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Bert Doorn
Πράσινο Βιβλίο: αγωγές αποζημίωσης για παράβαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της 
ΕΚ
((2006/2207(ΙΝΙ))

Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη Β

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα κράτη μέλη της ΕΕ, το δίκαιο του ανταγωνισμού 
εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο μέσω διαύλων του δημόσιου δικαίου, και ότι υπάρχουν 
με σημαντικές διαφορές και εμπόδια στα κράτη μέλη που μπορούν να ως 
αποτρέψουν τους ενάγοντες να διεκδικήσουν τις αποζημιώσεις, 

Or. en

Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή είναι υπεύθυνη, δυνάμει των άρθρων 81 και 82 
της Συνθήκης ΕΚ, για την εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού στην εσωτερική 
αγορά, (διαγραφή)

Or. en
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Τροπολογία: Monica Frassoni

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή είναι υπεύθυνη, δυνάμει των άρθρων 81 και 82 
της Συνθήκης, για την εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού στην εσωτερική 
αγορά, (διαγραφή)

Or. it

Τροπολογία: Rosa Díez González, Manuel Medina Ortega

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή είναι υπεύθυνη, δυνάμει  του άρθρου 85 της 
Συνθήκης της ΕΚ για την εφαρμογή των αρχών των άρθρων 81 και 82 της 
Συνθήκης, για την εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά,

Or. es

Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Γa. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξελίξεις στην αστική δικαιοσύνη της Ε.Ε., ιδίως σε ό,τι 
αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, δεν ευθυγραμμίστηκαν με τις πρόσφατες 
εξελίξεις στο δίκαιο του ανταγωνισμού της Ε.Ε. στην εσωτερική αγορά,

Or. en

Τροπολογία: Rosa Díez González, Manuel Medina Ortega

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε πρόταση της Επιτροπής στους τομείς  που δεν 
εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της, σύμφωνα με τη Συνθήκη της ΕΚ 
πρέπει να βασίζεται στην επικουρικότητα και ένα ικανοποιεί τα κριτήρια της 
αναλογικότητας,

Or. es
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Τροπολογία: Monica Frassoni

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη E

E. εκτιμώντας ότι στην υπόθεση Courage/Céhan, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
αποφάνθηκε ότι για να εξασφαλιστεί η πλήρης αποτελεσματικότητα του άρθρου 81 
της Συνθήκης ΕΚ, τα άτομα και οι επιχειρήσεις μπορούν να ζητήσουν την 
αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν από σύμβαση ή από συμπεριφορά που 
περιορίζει ή στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, 

Or. it

Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Ea. εκτιμώντας ότι οι ισχύοντες μηχανισμοί για την εφαρμογή των κανόνων κατά των 
μονοπωλίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν διασφαλίζουν την πλήρη 
αποτελεσματικότητα του άρθρου 81 της Συνθήκης ΕΚ, ιδίως σε ό,τι αφορά τους 
καταναλωτές με χαμηλόποσες απαιτήσεις, 

Or. en

Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη E β (νέα)

Eβ. δεδομένου ότι πολλά κράτη μέλη αναζητούν τρόπους για να προστατεύσουν 
καλύτερα τους καταναλωτές επιτρέποντας ομαδικές αγωγές και ότι η απόκλιση 
των διαδικασιών μπορεί να οδηγήσει σε νόθευση του ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά, 

Or. en
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Τροπολογία: Monica Frassoni

Τροπολογία 10
Παράγραφος 1

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Δικαστήριο αναγνώρισε στους 
ιδιώτες και στις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από συμπεριφορές που 
νοθεύουν τον ανταγωνισμό, το δικαίωμα να προσφύγουν σε ένδικα μέσα για να 
επιτύχουν την αποκατάστασή τους,

Or. it

Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 11
Παράγραφος 1

1. θεωρεί ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που υφίστανται ζημίες λόγω παράβασης των 
κανόνων του δικαίου του ανταγωνισμού πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αξιώνουν 
αποζημιώσεις για τις ζημιές αυτές, (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Rosa Díez González, Manuel Medina Ortega

Τροπολογία 12
Παράγραφος 1

1. θεωρεί ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που υφίστανται ζημίες λόγω παράβασης των 
κανόνων του δικαίου του ανταγωνισμού πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αξιώνουν 
αποζημιώσεις για τις ζημιές αυτές, με αυτόνομες προσφυγές ή διαδικασίες 
παρακολούθησης υπό την προϋπόθεση ότι η παράβαση έχει αποδειχθεί επισήμως από 
αντιμονοπωλιακή αρχή και ότι έχουν θιγεί άμεσα τα ίδια συμφέροντα των 
ζημιωθέντων·

