών εντός της Ένωσης και να καλύπτει τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των 
καταναλωτών. Η θέσπιση μηχανισμού συλλογικής προσφυγής θα ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό την 
αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και θα αυξήσει την προστασία 
των καταναλωτών.

Τροπολογία 79
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

ήδη διαπιστώσει την ύπαρξη παραβίασης.

Or. en

Τροπολογία 80
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

συλλογικής έννομης προστασίας για την 
εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της 
Συνθήκης βάσει καθορισμένων κοινών 
αρχών, όπως ορίζεται στη σύσταση 
2013/396/ΕΕ της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 81
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

οδηγούν σε υπεραποζημίωση. Η 
αποζημίωση για απώλεια ευκαιρίας δεν 
θεωρείται αποζημίωση που οδηγεί σε 
υπεραποζημίωση. Η παρούσα οδηγία δεν 
πρέπει να υποχρεώνει τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν μηχανισμούς συλλογικής 
έννομης προστασίας για την εφαρμογή των 
άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να διασφαλίζεται πλήρης αποζημίωση. Ο σκοπός της 
αποτροπής έγκειται στις δημόσιες αρχές επιβολής. Ως εκ τούτου, η αποζημίωση με χαρακτήρα 
ποινής ή οποιουδήποτε άλλου είδους αποζημίωση που οδηγεί σε υπεραποζημίωση πρέπει να 
αποκλείονται.

Τροπολογία 82
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11a) Είναι επιθυμητή η επίτευξη ενός 
οριστικού συμβιβασμού 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 αθώα μέρη.

Or. en

Τροπολογία 83
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)



PE521.623v01-00 18/106 AM\1006388EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Οι ΜΜΕ και οι καταναλωτές 
υφίστανται ζημία λόγω νομικής 
αναποτελεσματικότητας εξαιτίας της 
έλλειψης οικονομικά αποδοτικής 
επιβολής του άρθρου 101 και του 
άρθρου 102 της Συνθήκης. Αυτή η 
ανισορροπία δίνει την ευκαιρία στις 
μεγάλες εταιρείες να εκμεταλλεύονται το 
μέγεθος και την οικονομική τους θέση 
στην εσωτερική αγορά εις βάρος των 
ΜΜΕ. Οι διαδικασίες συλλογικής 
προσφυγής για την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη, ιδίως για τις ΜΜΕ και τους 
καταναλωτές, είναι καίριος παράγοντας 
για την επιβολή των έννομων 
δικαιωμάτων. Οι στόχοι της 
προτεινόμενης οδηγίας δεν μπορούν να 
επιτευχθούν πλήρως εάν δεν έχουν οι 
ΜΜΕ και οι καταναλωτές στη διάθεσή 
τους διαδικασίες συλλογικής προσφυγής 
για την κίνηση νομικών διαδικασιών για 
τη λήψη αποζημίωσης σε περιπτώσεις 
παραβίασης της αντιμονοπωλιακής 
νομοθεσίας· η Επιτροπή θα κινήσει 
μελέτη για την αξιολόγηση του τρόπου με 
τον οποίο τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
διαδικασίες συλλογικής προσφυγής σε 
ιδιωτικές αξιώσεις αποζημίωσης για την 
επιβολή των άρθρων 101 και 102 της 
Συνθήκης σε περιπτώσεις παραβιάσεων.

Or. en

Τροπολογία 84
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας 
περί ανταγωνισμού και η αποτελεσματική 
άσκηση από τις επιχειρήσεις και τους 
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καταναλωτές του δικαιώματός τους για 
αποζημίωση είναι στενά συνυφασμένες 
και αποτελούν βασικό παράγοντα για την 
επίτευξη ανταγωνιστικής ανάπτυξης. Εν 
προκειμένω, το ευρωπαϊκό δικαίωμα 
συλλογικής προσφυγής θα συμβάλει στην 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και 
στην ανάπτυξη ενός πραγματικού χώρου 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε, τον Φεβρουάριο του 2012, το ψήφισμα με τον τίτλο 
«Πορεία προς μια συνεκτική ευρωπαϊκή προσέγγιση της συλλογικής προσφυγής» στο οποίο 
ζητούσε κάθε πρόταση στο πεδίο των συλλογικών προσφυγών να περιλαμβάνει μια κοινή δέσμη 
βασικών αρχών και να προσφέρει ομοιόμορφη πρόσβαση στη δικαιοσύνη μέσω συλλογικών 
προσφυγών εντός της Ένωσης και να καλύπτει τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των 
καταναλωτών. Η θέσπιση μηχανισμού συλλογικής προσφυγής θα ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό την 
αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και θα αυξήσει την προστασία 
των καταναλωτών.

Τροπολογία 85
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Οι σχετικές αποδείξεις πρέπει να 
κοινολογούνται κατόπιν απόφασης του 
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. Η 
αίτηση κοινολόγησης πρέπει να 
αναφέρεται σε όσο το δυνατό πιο 

(14) Οι σχετικές αποδείξεις πρέπει να 
κοινολογούνται κατόπιν απόφασης του 
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 παράσχει τεκμηριωμένη αιτιολόγηση, 
επί τη βάσει των πραγματικών 
περιστατικών τα οποία είναι λογικά στη 
διάθεσή του, ότι υπέστη ζημία που 
προκλήθηκε από τον εναγόμενο. Η αίτηση 
κοινολόγησης πρέπει να αναφέρεται σε 



PE521.623v01-00 20/106 AM\1006388EL.doc

EL

επακριβείς και λεπτομερείς κατηγορίες 
αποδεικτικών στοιχείων με γνώμονα τα 
πραγματικά περιστατικά που μπορεί 
ευλόγως να είναι γνωστά.

όσο το δυνατό πιο επακριβή και 
λεπτομερή αποδεικτικά στοιχεία με 
γνώμονα τα πραγματικά περιστατικά που 
μπορεί ευλόγως να είναι γνωστά.

Or. en

Τροπολογία 86
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 δυνατό να 
περιλαμβάνουν συνεδριάσεις 
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 να εμποδίζουν 
στην πράξη την άσκηση του δικαιώματος 
σε αποζημίωση.

(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 δυνατό να 
περιλαμβάνουν συνεδριάσεις 
κεκλεισμένων των θυρών, απόκρυψη των 
εν λόγω εμπιστευτικών πληροφοριών, 
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 να εμποδίζουν 
στην πράξη την άσκηση του δικαιώματος 
σε αποζημίωση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η απόκρυψη είναι εργαλείο που χρησιμοποιείται επί του παρόντος.

Τροπολογία 87
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 88
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 89
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(20) 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. Προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις είναι 
διατεθειμένες να συνεργαστούν με μια 
αρχή ανταγωνισμού στο πλαίσιο ενός 
προγράμματος επιεικούς μεταχείρισης ή 
μιας διαδικασίας διακανονισμού, 
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 
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τη διαδικασία.

Or. en

Τροπολογία 90
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 
οι ιδιώτες έχουν το κίνητρο να 
προσφεύγουν και να βοηθούν τις αρχές 
ανταγωνισμού στο έργο τους ενάντια στις 
συμπράξεις, η προστασία των ατόμων 
που προσφέρουν πληροφορίες πρέπει να 
περιλαμβάνεται ρητά στην οδηγία. 
Εντούτοις, 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, δεν γίνεται ειδική αναφορά στο θέμα αυτό στην 
προτεινόμενη οδηγία. Η προστασία των καταγγελλόντων αφορά μόνο την ταυτότητα των εν 
λόγω προσώπων και όχι τις παρεχόμενες πληροφορίες. 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.

Τροπολογία 91
Andreas Schwab
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Όταν ο ενάγων έχει υποβάλει 
ευλόγως διαθέσιμα πραγματικά 
περιστατικά και αποδεικτικά στοιχεία 
που επαρκούν για να υποστηρίξει ευλόγως 
ότι έχει υποστεί ζημία λόγω της 
παραβίασης εκ μέρους του εναγομένου 
των κανόνων ανταγωνισμού και ότι η 
δήλωση περί επιεικούς μεταχείρισης ή 
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο 
γνωστοποιείται για τη συμμετοχή σε 
πρόγραμμα επιεικούς μεταχείρισης ή 
διαδικασία διακανονισμού από τον 
αιτούντα επιεική μεταχείριση και 
υποβάλλεται σε μια αρχή ανταγωνισμού ή 
συντάσσεται από την αρχή ανταγωνισμού 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της 
είναι απαραίτητο για την υποστήριξη της 
αξίωσής του/της και περιέχει 
αποδεικτικά στοιχεία που δεν είναι 
δυνατόν να παρασχεθούν με άλλο τρόπο, 
τα εθνικά δικαστήρια δύνανται να 
δώσουν εντολή στον εναγόμενο ή σε τρίτο 
μέρος να γνωστοποιήσει αποδεικτικά 
στοιχεία, ανεξαρτήτως του αν τα εν λόγω 
αποδεικτικά στοιχεία περιλαμβάνονται 
και στον φάκελο της αρχής 
ανταγωνισμού, με την επιφύλαξη κάποιων 
προϋποθέσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα αιτιολογική σκέψη αντικατοπτρίζει το καθεστώς γνωστοποίησης που καθιερώνει το 
σχέδιο έκθεσης.

Τροπολογία 92
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 93
Sharon Bowles

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 

(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 
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έμμεσος αγοραστής πρέπει να θεωρηθεί ότι 
έχει παράσχει αυτή την εκ πρώτης όψεως 
απόδειξη. Όσον αφορά την 
ποσοτικοποίηση της μετακύλισης, το 
εθνικό δικαστήριο θα πρέπει να έχει την 
εξουσία να εκτιμά ποιο μερίδιο της 
επιπλέον επιβάρυνσης έχει μετακυλιστεί 
στο επίπεδο των έμμεσων αγοραστών στη 
διαφορά που εκκρεμεί ενώπιόν του. Θα 
πρέπει να επιτρέπεται στην παραβάτρια 
επιχείρηση να παράσχει αποδεικτικά 
στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η θετική 
ζημία δεν μετακυλίστηκε ή δεν 
μετακυλίστηκε πλήρως.

έμμεσος αγοραστής πρέπει να θεωρηθεί ότι 
έχει παράσχει αυτή την εκ πρώτης όψεως 
απόδειξη, κάνοντας παράλληλα σεβαστό 
το γεγονός ότι αποτελεί συνήθη 
επιχειρηματική πρακτική η μετακύλιση 
επιπλέον επιβαρύνσεων σε επόμενες 
βαθμίδες της αλυσίδας εφοδιασμού. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάληψη του βάρους της απόδειξης της μετακύλισης στον έμμεσο αγοραστή ενδέχεται να 
απαιτεί γνώσεις που δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστούν σχετικά με στρατηγικές τιμολόγησης 
του άμεσου αγοραστή. Η μετακύλιση των εξόδων σε επόμενες βαθμίδες της αλυσίδας 
εφοδιασμού αποτελεί συνήθη επιχειρηματική πρακτική και αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.

Τροπολογία 94
Olle Schmidt

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 

(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 
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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 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.

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 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.
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Τροπολογία 95
Sophia in 't Veld

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 
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 

(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 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 
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παραβίαση της νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού.

παραβίαση της νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι, εφόσον απαιτηθεί, οι 
εθνικές αρχές ανταγωνισμού (ΕΑΑ) θα 
παράσχουν καθοδήγηση σχετικά με την 
ποσοτικοποίηση της ζημίας.

Or. en

Τροπολογία 96
Elena Băsescu

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 
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.

(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 και δεν 
αποθαρρύνουν, με κανέναν τρόπο, τη 
διευθέτηση μεταξύ των μερών .

