Η ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
1.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ;

Τα θύµατα παραβιάσεων της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας σήµερα δεν λαµβάνουν την
αποζηµίωση που δικαιούνται.
Κάτι τέτοιο ανέρχεται σε δισεκατοµµύρια ευρώ κάθε χρόνο, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι
δράστες των παραβάσεων αποφεύγουν εν γένει πολύ εύκολα την τιµωρία για την παράνοµη
συµπεριφορά τους.
Η εξεύρεση τρόπων για την αντιµετώπιση αυτής της αδικίας αποτελεί προτεραιότητα για την
ΕΕ.
2.

ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ; ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΙ Η ΕΕ;

Οι αρχές ανταγωνισµού διαθέτουν περιορισµένες αρµοδιότητες και πόρους για να εκτελέσουν
τις πολυάριθµες παραβιάσεις της νοµοθεσίας ανταγωνισµού που αντιµετωπίζουν.
Πράγµατι, οι κανόνες και οι διαδικασίες που διέπουν την αστική ευθύνη ενώπιον των εθνικών
δικαστηρίων δεν έχουν την αποτελεσµατικότητα που απαιτείται για την αποζηµίωση των
θυµάτων παραβιάσεων της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας (αγωγές αποζηµίωσης για
παραβιάσεις της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας). Η ανάλυση των πραγµατικών περιστατικών
και η οικονοµική ανάλυση που απαιτούν οι υποθέσεις αυτές χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη
πολυπλοκότητα, ενώ συχνά δεν υπάρχει πρόσβαση σε καθοριστικής σηµασίας αποδεικτικά
στοιχεία ή αποκρύπτονται στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους οι εναγόµενοι, µε
αποτέλεσµα να µην είναι ευνοϊκός ο συσχετισµός κινδύνου/ωφέλειας για τους ενάγοντες.
Εν τούτοις, σύµφωνα µε απόφαση που εξέδωσε το ∆ικαστήριο το 2001, τα θύµατα
συµπράξεων και άλλων παραβιάσεων της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας – είτε πρόκειται για
καταναλωτές είτε για επιχειρήσεις – έχουν δικαίωµα αποκατάστασης (αποζηµίωσης) για τη
ζηµία που έχουν υποστεί.
Η παρούσα Λευκή Βίβλος είναι απαραίτητη για να προχωρήσει η συζήτηση για το πώς θα
εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική πρόσβαση στη δικαιοσύνη των θυµάτων παραβίασης της
νοµοθεσίας ανταγωνισµού.
Αποτελεί τη συνέχεια της Πράσινης Βίβλου του 2005, της δηµόσιας διαβούλευσης και του
ψηφίσµατος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2007, όπου είχε διαπιστωθεί ότι η ΕΕ θα
µπορούσε να συµβάλει στη βελτίωση της κατάστασης αυτής.
Αυτό που είναι σαφές στο παρόν στάδιο της συζήτησης είναι ότι ούτε κοινοτικές
πρωτοβουλίες ούτε οι ενέργειες των κρατών µελών θα αρκούσαν από µόνες τους για την
επίλυση των προβληµάτων που προαναφέρθηκαν. Απαιτούνται κοινές προσπάθειες µεταξύ
της ΕΕ και των κρατών µελών.
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3.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ
ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟ;

