
PA\637426EL.doc PE 380.769v1-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ
2006/2207(INI)

27.10.2006

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

προς την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων

σχετικά με το Πράσινο Βιβλίο: αγωγές αποζημίωσης για παράβαση των 
αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΚ
(2006/2207(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Bert Doorn

(*) ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ επιτροπών – άρθρο 47
του Κανονισμού 



PE 380.769v1-00 2/4 PA\637426EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

PA_NonLeg



PA\637426EL.doc 3/4 PE 380.769v1-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών 
Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις που υφίστανται ζημίες λόγω 
παράβασης των αντιμονοπωλιακών κανόνων δικαιούνται αποζημίωση, 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα κράτη μέλη της ΕΕ, το δίκαιο του ανταγωνισμού 
εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο μέσω διαύλων του δημόσιου δικαίου,

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, αλλά 
δεν διαθέτει αρμοδιότητες που να της επιτρέπουν να παρεμβαίνει στο δικονομικό δίκαιο 
των κρατών μελών,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε πρόταση της Επιτροπής πρέπει να ικανοποιεί τα κριτήρια 
της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην υπόθεση Courage κατά Créhan1 το Δικαστήριο απεφάνθη 
ότι από το άρθρο 81 της συνθήκης ΕΚ προκύπτει ότι πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα 
αξίωσης αποζημίωσης από τον παραβάτη ή τους παραβάτες για ζημιές που προκαλούνται 
από συμφωνίες σύμπραξης,

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, υπό την προϋπόθεση ότι η παράβαση έχει αποδειχθεί 
επισήμως από αντιμονοπωλιακή αρχή και ότι έχουν θιγεί άμεσα τα ίδια συμφέροντα των 
ζημιωθέντων·

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·

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·

4. καλεί, για τον λόγο αυτό, την Επιτροπή να εκδώσει σύσταση προς τα κράτη μέλη εκείνα 
οι πολίτες των οποίων δεν έχουν ακόμη δικαίωμα αξίωσης αποζημίωσης, καλώντας τα να 
προσαρμόσουν αναλόγως το αστικό δικονομικό δίκαιό τους·

5. προτείνει να προβλέπεται στη σύσταση αυτή ότι ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος 
αξίωσης αποζημίωσης σε περίπτωση παράβασης της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας 
πρέπει να αναστέλλεται τη στιγμή που η Επιτροπή ή μια αρχή ανταγωνισμού σε ένα ή 

  
1 Απόφαση της 20ης Σεπτεμβρίου 2001 στην υπόθεση C-453/99, [2002] Συλλογή I-6297.
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περισσότερα κράτη μέλη κινεί έρευνα για τις παραβάσεις αυτές· 

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, 
εφόσον 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· 

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

8. επισημαίνει ότι σε περίπτωση διασυνοριακών ζημιών που προκαλούνται από παράβαση 
της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας ισχύουν οι εθιμικοί κανόνες του διεθνούς ιδιωτικού 
δικαίου για τον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου.


