
AM\747880EL.doc PE414.324v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

2008/2154(INI)

15.10.2008

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 26

Σχέδιο γνωμοδότησης 
Gabriela Creţu
(PE412.282v01-00)

σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για τις αγωγές αποζημίωσης για παραβίαση της 
αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΚ
(2008/2154(INI))



PE414.324v01-00 2/15 AM\747880EL.doc

EL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\747880EL.doc 3/15 PE414.324v01-00

EL

Τροπολογία 1
Gabriela Creţu

Σχέδιο γνωμοδότησης 
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή, για να ενισχύσει 
την ασφάλεια δικαίου και για την 
καλύτερη προστασία των καταναλωτών, 
να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης
κοινών κανόνων και μηχανισμών που θα 
εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε πλήρη 
αποζημίωση σε οποιονδήποτε υφίσταται 
ζημία εξαιτίας παραβίασης της 
αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας·

1.καλεί την Επιτροπή, για να ενισχύσει την 
ασφάλεια δικαίου και για την καλύτερη 
προστασία των καταναλωτών, να εξετάσει 
το ενδεχόμενο να προτείνει οδηγία για τη 
θέσπιση κοινών κανόνων και μηχανισμών 
που θα εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε 
πλήρη αποζημίωση σε οποιονδήποτε 
υφίσταται ζημία εξαιτίας παραβίασης της 
αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 2
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Σχέδιο γνωμοδότησης 
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή, για να ενισχύσει 
την ασφάλεια δικαίου και για την 
καλύτερη προστασία των καταναλωτών, να 
εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης κοινών 
κανόνων και μηχανισμών που θα 
εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε πλήρη 
αποζημίωση σε οποιονδήποτε υφίσταται 
ζημία εξαιτίας παραβίασης της 
αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας·

1. στηρίζει την Επιτροπή, για να ενισχύσει 
την ασφάλεια δικαίου και για την 
καλύτερη προστασία των καταναλωτών, 
στο να εξετάσει το ενδεχόμενο υποβολής 
του κατάλληλου μείγματος νομοθετικών 
και μη νομοθετικών προτάσεων που θα 
επιτρέπουν την πρόσβαση σε πλήρη 
αποζημίωση σε οποιονδήποτε υφίσταται 
ζημία εξαιτίας παραβίασης της 
αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας·

Or. en
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Τροπολογία 3
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Σχέδιο γνωμοδότησης 
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή, για να ενισχύσει 
την ασφάλεια δικαίου και για την 
καλύτερη προστασία των καταναλωτών, να 
εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης κοινών 
κανόνων και μηχανισμών που θα 
εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε πλήρη 
αποζημίωση σε οποιονδήποτε υφίσταται 
ζημία εξαιτίας παραβίασης της 
αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας·

1. καλεί την Επιτροπή, για να ενισχύσει 
την ασφάλεια δικαίου και για την 
καλύτερη προστασία των καταναλωτών, να 
αξιολογήσει προσεκτικά τη θέσπιση
κοινών κανόνων και μηχανισμών που θα 
εξασφαλίζουν την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη σε τομείς που υπερβαίνουν τις 
παραβιάσεις της αντιμονοπωλιακής 
νομοθεσίας, έτσι ώστε να προωθήσει μια 
κοινή προσέγγιση·

Or. en

Τροπολογία 4
Μαρία Ματσούκα

Σχέδιο γνωμοδότησης 
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή, για να ενισχύσει 
την ασφάλεια δικαίου και για την 
καλύτερη προστασία των καταναλωτών, να 
εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης κοινών 
κανόνων και μηχανισμών που θα 
εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε πλήρη 
αποζημίωση σε οποιονδήποτε υφίσταται 
ζημία εξαιτίας παραβίασης της 
αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας·