Οι συστάσεις αυτές προσφέρουν µια µέση λύση ανάµεσα στα εµπόδια που υφίστανται
σήµερα στα περισσότερα κράτη µέλη της ΕΕ για την αποζηµίωση των θυµάτων και στα
υπέρµετρα κίνητρα που οδηγούν σε υπερβολικές δικαστικές διαµάχες σε ορισµένες µη
ευρωπαϊκές έννοµες τάξεις.
Οι βασικές συστάσεις είναι οι εξής:
• Η Λευκή Βίβλος συνιστά συλλογική προσφυγή µε αγωγές µέσω εκπροσώπων όπως,
παραδείγµατος χάρη, µέσω αναγνωρισµένων οµάδων καταναλωτών και συλλογικές
αγωγές στις οποίες τα θύµατα µπορούν να επιλέξουν να λάβουν µέρος. Οι συλλογικές
αγωγές είναι απαραίτητες για να εξασφαλιστεί ότι µεγάλες οµάδες θυµάτων µε αξιώσεις
µικρής αξίας µπορούν να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Χωρίς αυτές, αυτά τα θύµατα
δεν θα απευθυνθούν ποτέ στη δικαιοσύνη. Αλλά συγχρόνως, οι µηχανισµοί συλλογικής
προσφυγής δεν πρέπει να σχεδιαστούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλούν δυσανάλογα
υψηλές δαπάνες για τον εναγόµενο ή να ενθαρρύνουν αβάσιµες αξιώσεις αποζηµίωσης.
• Για να µπορεί ο δικαστής να έχει πλήρη εικόνα της υπόθεσης, δεν θα πρέπει να
επιτρέπεται στα µέρη να µην αποκαλύπτουν κρίσιµες αποδείξεις. Μια µορφή αποκάλυψης
των κρίσιµων αποδείξεων υπό τον έλεγχο του δικαστή είναι το σύστηµα που µπορεί
καλύτερα να εγγυηθεί µια δίκαιη διαδικασία στην οποία οι διάδικοι έχουν ισοδύναµη
πρόσβαση στις αποδείξεις. Ωστόσο, πιο ριζοσπαστικές εναλλακτικές λύσεις, όπως ένα
αυτόµατο δικαίωµα σε εκτεταµένη αποκάλυψη αποδείξεων πριν τη δίκη, δεν θεωρούνται
επιθυµητές διότι ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαδικαστικές καταχρήσεις, κατά τις οποίες οι
εναγόµενοι καταλήγουν σε συµβιβασµό απλώς και µόνο για να αποφύγουν τις δυσανάλογα
υψηλές δαπάνες.
• Οι άµεσοι πελάτες του δράστη της παράβασης ενδέχεται να µετακυλήσουν την παράνοµη
επιπλέον επιβάρυνση που υφίστανται στους δικούς τους πελάτες, οι οποίοι µπορεί µε τη
σειρά τους να πράξουν το ίδιο σε όλη την αλυσίδα διανοµής µέχρι τον τελικό καταναλωτή.
Για να διασφαλιστεί ότι ο δράστης της παράβασης δεν θα χρειαστεί να αποζηµιώσει τους
άµεσους πελάτες του για επιπλέον επιβάρυνση που έχουν µετακυλίσει, η Λευκή Βίβλος
επιτρέπει στο δράστη της παράβασης να επικαλεστεί την ένσταση µετακύλισης. Ωστόσο,
για να αποφευχθεί ότι ο δράστης της παράβασης θα µπορούσε µε αυτόν τον τρόπο να
αποφύγει την τυχόν ευθύνη του, η Λευκή Βίβλος συνιστά τη διευκόλυνση για τα
ενδεχόµενα θύµατα της απόδειξης του ότι η παράνοµη επιπλέον επιβάρυνση έχει
µετακυλισθεί µέχρι το δικό τους επίπεδο.
• Τέλος, για να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις και το κόστος που συνδέεται µε την
κίνηση νέων διαδικασιών, η Επιτροπή συνιστά, όπως ήδη συµβαίνει σήµερα για τις
αποφάσεις της Επιτροπής, οι τελικές αποφάσεις σχετικά µε παραβάσεις που εκδίδουν οι
αρχές ανταγωνισµού των κρατών µελών να θεωρούνται ως επαρκείς αποδείξεις της
εκάστοτε παράβασης σε µεταγενέστερες αγωγές αποζηµίωσης.
4.

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ;

Ενώ σε µια Πράσινη Βίβλο προτείνονται διάφορες εναλλακτικές δυνατότητες, µια Λευκή
Βίβλος είναι πιο ώριµο σχέδιο εγγράφου πολιτικής – συνήθως το τελικό έγγραφο
διαβούλευσης πριν από την κατάρτιση του σχεδίου νοµοθετικής πράξης. Συνεπώς, θα
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ακολουθήσει ευρεία δηµόσια διαβούλευση µετά τη Λευκή Βίβλο. Είναι σηµαντικό να γίνουν
ευρύτατα κατανοητές οι προτάσεις που παρουσιάζονται στη Λευκή Βίβλο, να καταγραφούν
οι παρατηρήσεις των ενδιαφεροµένων σχετικά µε το περιεχόµενό τους και να εξασφαλιστεί η
ενσωµάτωσή τους στις συναφείς εργασίες της Επιτροπής. Το χρονοδιάγραµµα τυχόν
µελλοντικών νοµοθετικών πράξεων θα εξαρτηθεί από αυτή τη δηµόσια διαβούλευση.
Για να ληφθούν υπόψη οι απόψεις σας, µπορείτε να απαντήσετε, έως τις 15 Ιουλίου 2008, στη
Λευκή Βίβλο είτε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στη διεύθυνση:
comp-damages-actions@ec.europa.eu
είτε ταχυδροµικώς στη διεύθυνση:
European Commission
Directorate-General for Competition, Unit A 5
Damages actions for breach of EC antitrust rules
B-1049 Brussels.
Σύµφωνα µε πάγια πρακτική της, η Γ∆ Ανταγωνισµού δηµοσιεύει τις παρατηρήσεις που
λαµβάνει στο πλαίσιο δηµόσιας διαβούλευσης. Ωστόσο, µπορείτε να ζητήσετε να τηρηθούν
εµπιστευτικές οι παρατηρήσεις σας ή µέρος αυτών. Στην περίπτωση αυτή, παρακαλείσθε να
αναφέρετε ρητά στην πρώτη σελίδα των παρατηρήσεων ότι δεν θα πρέπει να
δηµοσιοποιηθούν, στέλνοντας παράλληλα στη Γ∆ Ανταγωνισµού µη εµπιστευτικό κείµενο
των παρατηρήσεων για δηµοσίευση.
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