Or. en

Τροπολογία 97
Olle Schmidt
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41α) Το κόστος των νομικών 
διαδικασιών δεν θα πρέπει να αποτρέπει 
τους ενάγοντες από την άσκηση άρτια 
τεκμηριωμένων αγωγών αποζημίωσης 
ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Ως εκ 
τούτου, τα κράτη 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 και θα 
στηρίζει οικονομικά τους ενάγοντες, ώστε 
να λαμβάνεται μια ενδεικτική ετυμηγορία 
για την αγωγή αποζημίωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ενδεχόμενο καταβολής δικαστικών εξόδων σε περίπτωση ζημίας μπορεί να αποτρέψει έναν 
καταναλωτή, μια ένωση καταναλωτών ή μια μικρή εταιρεία από το να εγείρουν αξιώσεις. Θα 
μπορούσε να συγκροτηθεί ένα ταμείο που θα χρηματοδοτείται από τα πρόστιμα που 
καταβάλλονται στο πλαίσιο προηγούμενων υποθέσεων παράβασης της νομοθεσίας 
ανταγωνισμού. Μέσω του εν λόγω ταμείου θα χρηματοδοτείται 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 98
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 44 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44α) Λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 
θα αλλάξει σημαντικά τη νομοθεσία 
πολλών κρατών μελών σχετικά με τις 
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αστικές διαφορές, ιδίως όσον αφορά την 
κοινολόγηση αποδεικτικών στοιχείων, θα 
πρέπει να θεσπιστεί ένα κατάλληλο 
μεταβατικό καθεστώς ώστε να 
αντιμετωπιστούν οι δικαστικές υποθέσεις 
που εκκρεμούν πριν από τη θέση σε ισχύ 
της οδηγίας. Η νομοθεσία των κρατών 
μελών για την εφαρμογή της οδηγίας θα 
πρέπει συνεπώς να ισχύει μόνο για 
υποθέσεις που εγείρονται ενώπιον των 
εθνικών δικαστηρίων μετά τη θέση σε 
ισχύ της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 99
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 Συνθήκης ή της 
εθνικής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού 
μπορεί να ασκήσει αποτελεσματικά το 
δικαίωμα πλήρους αποζημίωσης για την εν 
λόγω ζημία. 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.

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 Συνθήκης 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 τα εν λόγω 
παραβατικά μέρη. 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.

Or. en

Τροπολογία 100
Sharon Bowles
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Όποιος έχει υποστεί ζημία που 
προκλήθηκε από παραβίαση του 
ενωσιακού ή εθνικού δικαίου περί 
ανταγωνισμού μπορεί να αξιώσει πλήρη 
αποζημίωση για την εν λόγω ζημία από τα 
παραβατικά μέρη, στο πλαίσιο άμεσης ή 
παρεπόμενης ιδιωτικής υπόθεσης.

Or. en

Τροπολογία 101
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 102
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η πλήρης αποζημίωση θέτει όποιον έχει 
υποστεί ζημία στη θέση στην οποία θα 
βρισκόταν, αν δεν είχε διαπραχθεί η 
παραβίαση. Επομένως, περιλαμβάνει 

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

αποζημίωση για τη θετική ζημία, το 
διαφυγόν κέρδος, καθώς και τους τόκους 
για το χρονικό διάστημα από την επέλευση 
της ζημίας έως τη στιγμή που 
εκπληρώθηκε η αποζημίωση για την εν 
λόγω ζημία.

Or. en

Τροπολογία 103
Diogo Feio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 104
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η πλήρης αποζημίωση θέτει όποιον έχει 
υποστεί ζημία στη θέση στην οποία θα 
βρισκόταν, αν δεν είχε διαπραχθεί η 
παραβίαση. Επομένως, περιλαμβάνει 
αποζημίωση για τη θετική ζημία και το 
διαφυγόν κέρδος, καθώς και, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας 
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επέλευση της ζημίας έως τη στιγμή που 
καταβλήθηκε η αποζημίωση για την εν 
λόγω ζημία.

σχετικά με την καταβολή τόκων, 
καταβολή τόκων για την εν λόγω ζημία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 18 (σχέδιο έκθεσης) για λόγους 
αποσαφήνισης.

Τροπολογία 105
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Αποκλείονται οι αποζημιώσεις με 
χαρακτήρα ποινής, η καταβολή 
πολλαπλών αποζημιώσεων ή άλλοι τύποι 
αποζημιώσεων και κυρώσεων που 
οδηγούν σε υπεραποζημίωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να διασφαλίζεται πλήρης αποζημίωση. Ο σκοπός της 
αποτροπής έγκειται στις δημόσιες αρχές επιβολής. Ως εκ τούτου, η αποζημίωση με χαρακτήρα 
ποινής ή οποιουδήποτε άλλου είδους αποζημίωση που οδηγεί σε υπεραποζημίωση πρέπει να 
αποκλείονται.

Τροπολογία 106
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε 3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε 
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ζημιωθείς να μπορεί να ασκήσει αγωγή 
αποζημίωσης.

ζημιωθείς να μπορεί να ασκήσει με 
επαγγελματικό και οικονομικά αποδοτικό 
τρόπο αγωγή αποζημίωσης. Τα κράτη 
μέλη θεσπίζουν μηχανισμούς συλλογικής 
έννομης προστασίας για την εφαρμογή 
των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης 
βάσει καθορισμένων κοινών αρχών, όπως 
ορίζεται στη σύσταση 2013/396/ΕΕ της 
Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 107
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε 
ζημιωθείς να μπορεί να ασκήσει αγωγή 
αποζημίωσης.

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε 
ζημιωθείς, άμεσα ή μέσω των 
αντιπροσώπων του, να μπορεί να ασκήσει 
αγωγή αποζημίωσης, να προωθήσει 
ασφαλιστικά μέτρα και να προβαίνει σε 
διακανονισμό μέσω συναινετικής 
επίλυσης διαφορών.

Or. en

Τροπολογία 108
Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε 
ζημιωθείς να μπορεί να ασκήσει αγωγή 
αποζημίωσης.

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε 
ζημιωθείς να μπορεί να ασκήσει αγωγή 
αποζημίωσης και ώστε να διατίθενται 
διαδικασίες συλλογικής προσφυγής για 
ιδιωτικές αξιώσεις αποζημίωσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η επιλογής της κίνησης διαδικασιών συλλογικής προσφυγής για τους ενάγοντες είναι ζωτικής 
σημασίας για τη διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τα θύματα 
παραβιάσεων της πολιτικής ανταγωνισμού, και δη για τους ενάγοντες καταναλωτές και τις 
ενάγουσες ΜΜΕ. Δεδομένης της ανισορροπίας πληροφόρησης και των δυσκολιών που 
συνδέονται με την έγερση συλλογικών αγωγών αποζημίωσης, οι μεμονωμένες αγωγές συχνά 
είναι αδύνατες ή επαχθείς. Η συλλογική προσφυγή αποτελεί σημαντικό μέρος της παρούσας 
οδηγίας, καθώς επιτρέπει στους ενάγοντες να συγκεντρώνουν τους πόρους τους ώστε να 
διασφαλίζεται η ανάληψη δράσης για τη λήψη αποζημίωσης σε περιπτώσεις παραβιάσεων.

Τροπολογία 109
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
μηχανισμούς συλλογικής έννομης 
προστασίας για την εφαρμογή των 
άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης βάσει 
καθορισμένων κοινών αρχών, όπως 
ορίζεται στη σύσταση 2013/396/ΕΕ της 
Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 110
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Το συνολικό ύψος των 
καταβαλλόμενων προστίμων και 
αποζημιώσεων δεν πρέπει να επηρεάζεται 
από το εάν η αγωγή της αρχής 
ανταγωνισμού έπεται ή προηγείται μιας 
ιδιωτικής αγωγής. Οι αρχές 
ανταγωνισμού συνδέουν το συνολικό 
ύψος προστίμων και αποζημιώσεων που 
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καταβάλλονται στις δύο αυτές 
περιπτώσεις, όπως η καθυστέρηση 
καταβολής μέρους των προστίμων όταν 
αναμένεται παρεπόμενη αγωγή. Ωστόσο, 
αυτό δεν πρέπει ούτε να οδηγεί σε μακρά 
αβεβαιότητα όσον αφορά το αμετάκλητο 
του συμβιβασμού για τις εταιρείες ούτε να 
επηρεάζει το δικαίωμα ατόμων και 
επιχειρήσεων σε αποζημίωση για τις 
ζημίες που υπέστησαν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές δεν πρέπει να τίθενται σε χειρότερη θέση λόγω της έγερσης παρεπόμενης 
αγωγής αντί άμεσης αγωγής. Η επιβολή μεγάλων δημόσιων προστίμων δεν πρέπει να καθιστά 
τους καταναλωτές αδύναμους να αξιώσουν την κατάλληλη αποζημίωση μέσω παρεπόμενης 
αγωγής έναντι της λήψης άμεσης δράσης.

Τροπολογία 111
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. «συλλογική προσφυγή», i) ο νομικός 
μηχανισμός που κατοχυρώνει τη 
δυνατότητα δύο ή περισσότερων φυσικών 
ή νομικών προσώπων, ή μίας οντότητας 
εξουσιοδοτημένης να ασκήσει 
αντιπροσωπευτική αγωγή, να ζητούν 
συλλογικά την παύση παράνομης 
συμπεριφοράς (συλλογική αγωγή 
παράλειψης)· ii) ο νομικός μηχανισμός 
που κατοχυρώνει τη δυνατότητα δύο ή 
περισσότερων φυσικών ή νομικών 
προσώπων τα οποία ισχυρίζονται ότι 
έχουν ζημιωθεί λόγω ομαδικής ζημίας, ή 
μίας οντότητας εξουσιοδοτημένης να 
ασκήσει αντιπροσωπευτική αγωγή, να 
διεκδικούν συλλογικά αποζημίωση 
(συλλογική αγωγή αποζημίωσης)·
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Or. en

Τροπολογία 112
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. «συλλογική προσφυγή», ) ο νομικός 
μηχανισμός που κατοχυρώνει τη 
δυνατότητα δύο ή περισσότερων φυσικών 
ή νομικών προσώπων, ή μίας οντότητας 
εξουσιοδοτημένης να ασκήσει 
αντιπροσωπευτική αγωγή, να ζητούν 
συλλογικά την παύση παράνομης 
συμπεριφοράς (συλλογική αγωγή 
παράλειψης)· ii) ο νομικός μηχανισμός 
που κατοχυρώνει τη δυνατότητα δύο ή 
περισσότερων φυσικών ή νομικών 
προσώπων τα οποία ισχυρίζονται ότι 
έχουν ζημιωθεί λόγω ομαδικής ζημίας, ή 
μίας οντότητας εξουσιοδοτημένης να 
ασκήσει αντιπροσωπευτική αγωγή, να 
διεκδικούν συλλογικά αποζημίωση 
(συλλογική αγωγή αποζημίωσης)·

Or. en

Τροπολογία 113
Sophia in 't Veld

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 

3. «αγωγή αποζημίωσης», αγωγή βάσει της 
εθνικής νομοθεσίας με την οποία εγείρεται 
αξίωση αποζημίωσης ενώπιον εθνικού 
δικαστηρίου·
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λογαριασμό ενός ή περισσοτέρων 
ζημιωθέντων εγείρει αξίωση 
αποζημίωσης ενώπιον εθνικού 
δικαστηρίου, εφόσον η εθνική νομοθεσία 
προβλέπει αυτή τη δυνατότητα·

Or. en

Τροπολογία 114
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

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 εγείρεται 
αξίωση αποζημίωσης ενώπιον εθνικού 
δικαστηρίου·