1. καλεί την Επιτροπή, για να ενισχύσει 
την ασφάλεια δικαίου και για την 
καλύτερη προστασία των καταναλωτών, να 
προχωρήσει στη θέσπιση κοινών κανόνων 
και μηχανισμών που θα εξασφαλίζουν την 
πρόσβαση σε πλήρη αποζημίωση σε 
οποιονδήποτε υφίσταται ζημία εξαιτίας 
παραβίασης της αντιμονοπωλιακής 
νομοθεσίας·

Or. el
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Τροπολογία 5
Gabriela Creţu

Σχέδιο γνωμοδότησης 
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι οι αγωγές μέσω εκπροσώπων 
που ασκούνται από νομιμοποιούμενους 
φορείς αποτελούν τον κατάλληλο 
μηχανισμό, ειδικότερα στην περίπτωση 
πολλών ατόμων με μικρές αξιώσεις, προς 
εξασφάλιση της αποζημίωσης όλων των 
ήδη γνωστών θυμάτων·

2. θεωρεί ότι οι αγωγές μέσω εκπροσώπων 
που ασκούνται από νομιμοποιούμενους 
φορείς, όπως οργανώσεις καταναλωτών, 
κρατικά όργανα ή εμπορικές ενώσεις,
αποτελούν τον κατάλληλο μηχανισμό, 
ειδικότερα στην περίπτωση πολλών 
ατόμων με μικρές αξιώσεις, προς 
εξασφάλιση της αποζημίωσης όλων των 
ήδη γνωστών θυμάτων.

Or. en

Τροπολογία 6
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Σχέδιο γνωμοδότησης 
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι οι αγωγές μέσω εκπροσώπων 
που ασκούνται από νομιμοποιούμενους 
φορείς αποτελούν τον κατάλληλο
μηχανισμό, ειδικότερα στην περίπτωση 
πολλών ατόμων με μικρές αξιώσεις, προς 
εξασφάλιση της αποζημίωσης όλων των 
ήδη γνωστών θυμάτων·

2. θεωρεί ότι οι αγωγές μέσω εκπροσώπων 
που ασκούνται από νομιμοποιούμενους 
φορείς αποτελούν χρήσιμο μηχανισμό, 
ειδικότερα στην περίπτωση πολλών 
ατόμων με μικρές αξιώσεις, προς 
εξασφάλιση της αποζημίωσης όλων των 
ταυτοποιημένων θυμάτων.

Or. en

Τροπολογία 7
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen 

Σχέδιο γνωμοδότησης 
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι οι αγωγές μέσω εκπροσώπων 
που ασκούνται από νομιμοποιούμενους 
φορείς αποτελούν τον κατάλληλο 
μηχανισμό, ειδικότερα στην περίπτωση 
πολλών ατόμων με μικρές αξιώσεις, προς
εξασφάλιση της αποζημίωσης όλων των 
ήδη γνωστών θυμάτων·

2. χαιρετίζει το μείγμα προτάσεων της 
Επιτροπής όσον αφορά τις αγωγές μέσω 
εκπροσώπων που ασκούνται από 
νομιμοποιούμενους φορείς μαζί με τη 
δυνατότητα άσκησης συλλογικών αγωγών
με ρήτρα προαιρετικής συμμετοχής (opt-
in), κάτι που θα βοηθήσει στην
εξασφάλιση της αποζημίωσης του 
μεγαλύτερου μέρους των θυμάτων· 
θεωρεί, ωστόσο, ότι θα πρέπει να δοθεί 
μεγαλύτερη προσοχή στην άσκηση
συλλογικών αγωγών με ρήτρα εξαίρεσης 
(opt-out), οι οποίες έχουν το πλεονέκτημα 
ότι προσφέρουν στους ενάγοντες έναν 
οριστικό διακανονισμό και μειώνουν έτσι 
την αβεβαιότητα.

