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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0644/2006 af Melas Ianniotis, græsk statsborger, for "Air Intersalonika", 
om den franske virksomhed Eurocopters påståede krænkelse af EU's konkurrenceregler

1. Sammendrag

Andrageren, som er bestyrelsesformand i ovenstående græske virksomhed, hævder, at den 
reservedelspolitik, som den franske virksomhed Eurocopter fører over for sine kunder, er i 
modstrid med de europæiske konkurrenceregler, navnlig EF-traktatens artikel 81 og 82.
Andrageren understreger, at Eurocopter kræver, at virksomhedens kunder indgår en 
eksklusivaftale om eftersalgsservice, reparation og vedligeholdelse, og at virksomheden, der 
står stærkt i kraft af dens monopol, kræver urimelige priser for dens reservedele. Andrageren 
anmoder derfor Europa-Parlamentet om at sætte en stopper for denne direkte gennemtvingelse 
af urimelige handelsbetingelser.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. januar 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 7. maj 2007.

I. Andragendet

Andrageren er bestyrelsesformand i Air Intersalonika, en transportvirksomhed med 
hjemsted i Saloniki i Grækenland. Ifølge andragerens oplysninger skulle Air 
Intersalonika for et par år siden have købt to helikoptere af typen Écureuil AS-350 BA 
og AS-355 N hos den franske fabrikant Eurocopter med henblik på at anvende dem i 
forbindelse med virksomhedens erhvervsaktiviteter. I sit andragende hævder Air 
Intersalonika, at Eurocopter forpligter virksomhedens kunder til at underskrive 
specifikke kontrakter med henblik på levering af reservedele og teknisk bistand inden 
for 48 timer mod betaling af en pris, der beregnes efter det antal timer, de enkelte 
helikoptere har været i luften ("by the hour"). Derudover skulle disse kontrakter 
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indebære et tillæg på 30-40 % i tilfælde af omgående levering af reservedele. Endelig 
nævner andrageren visse udeblevne reservedelsleveringer, som Eurocopter skulle have 
berettiget med, at de ikke havde reservedelene på lager.

Til støtte for virksomhedens påstande har Air Intersalonika udelukkende fremsendt 
kopier af e-mails fra det tyske firma Helitec, som ud fra de foreliggende oplysninger 
ser ud til at være et uafhængigt selskab inden for området reparation og 
vedligeholdelse af helikoptere. Kort fortalt besvarer Helitec i disse e-mails Air 
Intersalonikas forespørgsler vedrørende priser (og andre salgs- og leveringsbetingelser 
såsom betalingsbetingelser og leveringsfrister) for visse produkter, og Helitec 
opfordrer virksomheden til at underrette førstnævnte om dens beslutninger vedrørende 
Helitecs tilbud (e-mails af 22.3.06, 4.4.06, 5.4.06, 20.4.06, 26.4.06 og 2.5.06). I 
forbindelse med denne udveksling oplyser Helitec desuden Air Intersalonika om 
betingelserne for udskiftning af en halerotor (tailrotor), der var så ødelagt, at den ikke 
kunne repareres (e-mails af 25.4.06, 26.4.06 og 2.5.06).

For det første skal det understreges, at de af Air Intersalonika fremsendte oplysninger 
er ufuldstændige. Dokumenterne stammer alle fra Helitec, til trods for at der ikke 
etableres nogen klar forbindelse mellem Air Intersalonikas påstande vedrørende 
Eurocopters adfærd og indholdet i e-mailene fra Helitec.

For det andet skal det understreges, at de spørgsmål, der nævnes i de af Air 
Intersalonika fremsendte dokumenter, udelukkende er af handelsmæssig karakter og 
vedrører salg af bestemte produkter (reservedele til helikoptere) og ikke på nogen 
måde kan anvendes til at analysere konkurrenceforholdet i den pågældende sektor.
Især lægges der i de af Air Intersalonika fremsendte dokumenter ikke vægt på, at 
Eurocopter skulle indtage en dominerende stilling og skulle have misbrugt denne.

Endelig har andrageren heller ikke fremsendt dokumenter vedrørende de aftaler, 
Eurocopter skulle have påtvunget Air Intersalonika.

II. Baggrund

Indtil videre har Air Intersalonika ikke kontaktet Kommissionen og påpeget nogen 
krænkelse af EU's konkurrenceregler.

Derudover er Kommissionen ikke i besiddelse af oplysninger fra andre kilder, som gør 
det muligt at vurdere andragerens indsigelser i lyset af den juridiske og økonomiske 
kontekst, der kendetegner markedet for reparation og vedligeholdelse af helikoptere.

Kommissionen minder desuden om, at EU's konkurrenceregler indeholder specifikke 
procedurer for behandling af klager, der er baseret på traktatens artikel 81 og 82.
Navnlig i Kommissionens forordning nr. 773/20041 fastsættes betingelser for 
behandling af sådanne klager, herunder forpligtelsen til som et minimum at fremsende 

  
1 Kommissionens forordning nr. 773/2004 af 7. april 2004 om Kommissionens gennemførelse af procedurer i 
henhold til EF-traktatens artikel 81 og 82, EUT L 123 af 27.4.2004, s. 18.
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de oplysninger, der fremgår af formular C, som er vedlagt omtalte forordning som 
bilag.

III. Kommissionens bemærkninger

Kommissionen bemærker, at de af Air Intersalonika fremsendte oplysninger af de 
under punkt I anførte grunde er ufuldstændige og ikke angiver, på hvilket grundlag 
konkurrencen på markedet for reparation og vedligeholdelse af helikoptere skulle 
skades.

Kommissionen konstaterer imidlertid, at de af Air Intersalonika fremsendte 
oplysninger synes at høre ind under det civilretlige område. Derfor har de almindelige 
kompetente dommere de nødvendige beføjelser til at pådømme de af Air Intersalonika 
anførte forhold. I denne forbindelse skal Kommissionen minde om, at såfremt der 
skulle opstå konkurrencebegrænsende adfærd under en sådan civil retssag, ville den 
nationale dommer være i stand til at tage højde herfor i sin dom, idet traktatens artikel 
81 og 82 finder direkte anvendelse. 

IV. Konklusion

I lyset af ovenstående mener Kommissionen på baggrund af de fremsendte oplysninger ikke, 
at den af Air Intersalonika påpegede adfærd i virksomhederne Eurocopter og/eller Helitec 
krænker EU's konkurrenceregler, men snarere hører ind under det civilretlige område og 
dermed de nationale dommeres kompetenceområde.


