
CM\667816FI.doc PE 390.334v01-00
FIEELANCEKÄÄNNÖS

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Vetoomusvaliokunta

7.5.2007

ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 644/2006, Melas Ianniotis, Kreikan kansalainen, Air Intersalonika -yhtiön 
puolesta, Euroopan unionin kilpailusääntöjen väitetystä rikkomisesta ranskalaisen 
Eurocopter-yrityksen toimesta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä, joka on edellä mainitun kreikkalaisen yrityksen johtokunnan
puheenjohtaja, väittää, että ranskalaisen Eurocopter-yrityksen varaosien toimituskäytäntö on 
eurooppalaisten kilpailusääntöjen ja erityisesti EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan 
vastainen. Vetoomuksen esittäjä tähdentää, että Eurocopter vaatii asiakkaitaan tekemään 
yksinoikeussopimuksen myynnin jälkeisistä korjaus- ja huoltopalveluista, ja että 
monopoliasemassa oleva yritys myy varaosat asiakkaille kohtuuttomin hinnoin. Vetoomuksen 
esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia tekemään lopun näistä järjettömistä kauppaehdoista, 
joihin asiakkaat hänen mukaansa pakotetaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 19. tammikuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 7. toukokuuta 2007

I. Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä on Thessalonikissa Kreikassa sijaitsevan Air Intersalonika -
kuljetusyrityksen johtokunnan puheenjohtaja. Vetoomuksen esittäjän mukaan Air 
Intersalonika osti muutama vuosi sitten ranskalaiselta valmistajalta Eurocopterilta kaksi 
helikopteria (Écureuil AS-350 BA ja AS-355 N) kaupallista toimintaansa varten. Air 
Intersalonika väittää vetoomuksessaan, että Eurocopter vaatii ostajia tekemään erityisen 
sopimuksen koskien varaosien ja teknisten palvelujen toimittamista 48 tunnin sisällä, jossa 
määrätään kunkin helikopterin lentotunteihin perustuva hinta ("by the hour"). Sopimukseen 
väitetään myös sisältyvän 30–40 prosentin suuruinen lisämaksu, mikäli varaosat toimitetaan 
välittömästi. Vetoomuksen esittäjä mainitsee lisäksi varaosien toimituksessa ilmenneen
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puutteita, joita Eurocopter perusteli hänen mukaansa sillä, ettei varaosia ollut varastossa.

Väitteidensä tueksi Air Intersalonika esittää vain jäljennöksiä eräistä saksalaisen Helitec-
yhtiön lähettämistä sähköposteista. Saatujen tietojen mukaan kyseinen yhtiö on 
helikoptereiden korjaus- ja huoltopalveluja toimittava erillinen itsenäinen yritys. Sähköpostit 
ovat Helitecin vastauksia Air Intersalonikalle, joissa se ilmoittaa tuotteidensa hintoja (ja muita 
myyntiehtoja kuten maksuehdot ja toimitusajat) sekä pyytää Air Intersalonikaa ilmoittamaan 
päätöksestään (22.3.2006, 4.4.2006, 5.4.2006, 20.4.2006, 26.4.2006 ja 2.5.2006 päivätyt 
sähköpostit). Helitec ilmoittaa lisäksi Air Intersalonikalle ehdoista, jotka koskevat korjaamista 
varten liian pahoin vaurioituneen pyrstöroottorin vaihtamista uuteen (25.4.2006, 26.4.2006 ja
2.5.2006 päivätyt sähköpostit).

Heti alkuun on aihetta korostaa Air Intersalonikan esittämien asiakirjojen puutteellisuutta.
Kaikki yrityksen toimittamat asiakirjat ovat lähtöisin Helitec-yhtiöltä, vaikka Helitecin
lähettämien sähköpostien asiasisältö ei liity mitenkään Air Intersalonikan väitteisiin 
Eurocopterin oletetuista toimista.

Lisäksi on korostettava, että Air Intersalonikan toimittamissa asiakirjoissa käsitellään 
yksinomaan tiettyjen tuotteiden (helikoptereiden varaosien) myyntiin liittyviä kaupallisia 
kysymyksiä eikä niihin sisälly pätevää näyttöä, jonka pohjalta voitaisiin analysoida kyseisen 
sektorin kilpailutilannetta. Air Intersalonikan esittämistä asiakirjoista ei etenkään ilmene, että 
Eurocopter olisi hallitsevassa markkina-asemassa tai että se olisi väärinkäyttänyt asemaansa.

Vetoomuksen esittäjä ei myöskään esitä todisteita sopimuksista, joihin hän väittää 
Eurocopterin pakottaneen hänet.

II. Tausta  

Air Intersalonika ei ole ottanut yhteyttä komissioon yhteisön kilpailusääntöjen rikkomisen 
johdosta.

Komissiolla ei myöskään ole käytettävissään muista lähteistä saatuja tietoja, joiden pohjalta se 
voisi arvioida vetoomuksen esittäjän väitteitä suhteessa helikoptereiden korjaus- ja 
huoltopalvelumarkkinoiden oikeudellisiin ja taloudellisiin puitteisiin.

Komissio muistuttaa lisäksi, että yhteisön kilpailuoikeudessa säädetään erityisiä menettelyjä 
EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaan perustuvien kanteiden käsittelemiseksi. 
Etenkin komission asetuksessa N:o 773/20041 määrätään tällaisten kanteiden käsiteltäväksi 
ottamisen ehdot, joihin kuuluu velvollisuus toimittaa asetuksen liitteenä olevassa C-
lomakkeessa vaaditut vähimmäistiedot.

III. Komission kommentit vetoomukseen

Komissio toteaa, että edellä I kohdassa esitetyistä syistä Air Intersalonikan antamat tiedot ovat 
riittämättömiä, eikä toimitettujen asiakirjojen perusteella voida todeta, että helikoptereiden 
korjaus- ja huoltopalvelujen markkinoilla vallitsee kilpailua haittaava tilanne.

  
1 Komission asetus (EY) N:o 773/2004, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2004, EY:n perustamissopimuksen 81 ja 
82 artiklan mukaisten komission menettelyjen kulusta, EUVL L 123, 27.4.2004, s. 18.
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Komissio huomauttaa kuitenkin, että Air Intersalonikan esittämät kysymykset kuuluvat 
ennemminkin siviilioikeuden piiriin ja tavalliset toimivaltaiset tuomarit ovat päteviä
päättämään esitetyistä seikoista. Komissio haluaa tältä osin muistuttaa, että mikäli 
siviilioikeudenkäynnissä todetaan kilpailun vastaisia toimia tapahtuneen, kansallinen tuomari 
voi huomioida ne päätöksessään, sillä EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artikla ovat 
suoraan sovellettavia.

IV. Päätelmä

Edellä sanotun huomioon ottaen komissio katsoo, että sille toimitettujen tietojen mukaan ei 
vaikuta siltä, että Eurocopter ja/tai Helitec ovat rikkoneet yhteisön kilpailusääntöjä. Air 
Intersalonikan mainitsemat toimet kuuluvat siviilioikeuden piiriin, jonka soveltaminen on 
toimivaltaisten kansallisten tuomareiden tehtävä.