Or. en

Τροπολογία 8
Μαρία Ματσούκα

Σχέδιο γνωμοδότησης 
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι οι αγωγές μέσω εκπροσώπων 
που ασκούνται από νομιμοποιούμενους 
φορείς αποτελούν τον κατάλληλο 
μηχανισμό, ειδικότερα στην περίπτωση 
πολλών ατόμων με μικρές αξιώσεις, προς 
εξασφάλιση της αποζημίωσης όλων των 
ήδη γνωστών θυμάτων·

2. θεωρεί ότι οι αγωγές μέσω εκπροσώπων 
που ασκούνται από νομιμοποιούμενους 
φορείς αποτελούν τον κατάλληλο 
μηχανισμό, ειδικότερα στην περίπτωση 
πολλών ατόμων με μικρές αξιώσεις, προς 
εξασφάλιση της αποζημίωσης όλων των 
ήδη γνωστών θυμάτων χωρίς όμως να 
αποκλείεται και το δικαίωμα άσκησης 
ατομικής αγωγής αποζημίωσης·

Or. el
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Τροπολογία 9
Jan Cremers

Σχέδιο γνωμοδότησης 
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. υποστηρίζει την άποψη ότι οι 
αντιπροσωπευτικές αγωγές και οι 
συλλογικές αγωγές με ρήτρα 
προαιρετικής συμμετοχής (opt-in) πρέπει 
να αλληλοσυμπληρώνονται, έτσι ώστε να 
επιτυγχάνεται μια σαφής ισορροπία 
ανάμεσα στην προστασία των 
συμφερόντων των επιμέρους 
καταναλωτών και στην προστασία των 
συμφερόντων των ομάδων καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 10
Jan Cremers

Σχέδιο γνωμοδότησης 
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. στηρίζει τη χρήση των συλλογικών 
αγωγών με ρήτρα προαιρετικής 
συμμετοχής (opt-in), υπογραμμίζει όμως 
την ανάγκη να διασφαλισθεί ότι ο 
καταναλωτής θα είναι ελεύθερος να 
συμμετέχει ή όχι, χωρίς να ασκείται 
ανεπιθύμητη εξωτερική παρέμβαση στη 
λήψη της απόφασης αυτής·

Or. en
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Τροπολογία 11
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Σχέδιο γνωμοδότησης 
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
περαιτέρω κατευθύνσεις σε κοινοτικό 
επίπεδο για την ποσοτικοποίηση των 
ζημιών·

3. καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
περαιτέρω κατευθύνσεις σε κοινοτικό 
επίπεδο για την ποσοτικοποίηση των 
ζημιών, υπό τον όρο ότι οι αποζημιώσεις 
που δίνονται δεν θα είναι υψηλότερες από 
τις πραγματικά προκληθείσες ζημίες και 
ότι εντέλει θα αποζημιώνουν τις ζημίες 
που υπέστη μια επακριβώς καθορισμένη 
ομάδα θυμάτων·

Or. en

Τροπολογία 12
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Σχέδιο γνωμοδότησης 
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
περαιτέρω κατευθύνσεις σε κοινοτικό 
επίπεδο για την ποσοτικοποίηση των 
ζημιών·

3. καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
περαιτέρω κατευθύνσεις σε κοινοτικό 
επίπεδο για την ποσοτικοποίηση των 
ζημιών· ζητεί όπως οι κατευθύνσεις αυτές 
αποκλείουν ρητώς τις λεγόμενες 
τιμωρητικές ζημίες ή οποιονδήποτε άλλο 
μηχανισμό ο οποίος θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε αποζημιώσεις δυσανάλογες 
σε σχέση με την πραγματικά προκληθείσα 
βλάβη·

Or. en
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Τροπολογία 13
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Σχέδιο γνωμοδότησης 
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. θεωρεί ότι, όσον αφορά τις συλλογικές 
αγωγές, θα πρέπει να πληρούνται δύο 
σαφείς προϋποθέσεις πριν από την 
άσκηση τέτοιων αγωγών:

(α) θα πρέπει να υφίσταται κάποια μορφή
αξιολόγησης ή διερεύνησης του βάσιμου 
της αγωγής από ένα αρμόδιο εθνικό 
ρυθμιστικό όργανο, που θα μπορούσε να 
είναι ένας εθνικός δικαστής, ένας 
διαμεσολαβητής ή άλλο σχετικό 
πρόσωπο·

