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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0644/2006, του Μελά Γιαννιώτη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Air 
Intersalonika», σχετικά με υποτιθέμενη παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ 
από τη γαλλική εταιρεία «Eurocopter»

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ανωτέρω ελληνικής 
εταιρείας, ισχυρίζεται ότι η πολιτική ανταλλακτικών που εφαρμόζεται από τη γαλλική 
εταιρεία «Eurocopter» στους πελάτες της παραβιάζει τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ, 
συγκεκριμένα τα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ. Επισημαίνει ότι η «Eurocopter» απαιτεί 
από τους πελάτες της να συνάπτουν αποκλειστική συμφωνία για εξυπηρέτηση μετά την 
πώληση, επισκευές και συντήρηση, και ότι η εταιρεία κατόπιν χρησιμοποιεί το μονοπώλιό 
της για να ζητήσει εξωφρενικές τιμές για ανταλλακτικά από τους πελάτες της. Ο αναφέρων 
ζητεί, επομένως, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να θέσει ένα τέλος σε αυτήν την ευθεία 
επιβολή αθέμιτων όρων συναλλαγών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Ιανουαρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Μαΐου 2007.

I. Η αναφορά

Ο αναφέρων είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Air Intersalonika, μιας
επιχείρησης μεταφορών με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που
παρείχε ο αναφέρων, η Air Intersalonika αγόρασε, πριν από μερικά χρόνια, δύο
ελικόπτερα τύπου Écureuil AS-350 BA και AS-355 Ν από τη γαλλική
κατασκευάστρια εταιρεία Eurocopter, με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους στο πλαίσιο
της εμπορικής δραστηριότητάς της. Στην αναφορά της, η Air Intersalonika
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υποστηρίζει ότι η Eurocopter εξαναγκάζει τους αγοραστές να υπογράφουν ειδικές
συμβάσεις για παροχή, εντός 48 ωρών, ανταλλακτικών και τεχνικής εξυπηρέτησης, 
απαιτώντας την καταβολή ενός αντιτίμου που υπολογίζεται βάσει των ωρών πτήσης 
καθενός ελικοπτέρου («by the hour»). Εξάλλου, αυτές οι συμβάσεις φέρονται να 
περιλαμβάνουν την επιβολή πρόσθετης επιβάρυνσης 30% ως 40% σε περίπτωση 
άμεσης προμήθειας ανταλλακτικών. Τέλος, ο αναφέρων αναφέρει ορισμένες ελλείψεις 
στην παράδοση των ανταλλακτικών, τις οποίες η Eurocopter φέρεται να δικαιολογεί 
επικαλούμενη μια υποτιθέμενη εξάντληση των αποθεμάτων.

Προς επίρρωση των ισχυρισμών της, η Air Intersalonika προσκομίζει μόνο τα
αντίγραφα ορισμένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προέρχονται από
τη γερμανική εταιρεία Helitec, η οποία, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, φαίνεται
να είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της επισκευής
και συντήρησης ελικοπτέρων. Συνοπτικά, σε αυτά τα ηλεκτρονικά μηνύματα η
Helitec απαντά στην Air Intersalonika αναφέροντας τις τιμές (και άλλους όρους
πώλησης, όπως τις διαδικασίες πληρωμής και τις προθεσμίες παράδοσης) ορισμένων
προϊόντων, καλώντας την να της ανακοινώσει τις αποφάσεις της σχετικά με αυτές τις
προτάσεις (ηλεκτρονικά μηνύματα της 22.3.06, της 4.4.06, της 5.4.06, της 20.4.06, 
της 26.4.06 και της 2.5.06). Στο πλαίσιο αυτής της συναλλαγής, η Helitec ενημερώνει
εξάλλου την Air Intersalonika για τους όρους που αφορούν την αντικατάσταση ενός
ουραίου στροφείου (tailrotor), του οποίου η ελαττωματική κατάσταση δεν άφηνε
περιθώριο επισκευής (ηλεκτρονικά μηνύματα της 25.4.06, της 26.4.06, της 2.5.06).

Καταρχάς, είναι σκόπιμο να υπογραμμίσουμε τον ελλιπή χαρακτήρα της τεκμηρίωσης
που προσκόμισε η Air Intersalonika. Πράγματι, αυτά τα έγγραφα προέρχονται όλα
από την Helitec, ενώ δεν υφίσταται καμία προφανής σύνδεση μεταξύ των ισχυρισμών
της Air Intersalonika αναφορικά με την εικαζόμενη συμπεριφορά της Eurocopter και
του περιεχομένου των ηλεκτρονικών μηνυμάτων της Helitec.