Or. en

Τροπολογία 115
Jean-Paul Gauzès

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 

3. «αγωγή αποζημίωσης», αγωγή βάσει της 
εθνικής νομοθεσίας με την οποία ο 
ζημιωθείς εγείρει αξίωση αποζημίωσης 
ενώπιον εθνικού δικαστηρίου·
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λογαριασμό ενός ή περισσοτέρων 
ζημιωθέντων εγείρει αξίωση 
αποζημίωσης ενώπιον εθνικού 
δικαστηρίου, εφόσον η εθνική νομοθεσία 
προβλέπει αυτή τη δυνατότητα·

Or. en

Τροπολογία 116
Antolín Sánchez Presedo

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. Καλύπτει 
επίσης αγωγές μέσω των οποίων ένα 
πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό ενός 
ή περισσοτέρων ζημιωθέντων εγείρει 
αξίωση αποζημίωσης ενώπιον εθνικού 
δικαστηρίου·

Or. en

Τροπολογία 117
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. «ομαδική ζημία», κατάσταση στην 
οποία δύο ή περισσότερα φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα αξιώνουν ότι υπέστησαν 
ζημία που αιτιολογεί αποζημίωση λόγω 
της ίδιας δραστηριότητας παράνομου 
ανταγωνισμού ενός ή περισσότερων 
φυσικών ή νομικών προσώπων·
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Or. en

Τροπολογία 118
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. «συλλογική προσφυγή», ) ο νομικός 
μηχανισμός που κατοχυρώνει τη 
δυνατότητα δύο ή περισσότερων φυσικών 
ή νομικών προσώπων, ή μίας οντότητας 
εξουσιοδοτημένης να ασκήσει 
αντιπροσωπευτική αγωγή, να ζητούν 
συλλογικά την παύση παράνομης 
συμπεριφοράς (συλλογική αγωγή 
παράλειψης)· ii) ο νομικός μηχανισμός 
που κατοχυρώνει τη δυνατότητα δύο ή 
περισσότερων φυσικών ή νομικών 
προσώπων τα οποία ισχυρίζονται ότι 
έχουν ζημιωθεί λόγω ομαδικής ζημίας, ή 
μίας οντότητας εξουσιοδοτημένης να 
ασκήσει αντιπροσωπευτική αγωγή, να 
διεκδικούν συλλογικά αποζημίωση 
(συλλογική αγωγή αποζημίωσης)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε, τον Φεβρουάριο του 2012, το ψήφισμα με τον τίτλο 
«Πορεία προς μια συνεκτική ευρωπαϊκή προσέγγιση της συλλογικής προσφυγής» στο οποίο 
ζητούσε κάθε πρόταση στο πεδίο των συλλογικών προσφυγών να περιλαμβάνει μια κοινή δέσμη 
βασικών αρχών και να προσφέρει ομοιόμορφη πρόσβαση στη δικαιοσύνη μέσω συλλογικών 
προσφυγών εντός της Ένωσης και να καλύπτει τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των 
καταναλωτών. Η θέσπιση μηχανισμού συλλογικής προσφυγής θα ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό την 
αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και θα αυξήσει την προστασία 
των καταναλωτών.

Τροπολογία 119
Antolín Sánchez Presedo
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. «χαμηλής αξίας και διάσπαρτες 
ζημίες», ομαδική ζημία όπου ο αριθμός 
φυσικών ή νομικών προσώπων που έχει 
υποστεί ζημία, άμεσα ή έμμεσα, είναι 
υπερβολικά εκτεταμένος και το ατομικό 
ποσό της αποζημίωσης αποθαρρύνει 
ορισμένους ζημιωθέντες από την 
προώθηση μεμονωμένων αξιώσεων·

Or. en

Τροπολογία 120
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 3 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. «διασυνοριακές υποθέσεις», υπόθεση 
ομαδικής ζημίας όπου το επιβλαβές 
γεγονός που αιτιολογεί αποζημίωση η 
οποία προέκυψε από την ίδια 
δραστηριότητα παράνομου 
ανταγωνισμού έλαβε χώρα σε 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 121
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 3 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3δ. «ευρωπαϊκές χαμηλής αξίας και 
διάσπαρτες ζημίες», κατάσταση 
διασυνοριακών χαμηλής ζημίας και 
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διάσπαρτων ζημιών για την οποία 
αναλαμβάνει δράση η Επιτροπή δυνάμει 
του κεφαλαίου ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1/2003·

Or. en

Τροπολογία 122
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. «ομαδική αγωγή», αξίωση που 
εγείρεται από κοινού από δύο ή 
περισσότερους ζημιωθέντες ή τους 
ορισμένους αντιπροσώπους αυτών βάσει 
του νόμου σε περίπτωση ομαδικής 
ζημίας·

Or. en

Τροπολογία 123
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. «ζημιωθείς», κάθε πρόσωπο που έχει 
αξίωση αποζημίωσης·

5. «ζημιωθείς», κάθε πρόσωπο που έχει 
υποστεί ζημία λόγω αντιανταγωνιστικής 
συμπεριφοράς·

Or. en

Τροπολογία 124
Diogo Feio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 125
Diogo Feio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 126
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. «συμπράξεις (καρτέλ)», συμφωνίες 
και/ή εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ 
δύο ή περισσοτέρων ανταγωνιστών που 
αποσκοπούν στον συντονισμό της 
ανταγωνιστικής τους συμπεριφοράς στην 
αγορά και/ή στον επηρεασμό των 
σχετικών παραμέτρων ανταγωνισμού 
μέσω πρακτικών όπως ο καθορισμός ή ο 

12. «συμπράξεις (καρτέλ)», δύο ή 
περισσότεροι οριζόντιοι ανταγωνιστές 
που συντονίζουν τη συμπεριφορά τους 
στο πλαίσιο μιας αγοράς ώστε να 
αποκομίσουν μισθώματα άνω των 
μισθωμάτων που καθίστανται δυνατά 
υπό φυσιολογικές συνθήκες 
ανταγωνισμού, ή που συντονίζουν τη 
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συντονισμός των τιμών αγοράς ή πώλησης 
ή άλλων όρων συναλλαγής, 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·

συμπεριφορά τους στο πλαίσιο μιας 
αγοράς ώστε να αποκλείσουν επιχειρήσεις 
οι οποίες δραστηριοποιούνται υπό τις 
φυσιολογικές συνθήκες της αγοράς από 
την απόκτηση μεριδίου της αφοράς, 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·

Or. en

Τροπολογία 127
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

13. «πρόγραμμα επιεικούς μεταχείρισης», 
πρόγραμμα σχετικά με την εφαρμογή του 
άρθρου 101 της Συνθήκης 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·

Or. en
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Τροπολογία 128
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 129
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14. «εταιρική δήλωση περί επιεικούς 
μεταχείρισης», η προφορική ή γραπτή 
αναφορά που υποβάλλεται αυτοβούλως 
από επιχείρηση ή για λογαριασμό της σε 
αρχή ανταγωνισμού, στην οποία εξηγείται 
η γνώση της εν λόγω επιχείρησης σχετικά 

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

επιχείρησης σχετικά με μυστική σύμπραξη 
(καρτέλ) και ο ρόλος της σε αυτήν και η 
οποία καταρτίστηκε ειδικά με σκοπό την 
υποβολή της στην αρχή ανταγωνισμού, 
προκειμένου να εξασφαλισθεί ασυλία ή 
μείωση των προστίμων κατ’ εφαρμογή 
προγράμματος επιείκειας που αφορά την 
εφαρμογή του άρθρου 101 της Συνθήκης ή 
της αντίστοιχης διάταξης της εθνικής 
νομοθεσίας. Η δήλωση δεν περιλαμβάνει 
έγγραφα ή πληροφορίες που υπάρχουν 
ανεξαρτήτως των διαδικασιών μιας αρχής 
ανταγωνισμού («προϋπάρχουσες 
πληροφορίες»)·

Or. en

Τροπολογία 130
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση για λόγους νομικής σαφήνειας. Οι εταιρικές δηλώσεις περί επιεικούς μεταχείρισης 
χορηγούνται οικειοθελώς. Δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που ζητούνται 
από την αρχή ανταγωνισμού, παραδείγματος χάρη μέσω αιτήσεων παροχής πληροφοριών.

Τροπολογία 131
Diogo Feio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 132
Sophia in 't Veld
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 του 
άρθρου 101 της Συνθήκης ή αντίστοιχης 
διάταξης της εθνικής νομοθεσίας 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·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 133
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16. «επιπλέον επιβάρυνση», η θετική 
διαφορά μεταξύ του τιμήματος που 
όντως καταβλήθηκε και του τιμήματος 
που θα είχε ισχύσει αν δεν υπήρχε 
παραβίαση της νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού·

16. «επιπλέον επιβάρυνση», όταν έχει 
καταβληθεί υψηλότερο τίμηση λόγω 
παραβίασης της νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού, υπολογιζόμενο κατόπιν 
αφαίρεσης του τιμήματος που θα είχε 
ισχύσει αν δεν υπήρχε παραβίαση της 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού από το 
τίμημα που όντως καταβλήθηκε·

Or. en

Τροπολογία 134
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 17
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 135
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
Διασφαλίσεις

1. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε ότι ο 
ηττηθείς διάδικος σε μια αγωγή 
αποζημίωσης να αποδίδει τα εύλογα 
δικαστικά έξοδα που καταβλήθηκαν από 
τον νικήσαντα διάδικο (αρχή σύμφωνα με 
την οποία ο ηττηθείς διάδικος πληρώνει).
2. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε η 
αμοιβή των δικηγόρων σε μια αγωγή 
αποζημίωσης να μην δημιουργεί κανένα 
κίνητρο για τη διεξαγωγή δίκης η οποία 
κρίνεται περιττή με γνώμονα το συμφέρον 
οποιουδήποτε διαδίκου. Ειδικότερα, 
απαγορεύονται οι υπό αίρεση αμοιβές, οι 
υπό όρους αμοιβές και οποιεσδήποτε 
άλλες αμοιβές που υπολογίζονται βάσει 
του ποσού του διακανονισμού που 
επιτυγχάνεται ή της αποζημίωσης που 
εκδικάζεται στον ενάγοντα, ή η καταβολή 
των οποίων εξαρτάται από την έκβαση 
της υπόθεσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να συμπεριληφθούν διασφαλίσεις ώστε να αποτραπεί η κατάχρηση της δικαστικής οδού, 
που δεν έχει καμία προστιθέμενη αξία και ενδέχεται ακόμη και να ζημιώσει περαιτέρω τους 
ζημιωθέντες. Πρέπει να ισχύει η αρχή σύμφωνα με την οποία ο ηττηθείς διάδικος πληρώνει και 
οι δικηγόροι να μην έχουν οικονομικό συμφέρον όσον αφορά την έκβαση της υπόθεσης, καθώς 
το γεγονός αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για τη διεξαγωγή περιττών και δαπανηρών 
δικαστικών διαδικασιών.

Τροπολογία 136
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
Κεφάλαιο Ιβ – Διασυνοριακές υποθέσεις

Or. en

Τροπολογία 137
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4β
Ενιαία δικαιοδοσία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σε 
περιπτώσεις διαφορών που αφορούν 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα από διάφορα 
κράτη μέλη σε διασυνοριακές υποθέσεις, 
δεν απαγορεύεται από τους εθνικούς 
κανονισμούς σχετικά με το παραδεκτό ή 
από τη θέση αλλοδαπών εναγόντων ή 
αντιπροσώπων που προέρχονται από 
άλλα εθνικά νομικά συστήματα η επιλογή 
ενιαίας δικαιοδοσίας.

Or. en
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Τροπολογία 138
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4γ
Αναγνώριση εθνικών αντιπροσώπων

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, στις 
διασυνοριακές υποθέσεις, επιτρέπεται σε 
τυχόν αντιπροσώπους που ορίζονται εκ 
των προτέρων βάσει του νόμου άλλου 
κράτους μέλος ώστε να είναι σε θέση να 
διεκδικούν συλλογικά αποζημίωση να 
προσφεύγουν στο δικαστήριο του 
κράτους μέλους που διατηρεί τη 
δικαιοδοσία εξέτασης της ομαδικής 
ζημίας.