(β) θα πρέπει να υφίσταται κάποια
προκαταρκτική προσπάθεια ή σύσταση 
προς τα μέρη με στόχο την εξεύρεση 
διακανονισμού μέσω του συστήματος 
εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών·

είναι της γνώμης ότι καμία από αυτές τις
προϋποθέσεις δεν θα πρέπει να 
καθυστερεί αδικαιολόγητα τη διαδικασία 
ούτε να ζημιώνει τα μέρη·

Or. en

Τροπολογία 14
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Σχέδιο γνωμοδότησης 
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει την άποψη ότι το κόστος 
των νομικών διαδικασιών δεν θα πρέπει να 
αποτρέπει τους καταγγέλλοντες από την 
άσκηση αγωγών αποζημίωσης και, καλεί 

4. υποστηρίζει την άποψη ότι το κόστος 
των νομικών διαδικασιών δεν θα πρέπει να 
αποτρέπει τους καταγγέλλοντες από την 
άσκηση αγωγών αποζημίωσης και, καλεί 
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ως εκ τούτου όλα τα κράτη μέλη να 
λάβουν τα κατάλληλα μέτρα όπως το να 
επιτρέπουν  εξαιρέσεις ή να περιορίζουν τα 
δικαστικά έξοδα, ώστε να μειωθεί το 
κόστος των αγωγών αποζημίωσης για 
παραβίαση της αντιμονοπωλιακής 
νομοθεσίας·

ως εκ τούτου όλα τα κράτη μέλη να 
λάβουν τα κατάλληλα μέτρα όπως το να 
επιτρέπουν  εξαιρέσεις ή να περιορίζουν τα 
δικαστικά έξοδα, ώστε να μειωθεί το 
κόστος των αγωγών αποζημίωσης για 
παραβίαση της αντιμονοπωλιακής 
νομοθεσίας· πιστεύει, ωστόσο, ότι η 
Επιτροπή πρέπει να εξετάσει περαιτέρω 
πώς ακριβώς οι συγκεκριμένες αγωγές θα 
μπορούσαν να χρηματοδοτούνται από 
τους ενάγοντες και να μελετήσει διάφορα 
μοντέλα χρηματοδότησης, ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται η πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη·

Or. en

Τροπολογία 15
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Σχέδιο γνωμοδότησης 
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει την άποψη ότι το κόστος 
των νομικών διαδικασιών δεν θα πρέπει 
να αποτρέπει τους καταγγέλλοντες από 
την άσκηση αγωγών αποζημίωσης και, 
καλεί ως εκ τούτου όλα τα κράτη μέλη να 
λάβουν τα κατάλληλα μέτρα όπως το να 
επιτρέπουν  εξαιρέσεις ή να περιορίζουν 
τα δικαστικά έξοδα, ώστε να μειωθεί το 
κόστος των αγωγών αποζημίωσης για 
παραβίαση της αντιμονοπωλιακής 
νομοθεσίας·

4. υποστηρίζει την άποψη της Επιτροπής 
ότι δεν είναι απαραίτητο να προταθούν 
οιεσδήποτε ειδικές τροποποιήσεις στα 
εθνικά συστήματα σε ό,τι αφορά τα 
διαδικαστικά έξοδα προς όφελος των 
εναγόντων·

Or. en

Τροπολογία 16
Gabriela Creţu

Σχέδιο γνωμοδότησης 
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. θεωρεί ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι 
κανόνες πρόσβασης των εναγόντων στα 
αποδεικτικά στοιχεία, ούτως ώστε οι 
ιδιώτες ενάγοντες να μπορούν να έχουν 
πραγματική πρόσβαση στους φακέλους 
που κατέχουν οι αρχές ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 17
Jan Cremers

Σχέδιο γνωμοδότησης 
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. τονίζει ότι η ανάγκη να μειωθούν στο 
ελάχιστο τα αρνητικά αποτελέσματα της 
αποκάλυψης αποδεικτικών στοιχείων για 
τον ανταγωνισμό δεν πρέπει να αποτελεί 
a priori επιχείρημα που δικαιολογεί τη μη 
αποκάλυψη αποδεικτικών στοιχείων σε 
καταναλωτές που ενδέχεται να έχουν 
έννομο συμφέρον αίτησης αποζημίωσης·

