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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

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·

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·

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

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·

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·

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·

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.
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