Or. en

Τροπολογία 139
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4δ
Κεφάλαιο Ιγ – Συλλογικές αγωγές

Or. en

Τροπολογία 140
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 ε (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4ε
Ομαδικές αγωγές

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ένας 
αντιπρόσωπος που έχει οριστεί βάσει του 
νόμου δύναται να αξιώσει αποζημίωση 
για λογαριασμό δύο ή περισσότερων 
ζημιωθέντων.
2. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τουλάχιστον 
την έγερση ομαδικών αγωγών εξ 
ονόματος και για λογαριασμό φυσικών ή 
νομικών προσώπων που αξιώνουν πως 
έχουν εκτεθεί στον κίνδυνο να υποστούν 
ζημία ή έχουν υποστεί ζημία παρότι τα εν 
λόγω πρόσωπα δεν συνιστούν διαδίκους 
μέσω:
α) αντιπροσώπου που ορίζεται από 
σύλλογο ζημιωθέντων, ο οποίος έχει 
συσταθεί βάσει της αρχής της ρητής 
συναίνεσης·
β) δημόσιας αρχής που έχει το δικαίωμα 
να εγείρει αγωγή αποζημίωσης για 
λογαριασμό των ζημιωθέντων σε 
περιπτώσεις χαμηλής αξίας και 
διάσπαρτων ζημιών.
3. Τα κράτη μέλη δύνανται επίσης να 
επιτρέπουν στις οντότητες 
αντιπροσώπευσης να εγείρουν ομαδικές 
αγωγές σε περιπτώσεις που πληρούνται οι 
ακόλουθες απαιτήσεις:
α) η οντότητα είναι μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα·
β) υφίσταται άμεση σχέση μεταξύ των 
βασικών σκοπών της οντότητας και των 
δικαιωμάτων που χορηγούνται δυνάμει 
της ενωσιακής νομοθεσίας και τα οποία 
έχουν παραβιαστεί βάσει των αξιώσεων 
της αγωγής· και
γ) η οντότητα έχει επαρκείς δυνατότητες 
από άποψη οικονομικών πόρων, 
ανθρώπινου δυναμικού και νομικής 
εμπειρογνωμοσύνης για την 
εκπροσώπηση πολλών εναγόντων, 
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ενεργώντας προς το βέλτιστο συμφέρον 
αυτών.
4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
εθνικά δικαστήρια εκδίδουν αποφάσεις 
σχετικά με ομαδικές αγωγές μόνον 
αφότου έχει διαπιστωθεί παραβίαση της 
ενωσιακής νομοθεσίας από αρχή 
ανταγωνισμού. Αυτό δεν αποκλείει τη 
δυνατότητα έγερσης αγωγών παράλειψης 
ή τη συναινετική διευθέτηση διαφορών 
από τους αντιπροσώπους της ομάδας 
προσώπων.
5. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι κάθε ενάγων είναι ελεύθερος να 
αποχωρήσει, ως ενάγων, ανά πάσα 
στιγμή πριν από την έκδοση της 
τελεσίδικης απόφασης ή πριν από άλλους 
είδους έγκυρη διευθέτηση της υπόθεσης, 
με την επιφύλαξη των ίδιων 
προϋποθέσεων που ισχύουν για την 
απόσυρση σε μεμονωμένες περιπτώσεις, 
χωρίς να στερείται τη δυνατότητα να 
επιδιώξει τις αξιώσεις του με άλλον 
τρόπο, εφόσον αυτό δεν υπονομεύει την 
ορθή απονομή της δικαιοσύνης.
6. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
αξιώνουν ότι υπέστησαν ζημία στο 
πλαίσιο της ίδιας ομαδικής ζημίας έχουν 
το δικαίωμα να συμπεριληφθούν ως 
ενάγοντες ανά πάσα στιγμή πριν από την 
έκδοση της τελεσίδικης απόφασης ή πριν 
από άλλους είδους έγκυρη διευθέτηση της 
υπόθεσης, εφόσον αυτό δεν υπονομεύει 
την ορθή απονομή της δικαιοσύνης.
7. Η αποζημίωση που εκδικάζεται σε 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
υπέστησαν ζημία σε περίπτωση ομαδικής 
ζημίας δεν υπερβαίνει την αποζημίωση 
που θα είχε επιδικαστεί εάν η αγωγή είχε 
εγερθεί μέσω ατομικών αγωγών. Πιο 
συγκεκριμένα, απαγορεύεται η 
αποζημίωση με χαρακτήρα ποινής ή 
οποιοσδήποτε άλλος τύπος αποζημίωσης 
που οδηγεί σε υπεραποζημίωση υπέρ του 
ενάγοντος.
8. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε η 
αμοιβή των δικηγόρων και η μέθοδος με 
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την οποία υπολογίζεται αυτή να μην 
δημιουργεί κανένα κίνητρο για τη 
διεξαγωγή δίκης η οποία κρίνεται περιττή 
με γνώμονα το συμφέρον οποιουδήποτε 
διαδίκου. Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπουν 
καταρχήν τις υπό αίρεση αμοιβές που 
διακινδυνεύουν να δημιουργηθεί τέτοιου 
είδους κίνητρο. Σε περίπτωση που τα 
κράτη μέλη επιτρέπουν κατ’ εξαίρεση υπό 
αίρεση αμοιβές, προβλέπουν κατάλληλες 
εθνικές ρυθμίσεις για τις εν λόγω αμοιβές 
σε υποθέσεις συλλογικής προσφυγής, 
λαμβάνοντας υπόψη ιδίως το δικαίωμα 
πλήρους αποζημίωσης των εκάστοτε 
εναγόντων.
9. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικό 
μητρώο ομαδικών αγωγών. Το εθνικό 
μητρώο διατίθεται δωρεάν σε 
οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος με 
ηλεκτρονικά ή άλλου είδους μέσα. Οι 
ιστότοποι στους οποίους δημοσιεύονται 
τα μητρώα παρέχουν πρόσβαση σε 
πλήρεις και αντικειμενικές πληροφορίες 
σχετικά με τις διαθέσιμες μεθόδους 
λήψης αποζημίωσης, 
συμπεριλαμβανομένων εξωδικαστικών 
μεθόδων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
συνδράμει τα κράτη μέλη στις 
προσπάθειές τους να διασφαλίζουν τη 
συνεκτικότητα των πληροφοριών που 
συλλέγονται στα μητρώα και τη 
διαλειτουργικότητά τους.

Or. en

Τροπολογία 141
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4στ
Δημόσιες αντιπροσωπευτικές αγωγές
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Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
τουλάχιστον μία δημόσια αρχή έχει το 
δικαίωμα να εγείρει ομαδική αγωγή για 
λογαριασμό φυσικών ή νομικών 
προσώπων που αξιώνουν πως έχουν 
εκτεθεί στον κίνδυνο να υποστούν ζημία 
ή έχουν υποστεί ζημία σε περίπτωση 
χαμηλής αξίας και διάσπαρτων ζημιών.

Or. en

Τροπολογία 142
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4ζ
Ευρωπαϊκή δημόσια αντιπροσωπευτική 

αγωγή
Η Επιτροπή, με δική της πρωτοβουλία ή 
κατόπιν αίτησης του Συμβουλίου, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού ή 
των πληγέντων κρατών μελών, δύναται 
να δώσει εντολή σε έναν ευρωπαίο 
δημόσιο αντιπρόσωπο, που έχει οριστεί 
ενδεχομένως ad hoc, να συνεργαστεί 
στενά με τις οικείες εθνικές αρχές 
σχετικά με μια ομαδική αγωγή ενώπιον 
μιας ενιαίας δικαιοδοσίας σε υποθέσεις 
διασυνοριακής ομαδικής ζημίας και, 
ιδίως, καταστάσεις ευρωπαϊκών χαμηλής 
αξίας και διάσπαρτων ζημιών. Και αυτό 
με την επιφύλαξη και ανεξάρτητα από τον 
ρόλο της στη δημόσια επιβολή της 
πολιτικής περί ανταγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 143
Sharon Bowles
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 144
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) έχει παράσχει τεκμηριωμένη 
αιτιολόγηση ότι αποδεικτικά στοιχεία που 
βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου 
του ή τρίτου είναι κρίσιμα για τη 
στοιχειοθέτηση της αξίωσής του ή κάποιας 
ένστασης που προβάλλει· και
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Or. en

Τροπολογία 145
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έχει προσδιορίσει είτε συγκεκριμένα 
επιμέρους αποδεικτικά στοιχεία είτε όσο 
το δυνατό πιο επακριβείς και στενές 
κατηγορίες αποδεικτικών στοιχείων με 
γνώμονα τα πραγματικά περιστατικά που 
μπορεί ευλόγως να γνωρίζει.

β) έχει προσδιορίσει στην τεκμηριωμένη 
αιτιολόγηση είτε συγκεκριμένα επιμέρους 
αποδεικτικά στοιχεία είτε όσο το δυνατό 
πιο επακριβείς και στενές κατηγορίες 
αποδεικτικών στοιχείων με γνώμονα τα 
πραγματικά περιστατικά που μπορεί 
ευλόγως να γνωρίζει.

Or. en

Τροπολογία 146
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
εθνικά δικαστήρια περιορίζουν την 
κοινολόγηση αποδεικτικών στοιχείων 
στην έκταση που επιτρέπει η αρχή της 
αναλογικότητας. Για να κρίνουν αν η 
κοινολόγηση που ζητά ένας διάδικος είναι 
σύμφωνη με την αρχή της 
αναλογικότητας, τα εθνικά δικαστήρια 
λαμβάνουν υπόψη τα νόμιμα συμφέροντα 
όλων των εμπλεκομένων διαδίκων και 
τρίτων. Ειδικότερα, λαμβάνουν υπόψη:

διαγράφεται

α) την πιθανότητα να έχει διαπραχθεί η 
εικαζόμενη παραβίαση της νομοθεσίας 
περί ανταγωνισμού·
β) την έκταση και το κόστος της 
κοινολόγησης, ιδίως για τυχόν 
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εμπλεκόμενα τρίτα μέρη·
γ) κατά πόσον τα αποδεικτικά στοιχεία 
που πρέπει να κοινολογηθούν περιέχουν 
εμπιστευτικές πληροφορίες, που αφορούν 
ιδίως τρίτους, καθώς και τις 
λεπτομέρειες για την προστασία των εν 
λόγω εμπιστευτικών πληροφοριών· και
δ) σε περιπτώσεις που η παραβίαση 
ερευνάται ή έχει ερευνηθεί από μια αρχή 
ανταγωνισμού, αν το αίτημα έχει 
διατυπωθεί ειδικά σε σχέση με τη φύση, 
το αντικείμενο ή το περιεχόμενο αυτών 
των εγγράφων και όχι ως γενικό αίτημα 
σχετικά με έγγραφα που υποβλήθηκαν σε 
μια αρχή ανταγωνισμού ή που 
περιέχονται στον φάκελο της εν λόγω 
αρχής ανταγωνισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο καθεστώς όχι μόνο διαφέρει από πολλά εθνικά καθεστώτα κοινολόγησης 
αποδεικτικών στοιχείων, αλλά διαφέρει και από το καθεστώς που προβλέπεται στην οδηγία 
2004/48/ΕΚ. Ως εκ τούτου, πρέπει να αφαιρεθεί το κριτήριο της αναλογικότητας.