Or. es

Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 13
Παράγραφος 2

2. καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή με εξεύρει τρόπους για την θέσπιση οριζόντιας 
ευρωπαϊκής ρύθμισης για τις μεμονωμένες και τις συλλογικές προσφυγές για την 
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αξίωση αποζημιώσεων που προκαλούνται από αποδεδειγμένες παραβάσεις της 
αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία: Monica Frassoni

Τροπολογία 14
Παράγραφος 2

2. θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι τα νομικά συστήματα των κρατών μελών πρέπει να 
προβλέπουν διαδικασίες στο πλαίσιο του αστικού δικαίου για τη αξίωση 
αποζημιώσεων που προκαλούνται από αποδεδειγμένες παραβάσεις της 
αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας· (διαγραφή),

Or. it

Τροπολογία: Monica Frassoni

Τροπολογία 15
Παράγραφος 3

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία: Giuseppe Gargani

Τροπολογία 16
Παράγραφος 3

3. επισημαίνει ότι τα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ δεν αποτελούν τις ιδανικές 
νομικές βάσεις για μια κοινοτική νομοθετική παρέμβαση στον τομέα των 
διαδικασιών του αστικού δικαίου των κρατών μελών και θεωρεί ότι κοινοτικά 
νομοθετικά μέτρα, ερειδόμενα στο άρθρο 65 της Συνθήκης ΕΚ, τα οποία 
τροποποιούν τις αντίστοιχες εθνικές διατάξεις, δεν είναι αποδεκτές διότι θα 
δημιουργούσαν μια ειδική διαδικασία στις υποθέσεις αποζημίωσης όσον αφορά 
τους κοινοτικούς κανόνες κατά των μονοπωλίων σε σχέση με άλλους τομείς του 
αστικού δικαίου και θα θα έπρεπε ως εκ τούτου να περιοριστούν μόνο σε υποθέσεις 
με διασυνοριακές επιπτώσεις· 

Or. it
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Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 17
Παράγραφος 3

3. επισημαίνει ότι το άρθρο 83 της Συνθήκης ΕΚ αποτελεί την ενδεδειγμένη νομική 
βάση στον τομέα αυτόν·

Or. en

Τροπολογία: Rosa Díez González, Manuel Medina Ortega

Τροπολογία 18
Παράγραφος 3

3. επισημαίνει ωστόσο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και στις περιπτώσεις στις 
οποίες διαθέτει αρμοδιότητες για την υλοποίηση τα κοινοτικού δικαίου του 
ανταγωνισμού,  δεν διαθέτει ρητά εκπεφρασμένη νομική βάση στη Συνθήκη ΕΚ που 
να της επιτρέπει να παρεμβαίνει στο δικονομικό δίκαιο των κρατών μελών μέσω της 
θέσπισης νομοθεσίας·

Or. es

Τροπολογία: Bert Doorn

Τροπολογία 19
Παράγραφος 3

3. επισημαίνει, ωστόσο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει νομική βάση που να της 
επιτρέπει να παρεμβαίνει στο δικονομικό δίκαιο των κρατών μελών μέσω της 
θέσπισης νομοθεσίας·  διαπιστώνει ότι ούτε το άρθρο 65 ούτε το άρθρο 83 της 
συνθήκης ΕΚ παρέχει αρκετά ισχυρή νομική βάση στην Ε.Ε. για να επιβάλλει στα 
κράτη μέλη δεσμευτικούς κανόνες στο αστικό δίκαιο· 

Or. nl

Τροπολογία: Bert Doorn

Τροπολογία 20
Παράγραφος 3 α (νέα)

3a. θεωρεί άστοχη τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας στο αστικό δίκαιο  για την άσκηση 
προσφυγών επί αποζημιώσει λόγω παραβίασης των κοινοτικών κανόνων κατά των 
μονοπωλίων σε σχέση με άλλες διαδικασίες του αστικού δικαίου· 
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Or. en

Τροπολογία: Bert Doorn

Τροπολογία 21
Παράγραφος 3 β (νέα)