Or. en

Τροπολογία 18
Μαρία Ματσούκα

Σχέδιο γνωμοδότησης 
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να 
προωθήσει μηχανισμούς εξωδικαστικών 
συμβιβασμών προκειμένου να επιταχυνθεί 
η επίλυση των διαφορών και  να 
μειωθούν τα έξοδα·
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Or. el

Τροπολογία 19
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Σχέδιο γνωμοδότησης 
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υποστηρίζει την προτεινόμενη 
αντιστροφή του βάρους της απόδειξης 
υπέρ των έμμεσων αγοραστών, με βάση το 
τεκμήριο ότι αυτοί υφίστανται όλες τις 
επιβαρύνσεις που προκαλούνται από τις 
σχετικές παράνομες πρακτικές·

5. θεωρεί ότι η προτεινόμενη αντιστροφή
του βάρους της απόδειξης υπέρ των 
έμμεσων αγοραστών, με βάση το τεκμήριο 
ότι αυτοί υφίστανται όλες τις επιβαρύνσεις 
που προκαλούνται από τις σχετικές 
παράνομες πρακτικές μπορεί να οδηγήσει 
σε πολλαπλή αποζημίωση·

Or. en

Τροπολογία 20
Gabriela Creţu

Σχέδιο γνωμοδότησης 
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. θεωρεί ότι, εφόσον διαπιστωθεί 
παραβίαση του άρθρου 81 ή 82 της 
Συνθήκης ΕΚ, η προϋπόθεση της 
υπαιτιότητας προκαλεί δυσχέρειες για τα 
θύματα και δεν τους επιτρέπει να λάβουν 
θεμιτή αποζημίωση για τη ζημία που έχουν 
υποστεί·

6. θεωρεί ότι, εφόσον διαπιστωθεί 
παραβίαση του άρθρου 81 ή 82 της 
Συνθήκης ΕΚ, η προϋπόθεση της 
υπαιτιότητας προκαλεί δυσχέρειες για τα 
θύματα και δεν τους επιτρέπει να λάβουν 
θεμιτή αποζημίωση για τη ζημία που έχουν 
υποστεί· στηρίζει, συνεπώς, την πρόταση 
να δοθεί υποχρεωτική ισχύς στις τελικές 
αποφάσεις που λαμβάνουν οι εθνικές 
αρχές ανταγωνισμού σε ολόκληρη την 
ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 21
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Σχέδιο γνωμοδότησης 
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. θεωρεί ότι, εφόσον διαπιστωθεί 
παραβίαση του άρθρου 81 ή 82 της 
Συνθήκης ΕΚ, η προϋπόθεση της 
υπαιτιότητας προκαλεί δυσχέρειες για τα 
θύματα και δεν τους επιτρέπει να λάβουν 
θεμιτή αποζημίωση για τη ζημία που 
έχουν υποστεί·

6. θεωρεί ότι, εφόσον διαπιστωθεί 
παραβίαση του άρθρου 81 ή 82 της 
Συνθήκης ΕΚ από δημόσια αρχή στη 
διάρκεια δημόσιας διαδικασίας, ο ενάγων 
θα πρέπει να υποχρεούται να αποδείξει 
την υπαιτιότητα του εναγομένου, για να 
λάβει αποζημίωση στο πλαίσιο μιας 
αγωγής αποζημίωσης·

Or. en

Τροπολογία 22
Μαρία Ματσούκα

Σχέδιο γνωμοδότησης 
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. θεωρεί ότι, εφόσον διαπιστωθεί
παραβίαση του άρθρου 81 ή 82 της 
Συνθήκης ΕΚ, η προϋπόθεση της 
υπαιτιότητας προκαλεί δυσχέρειες για τα 
θύματα και δεν τους επιτρέπει να λάβουν 
θεμιτή αποζημίωση για τη ζημία που 
έχουν υποστεί; 