Τροπολογία 147
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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·

Or. en
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Τροπολογία 148
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) σε περιπτώσεις που η παραβίαση 
ερευνάται ή έχει ερευνηθεί από μια αρχή 
ανταγωνισμού, αν το αίτημα έχει 
διατυπωθεί ειδικά σε σχέση με τη φύση, το 
αντικείμενο ή το περιεχόμενο αυτών των 
εγγράφων και όχι ως γενικό αίτημα 
σχετικά με έγγραφα που υποβλήθηκαν σε 
μια αρχή ανταγωνισμού ή που περιέχονται 
στον φάκελο της εν λόγω αρχής 
ανταγωνισμού.

δ) σε περιπτώσεις που η παραβίαση 
ερευνάται ή έχει ερευνηθεί από μια αρχή 
ανταγωνισμού, αν το αίτημα έχει 
διατυπωθεί ειδικά σε σχέση με τη φύση, το 
αντικείμενο ή το περιεχόμενο αυτών των 
εγγράφων και όχι ως γενικό αίτημα 
σχετικά με έγγραφα που υποβλήθηκαν σε 
μια αρχή ανταγωνισμού ή που περιέχονται 
στον φάκελο της εν λόγω αρχής 
ανταγωνισμού· και

Or. en

Τροπολογία 149
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) την ύπαρξη τυχόν εταιρικών 
δηλώσεων περί επιεικούς μεταχείρισης.

Or. en

Τροπολογία 150
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
εθνικά δικαστήρια έχουν στη διάθεσή 
τους αποτελεσματικά μέτρα για την 

διαγράφεται
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προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών 
από ακατάλληλη χρήση στο μεγαλύτερο 
δυνατό βαθμό, διασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα ότι καθίστανται διαθέσιμα τα 
σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που 
περιέχουν αυτές τις πληροφορίες στο 
πλαίσιο των αγωγών αποζημίωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εθνικά νόμιμα προνόμια πρέπει να παραμείνουν ανεπηρέαστα.

Τροπολογία 151
Diogo Feio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
εθνικά δικαστήρια έχουν στη διάθεσή τους 
αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία 
εμπιστευτικών πληροφοριών από 
ακατάλληλη χρήση στο μεγαλύτερο 
δυνατό βαθμό, διασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα ότι καθίστανται διαθέσιμα τα 
σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που 
περιέχουν αυτές τις πληροφορίες στο 
πλαίσιο των αγωγών αποζημίωσης.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
εθνικά δικαστήρια έχουν στη διάθεσή τους 
αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία 
εμπιστευτικών πληροφοριών από 
ακατάλληλη χρήση, διασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα ότι καθίστανται διαθέσιμα τα 
σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που 
περιέχουν αυτές τις πληροφορίες στο 
πλαίσιο των αγωγών αποζημίωσης.

Or. en

Τροπολογία 152
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
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μέτρα με σκοπό τον πλήρη σεβασμό των 
παντός είδους νομίμων προνομίων και των 
λοιπών δικαιωμάτων απαλλαγής από την 
υποχρέωση κοινολόγησης αποδεικτικών 
στοιχείων.

μέτρα με σκοπό τον σεβασμό των παντός 
είδους νομίμων προνομίων και των λοιπών 
δικαιωμάτων απαλλαγής από την 
υποχρέωση κοινολόγησης αποδεικτικών 
στοιχείων.

Εντούτοις, σε περίπτωση που ο ενάγων 
έχει παρουσιάσει ευλόγως διαθέσιμα 
πραγματικά περιστατικά και αποδεικτικά 
στοιχεία που δείχνουν ότι υπάρχουν 
βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι ο ίδιος ή 
εκείνοι που εκπροσωπεί, έχουν υποστεί 
ζημία που προκλήθηκε από την 
παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού 
από τον εναγόμενο και ότι έγγραφα που 
περιέχουν αποδεικτικά στοιχεία που τους 
ενοχοποιούν είναι απαραίτητα για την 
υποστήριξη της αξίωσής του και 
περιέχουν αποδεικτικά στοιχεία που δεν 
μπορούν να παρασχεθούν με άλλο τρόπο, 
τα εθνικά δικαστήρια μπορούν να 
διατάξουν την κοινολόγηση αποδεικτικών 
στοιχείων από τον εναγόμενο ή από τρίτο 
μέρος. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
τα εθνικά δικαστήρια είναι επίσης σε 
θέση να διατάξουν τον ενάγοντα ή τρίτο 
να κοινολογήσουν αποδεικτικά στοιχεία 
μετά από αίτημα του εναγόμενου.
Η παρούσα διάταξη δεν θίγει τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
εθνικών δικαστηρίων βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του 
Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 153
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα με σκοπό τον πλήρη σεβασμό των 
παντός είδους νομίμων προνομίων και 

5. Τα κράτη μέλη σέβονται πλήρως τα 
παντός είδους επαγγελματικά νόμιμα 
προνόμια δυνάμει της εθνικής και της 
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των λοιπών δικαιωμάτων απαλλαγής από 
την υποχρέωση κοινολόγησης 
αποδεικτικών στοιχείων.

ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τα λοιπά 
δικαιώματα απαλλαγής από την 
υποχρέωση κοινολόγησης αποδεικτικών 
στοιχείων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εθνικά νόμιμα προνόμια πρέπει να παραμείνουν ανεπηρέαστα.

Τροπολογία 154
Diogo Feio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα με σκοπό τον πλήρη σεβασμό των 
παντός είδους νομίμων προνομίων και 
των λοιπών δικαιωμάτων απαλλαγής από 
την υποχρέωση κοινολόγησης 
αποδεικτικών στοιχείων.

5. Τα κράτη μέλη σέβονται πλήρως τα 
παντός είδους νόμιμα προνόμια και τα 
λοιπά δικαιώματα απαλλαγής από την 
υποχρέωση κοινολόγησης αποδεικτικών 
στοιχείων.

Or. en

Τροπολογία 155
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, στον 
βαθμό που τα δικαστήριά τους έχουν την 
εξουσία να διατάσσουν την κοινολόγηση 
χωρίς ακρόαση του προσώπου από το 
οποίο ζητείται η κοινολόγηση, εκτός από 
περιπτώσεις δικαιολογημένης έκτακτης 
ανάγκης, δεν μπορεί να επιβληθεί καμία 
ποινή για τη μη συμμόρφωση σε τέτοια 
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ακουσθεί από το δικαστήριο. διαταγή, έως ότου ο αποδέκτης της εν 
λόγω διαταγής έχει ακουσθεί από το 
δικαστήριο.

Or. en

Τροπολογία 156
Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, για 
λόγους διευκόλυνσης των φιλικών 
διαπραγματεύσεων, οι πιθανοί ενάγοντες 
είναι σε θέση να λαμβάνουν αποδεικτικά 
στοιχεία σχετικά με το ύψος της 
απώλειας από την αρχή ανταγωνισμού 
και τον εναγόμενο χωρίς καμία 
υποχρέωση ανάληψης δικαστικής 
δράσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της συναινετικής διευθέτησης των διαφορών. Εντούτοις, 
λόγω της ανισορροπίας πληροφόρησης, ο ενάγων συχνά δεν είναι σε θέση να ποσοτικοποιήσει 
το ύψος της ζημίας ή απώλειας που υπέστη και, ως εκ τούτου, δυσχεραίνεται η συναινετική 
διευθέτηση. Η προ της δικαστικής προσφυγής κοινολόγηση από τις εθνικές αρχές 
ανταγωνισμού, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τον εικαζόμενο παραβάτη είναι απαραίτητη για να 
διασφαλίζεται ότι ο ενάγων μπορεί τουλάχιστον να υπολογίσει κατά προσέγγιση τη ζημία ή 
απώλεια που υπέστη χωρίς να είναι αναγκασμένος να προσφύγει στο δικαστήριο.

Τροπολογία 157
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

α) εταιρικές δηλώσεις περί επιεικούς 
μεταχείρισης και
β) υπομνήματα για διακανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 158
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, για 
τον σκοπό των αγωγών αποζημίωσης, τα 
εθνικά δικαστήρια δεν μπορούν καταρχήν 
να απαιτήσουν από διάδικο ή τρίτο να 
κοινολογήσει δηλώσεις περί επιεικούς 
μεταχείρισης ή οποιοδήποτε άλλο 
έγγραφο γνωστοποιείται για τη 
συμμετοχή σε πρόγραμμα επιεικούς 
μεταχείρισης ή διαδικασία 
διακανονισμού από τον αιτούντα επιεική 
μεταχείριση και υποβάλλεται σε μια αρχή 
ανταγωνισμού ή συντάσσεται από την 
αρχή ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας της. Εντούτοις, όταν ο 
ενάγων έχει παρουσιάσει ευλόγως 
διαθέσιμα πραγματικά περιστατικά και 
αποδεικτικά στοιχεία που δείχνουν ότι 
υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι ο 
ίδιος ή εκείνοι που εκπροσωπεί, έχουν 
υποστεί ζημία που προκλήθηκε από την 
παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού 
από τον εναγόμενο και ότι η δήλωση περί 
επιεικούς μεταχείρισης ή οποιοδήποτε 
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άλλο έγγραφο γνωστοποιείται για τη 
συμμετοχή σε πρόγραμμα επιεικούς 
μεταχείρισης ή διαδικασία 
διακανονισμού από τον αιτούντα επιεική 
μεταχείριση και υποβάλλεται σε μια αρχή 
ανταγωνισμού ή συντάσσεται από την 
αρχή ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας της είναι απαραίτητο για την 
υποστήριξη της αξίωσής του/της και 
περιέχει αποδεικτικά στοιχεία που δεν 
είναι δυνατόν να παρασχεθούν με άλλο 
τρόπο, τα εθνικά δικαστήρια δύνανται να 
δώσουν εντολή στον εναγόμενο ή σε τρίτο 
μέρος να γνωστοποιήσει αποδεικτικά 
στοιχεία, ανεξαρτήτως του αν τα εν λόγω 
αποδεικτικά στοιχεία περιλαμβάνονται 
και στον φάκελο της αρχής 
ανταγωνισμού, με την επιφύλαξη των 
προϋποθέσεων που ορίζονται στο παρόν 
κεφάλαιο. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ότι τα εθνικά δικαστήρια είναι επίσης σε 
θέση να διατάξουν τον ενάγοντα ή τρίτο 
να κοινολογήσουν αποδεικτικά στοιχεία 
μετά από αίτημα του εναγόμενου.
Η παρούσα διάταξη δεν θίγει τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
εθνικών δικαστηρίων βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του 
Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 29 (σχέδιο έκθεσης). Τα προγράμματα 
επιεικούς μεταχείρισης είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για τον εντοπισμό αντίθετων προς 
τον ανταγωνισμό συμφωνιών. Εάν δεν εντοπίζεται καμία, ή εντοπίζεται ελάχιστη, αντίθετη προς 
τον ανταγωνισμό συμπεριφορά, τελικά δεν υπάρχουν θύματα –ή υπάρχουν λιγότερα θύματα– 
προς αποζημίωση. Συνεπώς, τα έγγραφα που προσκομίζονται από τον αιτούντα πρέπει να 
προστατεύονται ώστε να διασφαλίζονται επαρκή κίνητρα για το πρόγραμμα επιεικούς 
μεταχείρισης, προβλέποντας παράλληλα ότι η προστασία αυτή καθαυτή δεν είναι ασύμβατη 
προς το πρωτογενές δίκαιο (DonauChemie).

Τροπολογία 159
Sharon Bowles
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, για το 
σκοπό των αγωγών αποζημίωσης, τα 
εθνικά δικαστήρια δεν μπορούν ως γενική 
απαίτηση να απαιτήσουν από διάδικο ή 
τρίτο να κοινολογήσει εταιρικές δηλώσεις 
περί επιεικούς μεταχείρισης.