3β. ανησυχεί για το γεγονός ότι προτάσεις στο πράσινο βιβλίο, οι οποίες αποσκοπούν να 
εναρμονίσουν τους κανόνες του αστικού δικαίου σε περίπτωση προσφυγών ιδιωτών 
για ζημιές λόγω παραβίασης της κοινοτικής νομοθεσίας κατά των μονοπωλίων, 
μπορούν να διαταράξουν τις ευαίσθητες ισορροπίες που έχουν δημιουργηθεί με το 
πέρασμα των αιώνων στην ανάπτυξη των διαφορετικών νομικών συστημάτων 
στην Ε.Ε.· 

Or. en

Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 22
Παράγραφος 4

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Rosa Díez González, Manuel Medina Ortega

Τροπολογία 23
Παράγραφος 4

4. καλεί, για τον λόγο αυτό, την Επιτροπή να ζητήσει από τα κράτη μέλη εκείνα οι 
πολίτες των οποίων δεν έχουν ακόμη δικαίωμα αξίωσης αποζημίωσης, (διαγραφή) να 
προσαρμόσουν αναλόγως το αστικό δικονομικό δίκαιό τους·

Or. es

Τροπολογία: Bert Doorn

Τροπολογία 24
Παράγραφος 4 α (νέα)

4a. υπογραμμίζει ότι μια τέτοια σύσταση θα είχε ως αποτέλεσμα ο εντοπισμός μιας 
παράβασης από τις αρχές του ανταγωνισμού, μόλις διαπιστωθεί οριστικά και 
επιβεβαιωθεί ύστερα από ενδεχόμενη έφεση, να οδηγεί αυτόματα σε απόδειξη 
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ενοχής στα πλαίσια του αστικού δικαίου για παρόμοιες περιπτώσεις, ακόμα και εάν 
ο κατηγορούμενος έχει επαρκή δυνατότητα υπεράσπισης σε επίπεδο διοικητικών 
δικαστηρίων·

Or. en

Τροπολογία: Bert Doorn

Τροπολογία 25
Παράγραφος 4 β (νέα)

4β. υπογραμμίζει επίσης ότι η σύσταση αυτή θα μπορούσε να ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να θεωρήσουν πως η άρνηση υπεράσπισης είναι σε βάρος του υπολογισμών 
της έκτασης των ζημιών και της ευθύνης των εγκαλουμένων· 

Or. en

Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 26
Παράγραφος 5

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Monica Frassoni

Τροπολογία 27
Παράγραφος 5

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία: Rosa Díez González, Manuel Medina Ortega

Τροπολογία 28
Παράγραφος 5

5. προτείνει να προβλέπεται στη σύσταση αυτή ότι ο χρόνος παραγραφής του 
δικαιώματος αξίωσης αποζημίωσης σε περίπτωση παράβασης της κοινοτικής
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αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας πρέπει να αναστέλλεται τη στιγμή που η Επιτροπή ή 
μια αρχή ανταγωνισμού σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη κινεί έρευνα για 
παράλειψη βάσει του κανονισμού 1/2003;

Or. es

Τροπολογία: Monica Frassoni

Τροπολογία 29
Παράγραφος 6

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 30
Παράγραφος 6

6. θεωρεί, επίσης, ότι για την εκδίκαση αξιώσεων αποζημίωσης για ζημιές που 
προκαλούνται από παράβαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας δεν απαιτούνται 
ειδικά δικαστήρια, εκτός και εάν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στη δικονομία των 
κρατών μελών (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Rosa Díez González, Manuel Medina Ortega

Τροπολογία 31
Παράγραφος 6

6. θεωρεί, επίσης, ότι για την εκδίκαση αξιώσεων αποζημίωσης για ζημιές που 
προκαλούνται από παράβαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στις υποθέσεις 
παρακολούθησης, εκτός από μια πρώτη μεταβατική περίοδο, δεν απαιτούνται 
ειδικά δικαστήρια, εκτός και εάν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στη δικονομία των 
κρατών μελών, εφόσον στην περίπτωση αυτή η παράβαση αποδεικνύεται από την 
ίδια την αντιμονοπωλιακή αρχή και. έτσι, τα αστικά δικαστήρια, κατά την εξέταση 
του δικαιώματος αξίωσης αποζημίωσης, καλούνται να αποφανθούν μόνο για το εάν 
θίγονται άμεσα τα ίδια συμφέροντα του ζημιωθέντος·

Or. es
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Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 32
Παράγραφος 6 α (νέα)