Κατόπιν, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι τα θέματα που θίγονται στα έγγραφα που
προσκόμισε η Air Intersalonika αφορούν αποκλειστικά εμπορικά θέματα σχετικά με
την πώληση ορισμένων προϊόντων (ανταλλακτικών για ελικόπτερα) και δεν έχουν
καμία σχέση με αποδεικτικά στοιχεία χρήσιμα για την ανάλυση της κατάστασης του
ανταγωνισμού στον εν λόγω τομέα. Ειδικότερα, από τα στοιχεία που παρουσίασε η
Air Intersalonika δεν φαίνεται να προκύπτει ότι η Eurocopter κατέχει δεσπόζουσα
θέση και ότι έχει ενδεχομένως καταχραστεί αυτή τη θέση.

Τέλος, ο αναφέρων δεν παρέχει επίσης στοιχεία σχετικά με τις συμφωνίες που
εικάζεται ότι του έχει επιβάλει η Eurocopter.

II. Ιστορικό

Μέχρι στιγμής, η Air Intersalonika δεν έχει επικοινωνήσει με την Επιτροπή
επικαλούμενη παραβίαση των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού.

Εξάλλου, η Επιτροπή δεν διαθέτει πληροφορίες, προερχόμενες από άλλες πηγές, που
της επιτρέπουν να εκτιμήσει τις αμφισβητήσεις του αναφέροντα υπό το πρίσμα του
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νομικού και οικονομικού πλαισίου που διέπει τις αγορές υπηρεσιών επισκευής και
συντήρησης ελικοπτέρων.

Επιπλέον, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι το κοινοτικό δίκαιο ανταγωνισμού θεσπίζει
συγκεκριμένες διαδικασίες για τον χειρισμό καταγγελιών που βασίζονται στα άρθρα
81 και 82 της Συνθήκης. Ειδικότερα, ο κανονισμός 773/20041 της Επιτροπής
προβλέπει όρους για το παραδεκτό παρόμοιων καταγγελιών, που περιλαμβάνουν την
υποχρέωση παροχής των ελάχιστων πληροφοριών που παρατίθενται στο έντυπο Γ που 
προσαρτάται στον εν λόγω κανονισμό.

III. Παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η Επιτροπή παρατηρεί ότι, για τους λόγους που εκτίθενται ανωτέρω στο σημείο Ι, τα
στοιχεία που παρείχε η Air Intersalonika είναι ελλιπή και δεν αναφέρουν τους λόγους
για τους οποίους ενδεχομένως βλάπτεται ο ανταγωνισμός στην αγορά υπηρεσιών
επισκευής και συντήρησης ελικοπτέρων.

Η Επιτροπή παρατηρεί, ωστόσο, ότι τα στοιχεία που παρείχε η Air Intersalonika
φαίνεται να εμπίπτουν στο αστικό δίκαιο. Για αυτόν τον λόγο, οι αρμόδιοι τακτικοί
δικαστές έχουν την απαραίτητη εξουσία να αποφανθούν σχετικά με τα γεγονότα που
θίγει η Air Intersalonika. Ως προς αυτό, η Επιτροπή θα ήθελε να υπενθυμίσει ότι, σε
περίπτωση που προκύψουν, στη διάρκεια μιας τέτοιας αστικής δίκης, ενέργειες που
θίγουν τον ανταγωνισμό, ο εθνικός δικαστής θα είναι σε θέση να τις λάβει υπόψη 
στην απόφασή του, δεδομένου του άμεσα εφαρμοστέου χαρακτήρα των άρθρων 81 
και 82 της Συνθήκης.

IV. Συμπέρασμα

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Επιτροπή θεωρεί ότι, με βάση τις πληροφορίες
που της παρασχέθηκαν, οι ενέργειες της Eurocopter ή/ και της Helitec, τις οποίες
καταγγέλλει η Air Intersalonika, δεν φαίνεται να συνιστούν παραβάσεις των
κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού, αλλά φαίνεται να εμπίπτουν μάλλον στο αστικό
δίκαιο, του οποίου η εφαρμογή εναπόκειται στους αρμόδιους εθνικούς δικαστές.

  
1 Κανονισμός 773/2004 της Επιτροπής της 7ης Απριλίου 2004 σχετικά με τη διεξαγωγή από την Επιτροπή των
διαδικασιών δυνάμει των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ, ΕΕ L 123 της 27.4.2002, σελ. 18.