Or. en

Τροπολογία 160
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εταιρικές δηλώσεις περί επιεικούς 
μεταχείρισης και

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 161
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εταιρικές δηλώσεις περί επιεικούς 
μεταχείρισης και

α) όλα τα νέα ενοχοποιητικά έγγραφα που 
παρέχονται από τον αιτούντα επιεική 
μεταχείριση· και

Or. en

Τροπολογία 162
Bas Eickhout
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εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εταιρικές δηλώσεις περί επιεικούς 
μεταχείρισης και

α) εταιρικές δηλώσεις περί επιεικούς 
μεταχείρισης (χωρίς τα παραρτήματα) 
του πρώτου αιτούντα επιεική 
μεταχείριση· και

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανισορροπία πληροφόρησης μεταξύ των εναγόντων και των εναγομένων εταιρειών όσον 
αφορά την πρόσβαση σε αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να αποτελεί τον σημαντικότερο 
παράγοντα στη λήψη απόφασης σχετικά με την προσφυγή σε δικαστήριο για μια συγκεκριμένη 
υπόθεση. Για να επιτευχθεί αυτό, μόνο η εταιρική δήλωση περί επιεικούς μεταχείρισης του 
πρώτου καταγγέλλοντα θα πρέπει να προστατεύεται από κοινολόγηση. Επιπλέον, τα 
παραρτήματα θα πρέπει να παραμένουν διαθέσιμα, καθώς συχνά περιλαμβάνουν πληροφορίες 
σχετικά με το ύψος της απώλειας/ζημίας που είναι απαραίτητες σε μια αγωγή αποζημίωσης. Η 
τροπολογία βασίζεται σε πρόταση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ενώσεων Καταναλωτών (BEUC).

Τροπολογία 163
Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εταιρικές δηλώσεις περί επιεικούς 
μεταχείρισης και

α) εταιρικές δηλώσεις περί επιεικούς 
μεταχείρισης (χωρίς τα παραρτήματα) 
του πρώτου αιτούντα επιεική 
μεταχείριση· και

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της σημαντικής ανισορροπίας πληροφόρησης που υπάρχει μεταξύ των εναγόντων 
και των εναγομένων εταιρειών, η πρόσβαση σε αποδεικτικά στοιχεία είναι καίριος παράγοντας 
στη λήψη απόφασης σχετικά με την προσφυγή σε δικαστήριο για μια συγκεκριμένη υπόθεση. Η 
πρόσβαση σε αποδεικτικά στοιχεία δεν πρέπει συνεπώς να περιορίζεται υπερβολικά. Θα πρέπει 
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να προστατεύεται μόνο η εταιρική δήλωση περί επιεικούς μεταχείρισης του πρώτου 
καταγγέλλοντα και να κοινολογούνται τα παραρτήματα της δήλωσης, τα οποία συχνά 
περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το ύψος της απώλειας/ζημίας.

Τροπολογία 164
Diogo Feio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εταιρικές δηλώσεις περί επιεικούς 
μεταχείρισης και

α) δηλώσεις αιτούντων επιεική 
μεταχείριση και

Or. en

Τροπολογία 165
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) υπομνήματα για διακανονισμό. διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 166
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Εντούτοις, σε περίπτωση που ο 
ενάγων έχει παρουσιάσει ευλόγως 
διαθέσιμα πραγματικά περιστατικά και 
αποδεικτικά στοιχεία που δείχνουν ότι 
υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι 
ορισμένα δεδομένα ή πληροφορίες που 
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αφορούν οποιοδήποτε έγγραφο των εν 
λόγω κατηγοριών, τα οποία δεν μπορούν 
να παρασχεθούν με άλλο τρόπο, είναι 
απαραίτητα για τον προσδιορισμό της 
αποζημίωσης και την υποστήριξη της 
αξίωσης αποζημίωσης, τα εθνικά 
δικαστήρια, όταν η αξίωση του ενάγοντος 
είναι βάσιμη εκ πρώτης όψεως, είναι σε 
θέση:
α) να προσπελάσουν και να αναλύσουν το 
εν λόγω έγγραφο·
β) να διεξαγάγουν ακρόαση των 
ενδιαφερόμενων μερών 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 
τυχόν εμπιστευτικές πληροφορίες. 

Or. en

Τροπολογία 167
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 168
Krišjānis Kariņš

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 169
Diogo Feio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) πληροφορίες που καταρτίστηκαν από 
μια αρχή ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια 
των διαδικασιών της και 
συμπεριλήφθηκαν στον φάκελο της αρχής 
ανταγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 170
Sharon Bowles

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) υπομνήματα για διακανονισμό και 
προσφορές που έχουν αποσυρθεί.
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Or. en

Τροπολογία 171
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Κοινολόγηση αποδεικτικών στοιχείων 
που βρίσκονται στον φάκελο μιας αρχής 
ανταγωνισμού και δεν καλύπτονται από 
τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου μπορεί να διαταχθεί σε αγωγές 
αποζημίωσης, ανά πάσα στιγμή, 
συμπεριλαμβανομένων αποδεικτικών 
στοιχείων που υπάρχουν ανεξαρτήτως 
των διαδικασιών μιας αρχής 
ανταγωνισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία για λόγους νομικής σαφήνειας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν 
προστατεύονται οι προϋπάρχουσες πληροφορίες.

Τροπολογία 172
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 173
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
ενδιαφερόμενα μέρη που έχουν στην 
κατοχή τους μια δήλωση περί επιεικούς 
μεταχείρισης ή οποιοδήποτε άλλο 
έγγραφο γνωστοποιείται για τη 
συμμετοχή σε πρόγραμμα επιεικούς 
μεταχείρισης ή διαδικασία 
διακανονισμού από τον αιτούντα επιεική 
μεταχείριση και υποβάλλεται σε μια αρχή 
ανταγωνισμού ή συντάσσεται από την 
αρχή ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας της λαμβάνουν μέρος σε 
ακρόαση προτού διαταχθεί κοινολόγηση 
δυνάμει του παρόντος άρθρου από εθνικό 
δικαστήριο όσον αφορά πληροφορίες που 
προκύπτουν από τα συγκεκριμένα 
έγγραφα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 41 (σχέδιο έκθεσης). Τα προγράμματα 
επιεικούς μεταχείρισης είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για τον εντοπισμό αντίθετων προς 
τον ανταγωνισμό συμφωνιών. Εάν δεν εντοπίζεται καμία, ή εντοπίζεται ελάχιστη, αντίθετη προς 
τον ανταγωνισμό συμπεριφορά, τελικά δεν υπάρχουν θύματα –ή υπάρχουν λιγότερα θύματα– 
προς αποζημίωση. Τα έγγραφα πρέπει να προστατεύονται προκειμένου να διασφαλίζονται 
επαρκή κίνητρα για το πρόγραμμα επιεικούς μεταχείρισης. Ως εκ τούτου, τα μέρη που έχουν 
στην κατοχή τους τα εν λόγω έγγραφα πρέπει να λαμβάνουν μέρος σε ακρόαση προτού 
διαταχθεί κοινολόγηση από εθνικό δικαστήριο.

Τροπολογία 174
Sophia in 't Veld
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 175
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 176
Diogo Feio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 177
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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.
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1/2003.

Or. en

Τροπολογία 178
Diogo Feio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
αποδεικτικά στοιχεία που υπάγονται σε μία 
από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 2, τα οποία λαμβάνει 
ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
αποκλειστικά μέσω της πρόσβασης στον 
φάκελο της αρχής ανταγωνισμού στο 
πλαίσιο της άσκησης των δικαιωμάτων 
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.

Or. en

Τροπολογία 179
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
αποδεικτικά στοιχεία που λαμβάνονται από 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποκλειστικά 
μέσω της πρόσβασης στον φάκελο της 
αρχής ανταγωνισμού στο πλαίσιο της 

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 
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άσκησης των δικαιωμάτων υπεράσπισης 
σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού 
αριθ. 1/2003 ή τις αντίστοιχες διατάξεις 
του εθνικού δικαίου και τα οποία δεν είναι 
απαράδεκτα σύμφωνα με τις παραγράφους 
1 ή 2 του παρόντος άρθρου, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο αγωγής 
αποζημίωσης μόνο από το πρόσωπο αυτό ή 
από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που το 
διαδέχθηκε στα δικαιώματά του, 
συμπεριλαμβανομένου του προσώπου που 
απέκτησε την αξίωσή του.

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.

Or. en

Τροπολογία 180
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Προστασία των καταγγελλόντων

1. Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει βάσιμους 
λόγους να θεωρεί ότι μια εταιρεία έχει 
διαπράξει ή προτίθεται να διαπράξει 
αξιόποινη πράξη δυνάμει της παρούσας 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού της 
Ένωσης, μπορεί να κοινοποιήσει τις 
σχετικές πληροφορίες σε μια αρχή 
ανταγωνισμού και να ζητήσει την τήρηση 
της εμπιστευτικότητας όσον αφορά την 
ταυτότητά του.
2. Η αρχή ανταγωνισμού μεταχειρίζεται 
ως εμπιστευτικά τα στοιχεία ταυτότητας 
του ατόμου που κοινοποίησε πληροφορίες 
στην αρχή ανταγωνισμού και στο οποίο 
έχει παρασχεθεί βεβαίωση 
εμπιστευτικότητας από οποιοδήποτε 
πρόσωπο το οποίο εκτελεί καθήκοντα 
σχετικά με τη διαχείριση ή επιβολή της 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού της ΕΕ.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι υφίστανται υποθέσεις ανταγωνισμού που στηρίζονται μόνο στα στοιχεία που 
προσκομίζονται από καταγγέλλοντες, δεν γίνεται ειδική αναφορά στο θέμα αυτό στην 
προτεινόμενη οδηγία. Η προστασία των καταγγελλόντων αφορά μόνο την ταυτότητα των εν 
λόγω προσώπων και όχι τις παρεχόμενες πληροφορίες. 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.

Τροπολογία 181
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι για 
λόγους διευκόλυνσης των φιλικών 
διαπραγματεύσεων, οι πιθανοί ενάγοντες 
είναι σε θέση να λαμβάνουν αποδεικτικά 
στοιχεία σχετικά με το ύψος της 
απώλειας από την αρχή ανταγωνισμού ή 
τον εναγόμενο χωρίς καμία υποχρέωση 
κίνησης δικαστικής διαδικασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός είναι η ενθάρρυνση της συναινετικής διευθέτησης των διαφορών, όμως η διευθέτηση 
δεν είναι εύκολη σε περιπτώσεις ανισορροπίας πληροφόρησης. Παρότι είναι ενδεχομένως 
δυνατή η κίνηση διαδικασιών, το γεγονός ότι πρόκειται να υποβληθούν τα μέρη σε δικαστικές 
διαδικασίες ενδέχεται να αποτρέπει τον διακανονισμό. Ως εκ τούτου, η προ της δικαστικής 
προσφυγής κοινολόγηση από τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού, την Επιτροπή ή τον εικαζόμενο 
παραβάτη είναι απαραίτητη για να διασφαλίζεται η κατά προσέγγιση ποσοτικοποίηση της 
αποζημίωσης ώστε να κινηθούν διαδικασίες φιλικών διαπραγματεύσεων. Η τροπολογία 
βασίζεται σε πρόταση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ενώσεων Καταναλωτών (BEUC).
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Τροπολογία 182
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) καταστροφή σχετικών αποδεικτικών 
στοιχείων υπό την προϋπόθεση ότι, τη 
στιγμή της καταστροφής:

β) καταστροφή σχετικών αποδεικτικών 
στοιχείων·

Or. en

Τροπολογία 183
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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
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·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Διαγραφή για λόγους νομικής σαφήνειας.