6a. θεωρεί επίσης ότι μια τομεακή προσέγγιση ίσως δεν αρκεί για την εξασφάλιση 
αποτελεσματικών μέσων ώστε να υπάρχουν οι αναγκαίοι πόροι για την 
αποκατάσταση των ζημιών στους πολίτες της Ε.Ε.· 

Or. en

Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 33
Παράγραφος 6 β (νέα)

6β. ζητεί για τους λόγους αυτούς από την Επιτροπή να εξεύρει τρόπους για τη 
διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού συστήματος συλλογικών προσφυγών με βάση τα 
άρθρα 95 και 153 της Συνθήκης ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 34
Παράγραφος 6 γ (νέα)

6γ. θεωρεί ότι κάθε προτεινόμενος μηχανισμός πρέπει να συνάδει απόλυτα με τη 
δημόσια πολιτική των κρατών μελών, ιδίως σε ό,τι αφορά την καταβολή 
αποζημιώσεων· 

Or. en

Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 35
Παράγραφος 7

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία: Monica Frassoni

Τροπολογία 36
Παράγραφος 7

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία: Bert Doorn

Τροπολογία 37
Παράγραφος 7

7. τονίζει ότι οι αστικές διαδικασίες για τις ζημιές πρέπει να κινούνται μόνο μετά τη 
διαπίστωση παράβασης εκ μέρους των δημοσίων αντιμονοπωλιακών αρχών και 
είναι της γνώμης για το λόγο αυτό ότι δεν χρειάζεται ευθυγράμμιση σε κοινοτικό 
επίπεδο των εθνικών κανόνων που διέπουν τη διαβάθμιση των εγγράφων και το 
βάρος της απόδειξης στις διαδικασίες του αστικού δικαίου για ζημιές που 
εμπίπτουν στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ· 

Or. en

Τροπολογία: Rosa Díez González, Manuel Medina Ortega

Τροπολογία 38
Παράγραφος 7

7. θεωρεί, συνεπώς, ότι στις προθέσεις παρακολούθησης δεν χρειάζεται προσαρμογή 
των εθνικών δικονομικών κανόνων που διέπουν τις αποδείξεις·

Or. es

Τροπολογία: Bert Doorn

Τροπολογία 39
Παράγραφος 7 α (νέα)

7a. θεωρεί επίσης άσκοπο να συζητείται και να επιβάλλεται σε κοινοτικό επίπεδο ο 
διορισμός εμπειρογνωμόνων, η διευκρίνιση της νομικής απαίτησης για τη
διαπίστωση της ενοχής και η δυνατότητα άσκησης συλλογικών προσφυγών, αφού 
τα στοιχεία αυτά πρέπει να θεωρείται ότι εντάσσονται στην παράδοση των εθνικών 
νομικών συστημάτων
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Or. en

Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 40
Παράγραφος 8

8. θεωρεί ότι επειδή ακριβώς ο προτεινόμενος κανονισμός στο πλαίσιο του νόμου που 
εφαρμόζεται σε μη συμβατικές υποχρεώσεις (« Ρώμη ΙΙ» ) θα έπρεπε να προσφέρει 
μια ικανοποιητική λύση για την αντιμονοπωλιακή συμπεριφορά που βλάπτει τον 
ανταγωνισμό σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη, θα έπρεπε να προβλεφθεί μια 
ειδική διάταξη στον εν λόγω κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία: Rosa Díez González, Manuel Medina Ortega

Τροπολογία 41
Παράγραφος 8

8. επισημαίνει ότι σε περίπτωση διασυνοριακών ζημιών που προκαλούνται από 
παράβαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας που αποτελεί  κοινοτική αρμοδιότητα 
στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς πρέπει να ισχύουν οι γενικοί κανόνες δικαίου, 
και όταν δεν υπάρχουν, οι κανόνες του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου·

Or. es

Τροπολογία: Giuseppe Gargani

Τροπολογία 42
Παράγραφος 8 β (νέα)

8α. είναι της γνώμης ότι η Επιτροπή δεν νομιμοποιείται να καθορίσει μονομερώς και 
εκ των  προτέρων σε ποιες αγορές επικεντρώνει τη δράση της για δημόσια επιβολή 
των κανόνων κατά των μονοπωλίων και ότι κάθε πρωτοβουλία πρέπει να 
αναλαμβάνεται μόνο αφού λάβει την πολιτική υποστήριξη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Or. it