6. προτείνει την καθιέρωση συστήματος 
αντικειμενικής ευθύνης του δράστη για 
την παραβίαση του άρθρου 81 ή 82 της 
Συνθήκης ΕΚ, το οποίο θα γεννά 
υποχρέωση αποζημίωσης υπέρ του 
θύματος, χωρίς να χρειάζεται απόδειξη 
υπαιτιότητάς του·

Or. el

Τροπολογία 23
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Σχέδιο γνωμοδότησης 
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. επισημαίνει ότι οι αιτήσεις επιείκειας 
συμβάλλουν σημαντικά στην αποκάλυψη 
παραβιάσεων του περί του ανταγωνισμού 
δικαίου, προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος 
για ιδιωτική διαδικασία, αλλά ότι, καθώς 
η Επιτροπή δεν μπορεί να αποκαλύπτει 
σημαντικές πληροφορίες που ελήφθησαν 
στο πλαίσιο του προγράμματός της περί 
επιείκειας, η ιδιωτική διαδικασία
καθίσταται ακόμη πιο δύσκολη·

Or. en

Τροπολογία 24
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Σχέδιο γνωμοδότησης 
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μία 
συνεκτική προσέγγιση που θα 
περιλαμβάνει τόσο τους κανόνες 
συλλογικής προσφυγής στο πλαίσιο της 
νομοθεσίας ανταγωνισμού όσο και τους 
κανόνες τους προβλεπόμενους στο γενικό 
πλαίσιο της προστασίας των 
καταναλωτών.

7.καλεί την Επιτροπή να αναμείνει τα
αποτελέσματα των μελετών που έχουν
ανατεθεί, προτού να εγκρίνει οιαδήποτε 
νομοθετική πρόταση σε όλους τους τομείς 
στους οποίους βρίσκονται υπό εξέταση 
μορφές συλλογικών προσφυγών.

Or. en

Τροπολογία 25
Jan Cremers

Σχέδιο γνωμοδότησης 
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μία 7. καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μία 
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συνεκτική προσέγγιση που θα 
περιλαμβάνει τόσο τους κανόνες 
συλλογικής προσφυγής στο πλαίσιο της 
νομοθεσίας ανταγωνισμού όσο και τους 
κανόνες τους προβλεπόμενους στο γενικό 
πλαίσιο της προστασίας των καταναλωτών·

συνεκτική και οριζόντια προσέγγιση που 
θα αφορά τόσο τους κανόνες συλλογικής 
προσφυγής στο πλαίσιο της νομοθεσίας 
ανταγωνισμού όσο και τους κανόνες τους 
προβλεπόμενους στο γενικό πλαίσιο της 
προστασίας των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 26
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Σχέδιο γνωμοδότησης 
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μία 
συνεκτική προσέγγιση που θα 
περιλαμβάνει τόσο τους κανόνες 
συλλογικής προσφυγής στο πλαίσιο της 
νομοθεσίας ανταγωνισμού όσο και τους 
κανόνες τους προβλεπόμενους στο γενικό 
πλαίσιο της προστασίας των καταναλωτών.

7. καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μία 
συνεκτική προσέγγιση που θα 
περιλαμβάνει τόσο τους κανόνες 
συλλογικής προσφυγής στο πλαίσιο της 
νομοθεσίας ανταγωνισμού όσο και τους 
κανόνες τους προβλεπόμενους στο γενικό 
πλαίσιο της προστασίας των καταναλωτών· 
καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να 
αποτυπώσει τους δύο αυτούς τομείς σε 
τροποποιήσεις και επεκτάσεις της 
οδηγίας 98/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
19ης Μαΐου 1998, περί των αγωγών 
παραλείψεως στον τομέα της προστασίας 
των συμφερόντων των καταναλωτών1, 
κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει στον 
πρώτο βαθμό στην επίτευξη των 
επιθυμητών στόχων, χωρίς την ανάμειξη 
του εθνικού αστικού και δικονομικού 
δικαίου των κρατών μελών.

Or. en

                                               
1 ΕΕ L 166 της 11.6.1998, σελ. 51.
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