Τροπολογία 184
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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 δικαστήριο 
ανταγωνισμού, τα εν λόγω δικαστήρια δεν 
μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις που 
συγκρούονται με την εν λόγω διαπίστωση 
ύπαρξης παραβίασης. Σε περίπτωση 
τελεσίδικης απόφασης σχετικά 
παραβίαση από εθνική αρχή 
ανταγωνισμού, υποτίθεται ότι η 
διαπίστωση παραβίασης είναι αληθής. Η 
υποχρέωση αυτή δεν θίγει τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις δυνάμει του άρθρου 
267 της Συνθήκης, το δικαίωμα 
πραγματικής προσφυγής και 
αμερόληπτου δικαστηρίου και τα 
δικαιώματα υπεράσπισης σύμφωνα με τα 
άρθρα 47 και 48 του Χάρτη, καθώς και 
το δικαίωμα σε δίκαιη δικαστική 
ακρόαση σύμφωνα με το άρθρο 6 της 
ΕΣΑΔ. Ως εκ τούτου, οι αποφάσεις των 
εθνικών αρχών ανταγωνισμού και των 
δικαστηρίων ανταγωνισμού είναι 
δεσμευτικές υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
διεπράχθησαν πρόδηλα σφάλματα κατά 
την έρευνα και ότι τηρήθηκαν τα 
δικαιώματα υπεράσπισης.
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Τροπολογία 185
Diogo Feio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 186
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
προθεσμία παραγραφής δεν αρχίζει πριν 
ενημερωθεί ο ζημιωθείς ή μπορεί εύλογα 
να αναμένεται ότι γνωρίζει τα εξής:

διαγράφεται

) τη συμπεριφορά που συνιστά 
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παραβίαση,
ii) τον χαρακτηρισμό της εν λόγω 
συμπεριφοράς ως παραβίασης της 
ενωσιακής ή της εθνικής νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού,
iii) το γεγονός ότι η παραβίαση 
προκάλεσε βλάβη στον ίδιο και
iv) την ταυτότητα του παραβάτη που 
προκάλεσε τη βλάβη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος του άρθρου είναι η άρση των εμποδίων όσον αφορά τις προθεσμίες παραγραφής 
σχετικά με τη λήψη αποζημίωσης για ζημία που έχουν υποστεί οι καταναλωτές, και όχι η 
εναρμόνιση όλων των ευρωπαϊκών προθεσμιών παραγραφής όσον αφορά τη νομοθεσία περί 
ανταγωνισμού. Το κείμενο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα απολύτως απαραίτητα. Ο στόχος 
επιτυγχάνεται ήδη στις υπόλοιπες παραγράφους.

Τροπολογία 187
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
προθεσμία παραγραφής δεν αρχίζει πριν 
ενημερωθεί ο ζημιωθείς ή μπορεί εύλογα 
να αναμένεται ότι γνωρίζει τα εξής:

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

Or. en

Τροπολογία 188
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο ii
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ii) τον χαρακτηρισμό της εν λόγω 
συμπεριφοράς ως παραβίασης της 
ενωσιακής ή της εθνικής νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού, όπως το αποτέλεσμα μιας 
δημόσιας ενέργειας,

Or. en

Τροπολογία 189
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
προθεσμία παραγραφής για την άσκηση 
αγωγής αποζημίωσης είναι εναρμονισμένη 
σε επίπεδο Ένωσης και ανέρχεται σε 
πέντε έτη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να ισχύει η ίδια προθεσμία παραγραφής σε όλη την εσωτερική αγορά.

Τροπολογία 190
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 191
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 192
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Παρά τις παραγράφους 1 έως 4 του 
παρόντος άρθρου, οι αγωγές 
αποζημίωσης κινούνται εντός δέκα ετών 
από την ημερομηνία κατά την οποία 
στοιχειοθετήθηκε η αιτία της αγωγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 54 (σχέδιο έκθεσης) για να διασφαλιστεί 
ότι η απόλυτη προθεσμία παραγραφής δεν παρεμβαίνει στην αναστολή κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας μιας αρχής ανταγωνισμού. Η αφετηρία της εν λόγω προθεσμίας παραγραφής δεν 
θα πρέπει να είναι η ημερομηνία κατά την οποία προέκυψε η αξίωση.

Τροπολογία 193
Sharon Bowles
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 194
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 195
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. Κάθε μία από τις 
παραβάτριες επιχειρήσεις είναι 
υποχρεωμένη να αντισταθμίσει τη ζημία 
πλήρως και ο ζημιωθείς μπορεί να 
απαιτήσει πλήρη αποζημίωση από 
οποιαδήποτε από αυτές, έως ότου 
αποζημιωθεί πλήρως.

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. Κάθε μία από τις 
παραβάτριες επιχειρήσεις είναι 
υποχρεωμένη να αντισταθμίσει τη ζημία 
πλήρως και ο ζημιωθείς μπορεί να 
απαιτήσει πλήρη αποζημίωση από 
οποιαδήποτε από αυτές, έως ότου 
αποζημιωθεί πλήρως.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι 
ΜΜΕ και δεν έχει οδηγήσει ή προκαλέσει 
παραβίαση της νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού από άλλη επιχείρηση και 
έχει δείξει ότι η συμμετοχή της στη 
συνολική αποζημίωση είναι κατώτερη 
του 5%, είναι υπόλογη μόνο προς τα 
ζημιωθέντα από αυτήν μέρη.

Or. en

Τροπολογία 196
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. Κάθε μία από τις 
παραβάτριες επιχειρήσεις είναι 
υποχρεωμένη να αντισταθμίσει τη ζημία 
πλήρως και ο ζημιωθείς μπορεί να 
απαιτήσει πλήρη αποζημίωση από 
οποιαδήποτε από αυτές, έως ότου 
αποζημιωθεί πλήρως.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
επιχειρήσεις οι οποίες παραβίασαν τη 
νομοθεσία περί ανταγωνισμού μέσω 
κοινής συμπεριφοράς ευθύνονται για τη 
ζημία που προκλήθηκε από την 
παραβίαση. Κάθε μία από τις παραβάτριες 
επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένη να 
αντισταθμίσει πλήρως τη ζημία που 
προκλήθηκε στους άμεσους και έμμεσους 
πελάτες της.
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Τροπολογία 197
Diogo Feio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 198
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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 ευλόγως δυνατό να λάβουν 
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αποζημίωση από τις άλλες επιχειρήσεις 
που εμπλέκονται στην ίδια παραβίαση της 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.

κατάλληλη αποζημίωση από τις άλλες 
επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην ίδια 
παραβίαση της νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 199
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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 
στις περιπτώσεις που οι εν λόγω 
ζημιωθέντες δεν είναι σε θέση να λάβουν 
πλήρη αποζημίωση από επιχειρήσεις που 
εμπλέκονται στην ίδια παραβίαση της 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 200
Diogo Feio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι μια 
παραβάτρια επιχείρηση μπορεί να 
ανακτήσει συνεισφορά από οποιαδήποτε 
άλλη παραβάτρια επιχείρηση, το ύψος της 

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι μια 
παραβάτρια επιχείρηση μπορεί να 
ανακτήσει συνεισφορά από οποιαδήποτε 
άλλη παραβάτρια επιχείρηση, το ύψος της 
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οποίας καθορίζεται σε συνάρτηση με τη 
σχετική ευθύνη τους για τη ζημία που 
προκλήθηκε από την παραβίαση. 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.

οποίας καθορίζεται σε συνάρτηση με τη 
σχετική ευθύνη τους για τη ζημία που 
προκλήθηκε από την παραβίαση.

Or. en

Τροπολογία 201
Diogo Feio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, στον 
βαθμό που η παραβίαση 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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 202
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
εναγόμενος στο πλαίσιο αγωγής 
αποζημίωσης δύναται να επικαλεσθεί ως 

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν 
την εφαρμογή συστήματος, με βάση 
δικαστική νομολογία, όπου ο εναγόμενος 
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ένσταση για να αποκρούσει την αξίωση 
αποζημίωσης το γεγονός ότι ο ενάγων 
μετακύλισε εξ ολοκλήρου ή εν μέρει την 
επιπλέον επιβάρυνση που του επιβλήθηκε 
από την παραβίαση. Ο εναγόμενος 
βαρύνεται με την απόδειξη της 
μετακύλισης της επιπλέον επιβάρυνσης.

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, οπότε, ως συνέπεια της 
ένστασης αυτής, είναι ο εναγόμενος που 
βαρύνεται πλέον με την απόδειξη της 
μετακύλισης της επιπλέον επιβάρυνσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρότι η χρήση ένστασης μετακύλισης, η οποία είναι διαθέσιμη σε πολυάριθμα εθνικά νομικά 
συστήματα της ΕΕ, είναι θετική πρόταση, στόχος της τροπολογίας αυτής είναι να αντιμετωπίσει 
την ανησυχία ότι η νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ όπως προτείνεται στο παρόν άρθρο, μπορεί κατά 
λάθος να ευνοήσει είτε τους άμεσους είτε τους έμμεσους αγοραστές. Παρά το γεγονός ότι χωρίς 
την νομοθεσία υπάρχει κίνδυνος ασυνέπειας, ίσως θα ήταν καλύτερο να επιτραπεί στα κράτη 
μέλη η εφαρμογή ένστασης μετακύλισης μέσω δικαστικής νομολογίας της ΕΕ.

Τροπολογία 203
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
εναγόμενος στο πλαίσιο αγωγής 
αποζημίωσης δύναται να επικαλεσθεί ως 
ένσταση για να αποκρούσει την αξίωση 
αποζημίωσης το γεγονός ότι ο ενάγων 
μετακύλισε εξ ολοκλήρου ή εν μέρει την 
επιπλέον επιβάρυνση που του επιβλήθηκε 
από την παραβίαση. Με την επιφύλαξη 
του εμπορικού τεκμηρίου ότι οι αυξήσεις 
των τιμών μετακυλίονται στις επόμενες 
βαθμίδες της αλυσίδας εφοδιασμού, ο 
εναγόμενος, ο οποίος δύναται να 
απαιτήσει ευλόγως κοινολογήσεις από τον 
ενάγοντα, βαρύνεται με την απόδειξη της 
μετακύλισης της επιπλέον επιβάρυνσης.
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Τροπολογία 204
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 205
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
μέρη που έχουν υποστεί ζημία που 
προκαλείται από παραβίαση των 
κανόνων περί ανταγωνισμού δικαιούνται 
αποζημίωση, ανεξάρτητα από το αν είναι 
άμεσοι ή έμμεσοι αγοραστές.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το άρθρο όπως είναι διατυπωμένο επί του παρόντος είναι υπερβολικά πολύπλοκο χωρίς λόγο. 
Κατά γενικό κανόνα, οι ενάγοντες θα πρέπει να αποδεικνύουν την αξίωσή τους. Είναι περιττή η 
καθιέρωση ενός μαχητού τεκμηρίου για τους έμμεσους αγοραστές ότι μια αύξηση της τιμής έχει 
μετακυλιστεί σε αυτούς, καθώς είναι δυνατόν ή υπερβολικά περίπλοκο να αποδειχθεί ότι η 
επιπλέον επιβάρυνση της σύμπραξης έχει μετακυλιστεί στον έμμεσο αγοραστή.

Τροπολογία 206
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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, με την επιφύλαξη του 
εμπορικού τεκμηρίου ότι οι αυξήσεις των 
τιμών μετακυλίονται στις επόμενες 
βαθμίδες της αλυσίδας εφοδιασμού, 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάληψη του βάρους της απόδειξης της μετακύλισης στον έμμεσο αγοραστή ενδέχεται να 
απαιτεί γνώσεις που δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστούν σχετικά με στρατηγικές τιμολόγησης 
του άμεσου αγοραστή. Η μετακύλιση των εξόδων σε επόμενες βαθμίδες της αλυσίδας 
εφοδιασμού αποτελεί συνήθη επιχειρηματική πρακτική και αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.

Τροπολογία 207
Derk Jan Eppink
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

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 και
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο όπως είναι διατυπωμένο επί του παρόντος είναι υπερβολικά πολύπλοκο χωρίς λόγο.

Τροπολογία 208
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 209
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα την 
επιβολή επιπλέον επιβάρυνσης στον άμεσο 
αγοραστή του εναγόμενου και

β) η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα την 
επιβολή επιπλέον επιβάρυνσης ή 
στρέβλωση της αγοράς τόσο για τον 
άμεσο αγοραστή όσο και για ανταγωνιστή 
του εναγόμενου και

Or. en

Τροπολογία 210
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα την 
επιβολή επιπλέον επιβάρυνσης στον άμεσο 
αγοραστή του εναγόμενου και

β) η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα την 
επιβολή επιπλέον επιβάρυνσης σε 
οποιονδήποτε αγοραστή ή στρέβλωση για 
οποιονδήποτε ανταγωνιστή του 
εναγόμενου και

Or. en

Τροπολογία 211
Sharon Bowles

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αγόρασε τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που γ) αγόρασε από άμεσο αγοραστή τα αγαθά 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 212
Andreas Schwab

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) το σύνολο ή μέρος της επιπλέον 
επιβάρυνσης μετακυλίστηκε σε αυτόν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο έμμεσος αγοραστής πρέπει να αποδείξει ότι μετακυλίστηκε σε αυτόν επιπλέον επιβάρυνση. 
Ειδάλλως, η οδηγία ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεπιθύμητη υπεραποζημίωση: σε περίπτωση δύο 
«non liquet», ο παραβάτης θα καλούνταν να καταβάλει αποζημίωση στον άμεσο αγοραστή 
(λόγω του τεκμηρίου ζημίας) καθώς και στον έμμεσο αγοραστή (λόγω του μαζητού τεκμηρίου 
του άρθρου 13). Η κατάσταση αυτή πρέπει να αποφεύγεται, καθώς στόχος των αγωγών 
αποζημίωσης θα πρέπει να είναι η πλήρης αντιστάθμιση και όχι η αποτροπή.

Τροπολογία 213
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
δικαστήριο έχει την εξουσία να εκτιμήσει 
ποιο μερίδιο της επιπλέον επιβάρυνσης 
μετακυλίστηκε στον έμμεσο αγοραστή.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο όπως είναι διατυπωμένο επί του παρόντος είναι υπερβολικά πολύπλοκο χωρίς λόγο.

Τροπολογία 214
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το παρόν άρθρο δεν θίγει το δικαίωμα του 
παραβάτη να αποδείξει ότι δεν υπήρξε 
μετακύλιση ή καθ’ ολοκληρίαν 
μετακύλιση της επιπλέον επιβάρυνσης 
στον έμμεσο αγοραστή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο όπως είναι διατυπωμένο επί του παρόντος είναι υπερβολικά πολύπλοκο χωρίς λόγο.

Τροπολογία 215
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κανόνες που ορίζονται στο παρόν 
κεφάλαιο δεν θίγουν το δικαίωμα του 
ζημιωθέντος να αξιώσει αποζημίωση για 
διαφυγόντα κέρδη.

1. Οι κανόνες που ορίζονται στο παρόν 
κεφάλαιο δεν θίγουν το δικαίωμα του 
ζημιωθέντος να αξιώσει αποζημίωση για 
διαφυγόντα κέρδη, θετική ζημία και 
τόκους για το χρονικό διάστημα από την 
επέλευση της ζημίας έως τη στιγμή που 
καταβλήθηκε η αποζημίωση.

Or. en



AM\1006388EL.doc 99/106 PE521.623v01-00

EL

Τροπολογία 216
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κανόνες που ορίζονται στο παρόν 
κεφάλαιο δεν θίγουν το δικαίωμα του 
ζημιωθέντος να αξιώσει αποζημίωση για 
διαφυγόντα κέρδη.

1. Οι κανόνες που ορίζονται στο παρόν 
κεφάλαιο δεν θίγουν το δικαίωμα 
οποιουδήποτε ζημιωθέντος που είναι 
πιθανόν να έχει υποστεί ζημία να αξιώσει 
αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη.

Or. en

Τροπολογία 217
Krišjānis Kariņš

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
προκειμένου να εκτιμηθεί αν πληρούται το 
βάρος της απόδειξης που απορρέει από την 
εφαρμογή του άρθρου 13, τα εθνικά 
δικαστήρια που επιλαμβάνονται αγωγών 
αποζημίωσης δύνανται να λαμβάνουν 
υπόψη

Or. en

Τροπολογία 218
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τυχόν συναφή αποτελέσματα 
δημόσιων υποθέσεων ανταγωνισμού που 
συμβάλλουν στην εκπλήρωση των 
κριτηρίων της παραγράφου 2 του άρθρου 
13.

Or. en

Τροπολογία 219
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευθύνη των εναγόντων να αποδεικνύουν το επίπεδο της ζημίας αποτελεί διαχρονική γενική 
αρχή δικαίου σε όλη την ΕΕ. Η πρόταση της Επιτροπής έρχεται σε αντίθεση με αυτήν την αρχή 
και θα οδηγήσει σε στρέβλωση του καθεστώτος. Επιπλέον, ο εναγόμενος θα χρειαστεί όγκο 
οικονομικών αποδεικτικών στοιχείων για να αντικρούσει το εν λόγω τεκμήριο, ενώ θα 
υπάρξουν επίσης σημαντικές δυσκολίες στην αποδοχή του εν λόγω τεκμηρίου όπου υπάρχουν 
περισσότερα επίπεδα αγοραστών (π.χ. προμηθευτής, έμπορος και καταναλωτής).

Τροπολογία 220
Sharon Bowles

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

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

1. Τα κράτη μέλη 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.

Or. en

Τροπολογία 221
Olle Schmidt

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, βάσει της 
εκτίμησης 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.
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Τροπολογία 222
Sharon Bowles

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 εάν ο ενάγων 
δεν είναι σε θέση να αποδείξει απευθείας 
το ύψος της ζημίας που υπέστη.

Or. en

Τροπολογία 223
Sophia in 't Veld

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. Εφόσον 
απαιτηθεί, οι εθνικές αρχές 
ανταγωνισμού (ΕΑΑ) παράσχουν 
καθοδήγηση σχετικά με την 
ποσοτικοποίηση της ζημίας.
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Τροπολογία 224
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όταν οι αρχές ανταγωνισμού 
εγκρίνουν τη διευθέτηση για την 
αντιστάθμιση ή λαμβάνουν υπόψη τα 
αποτελέσματα μιας συναινετικής 
διαδικασίας επίλυσης διαφορών, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
περιλαμβάνονται στην έρευνά τους η 
ποσοτικοποίηση της ζημίας και ο 
προσδιορισμός των θυμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν αναμένεται από τις αρχές ανταγωνισμού να προσυπογράψουν τα αποτελέσματα του 
φιλικού διακανονισμού για αντιστάθμιση, τηρούν αρκετές πληροφορίες προκειμένου να 
προβούν σε αυτή την ενέργεια. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι αρχές δεν διερευνούν τη ζημία 
που προκλήθηκε από την παραβίαση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού ούτε τις ομάδες 
θυμάτων, με κίνδυνο να λαμβάνονται υπόψη άδικοι διακανονισμοί ως ελαφρυντική περίσταση 
κατά τον ορισμό του επιπέδου των προστίμων ή κατά την επίτευξη της διευθέτησης με την 
παραβάτρια εταιρεία. Η τροπολογία βασίζεται σε πρόταση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ενώσεων 
Καταναλωτών (BEUC).

Τροπολογία 225
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17α
Συναινετική επίλυση διαφορών
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Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
καταβάλλονται προσπάθειες για τη 
διευκόλυνση της επίτευξης δίκαιης και 
έγκαιρης διευθέτησης μεταξύ των μερών 
μέσω διαδικασίας συναινετικής επίλυσης 
διαφορών. Οι εν λόγω προσπάθειες είναι 
υποχρεωτικές σε περίπτωση 
παρεπόμενων αγωγών.
Ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια υποχρέωση 
δεν πρέπει να επιφέρει άσκοπη 
επιμήκυνση της δικαστικής διαδικασίας 
ούτε να προωθεί την άδικη διευθέτηση 
των αξιώσεων. 

Or. en

Τροπολογία 226
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την παρούσα 
οδηγία και θα υποβάλει σχετική έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έως τις [...] το αργότερο 
[υπολογίζεται με βάση την παρέλευση 5 
ετών από την ημερομηνία που καθορίζεται 
ως προθεσμία για τη μεταφορά της 
παρούσας οδηγίας.]

Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την παρούσα 
οδηγία και θα υποβάλει σχετική έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έως τις [...] το αργότερο 
[υπολογίζεται με βάση την παρέλευση 2 
ετών από την ημερομηνία που καθορίζεται 
ως προθεσμία για τη μεταφορά της 
παρούσας οδηγίας.] Εφόσον κριθεί 
απαραίτητο, η επανεξέταση συνοδεύεται 
από νομοθετική πρόταση στην οποία 
θεωρείται ενδεχομένως, μεταξύ άλλων, 
ότι οι έγκαιρες οικειοθελείς 
αντισταθμίσεις και συμφωνίες για την 
καταβολή αποζημίωσης για ζημίες που 
υπέστησαν οι ζημιωθέντες πριν από τη 
λήψη απόφασης σχετικά με την ύπαρξη 
παραβίασης και την έγκαιρη κοινοποίησή 
της στην αρχή ανταγωνισμού έπειτα από 
διαδικασία δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1/2003 ενδέχεται να συνιστούν 
ελαφρυντική περίσταση κατά την επιβολή 
δημόσιων κυρώσεων δυνάμει της 



AM\1006388EL.doc 105/106 PE521.623v01-00

EL

νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 227
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την παρούσα 
οδηγία και θα υποβάλει σχετική έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έως τις [...] το αργότερο 
[υπολογίζεται με βάση την παρέλευση 5 
ετών από την ημερομηνία που καθορίζεται 
ως προθεσμία για τη μεταφορά της 
παρούσας οδηγίας.]

Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την παρούσα 
οδηγία και θα υποβάλει σχετική έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έως τις [...] το αργότερο 
[υπολογίζεται με βάση την παρέλευση 5 
ετών από την ημερομηνία που καθορίζεται 
ως προθεσμία για τη μεταφορά της 
παρούσας οδηγίας.] Η επανεξέταση 
περιλαμβάνει αξιολόγηση, μετά την 
εφαρμογή, της λειτουργίας των 
μηχανισμών συλλογικής προσφυγής και 
συλλογικής εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών στο πλαίσιο της επιβολής της 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και της 
αντιστάθμισης για ζημία λόγω 
παραβίασης της νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού. Η έκθεση αξιολογεί ρητώς 
τη δυνατότητα διεύρυνσης των 
εφαρμογών των μηχανισμών συλλογικής 
προσφυγής και συλλογικής εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών σε άλλους τομείς σε 
επίπεδο ΕΕ, με στόχο τη διασφάλιση της 
προστασίας των καταναλωτών και μιας 
εύρυθμα λειτουργούσας εσωτερικής 
αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 228
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Έναρξη ισχύος Έναρξη ισχύος και μεταβατική διάταξη 
για εκκρεμείς υποθέσεις

Or. en

Τροπολογία 229
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διατάξεις που εγκρίνονται από τα 
κράτη μέλη για την εφαρμογή της 
οδηγίας δεν ισχύουν για αγωγές 
αποζημίωσης που αποτελούν ήδη 
αντικείμενο δικαστικών διαδικασιών οι 
οποίες εκκρεμούν ενώπιον των εθνικών 
δικαστηρίων των κρατών μελών πριν από 
την έναρξη ισχύος της οδηγίας.

Or. en


