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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Melasz Ianniotisz görög állampolgár által az „Air Intersalonika” nevében benyújtott
0644/2006.sz. petíció az Európai Unió versenyszabályainak a francia „Eurocopter” 
társaság általi állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója – aki a fent említett görög vállalkozás igazgatótanácsának elnöke – azt 
állítja, hogy a francia „Eurocopter” társaság által a pótalkatrészek tekintetében a vásárlókkal 
szemben alkalmazott politika sérti az európai versenyszabályokat, különösen az EK-
Szerződés 81. és 82. cikkét. A petíció benyújtója hangsúlyozza, az „Eurocopter” megköveteli 
a vásárlóitól, hogy az eladás utáni szervizszolgáltatásra, javításra és karbantartásra 
vonatkozóan kizárólagos szerződést kössenek, valamint hogy a társaság ezt követően a 
monopóliumát felhasználva rendkívül magas árat kér a vásárlóktól a pótalkatrészekért. Ezért a 
petíció benyújtója arra kéri a Parlamentet, szólítsa fel a társaságot, hogy vessen véget a 
tisztességtelen üzleti feltételek e közvetlen előírásának.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. január 19. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése alapján) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. május 7-én kapott válasz

I. A petíció

A petíció benyújtója az Air Intersalonika – amely egy Thesszalonikiben 
(Görögország) letelepült szállítási vállalkozás – igazgatótanácsának elnöke. A petíció 
benyújtója által közölt tájékoztatás szerint az Air Intersalonika néhány éve vásárolt 
egy Écureuil AS-350 BA típusú és egy Écureuil AS-355 N típusú helikoptert az 
Eurocopter nevű francia gyártótól azzal a céllal, hogy a kereskedelmi tevékenysége 
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keretében használja azokat. Petíciójában az Air Intersalonika kijelenti, hogy az 
Eurocopter a vásárlóit külön szerződéseknek az aláírására kötelezi, melyeknek 
keretében 48 órán belül szállítja a pótalkatrészeket, illetve technikai segítséget nyújt az 
egyes helikoptereivel repült órák számának függvényében („by the hour”) kiszámolt ár 
megfizetésére való kötelezés mellett. Ezenkívül e szerződések 30-40%-os 
többletköltséget is magukban foglalnak pótalkatrész azonnali szállítása esetére. Végül, 
a petíció benyújtója megemlíti egyes tartalékalkatrészek elmulasztott szállítását, amit 
az Eurocopter a raktárkészlet kimerülésével indokolt. 

Állításai alátámasztására az Air Intersaloniki kizárólag a Helitec német cégtől – amely 
a rendelkezésre álló információk alapján egy független, helikopterek javítása és 
karbantartása terén tevékenykedő társaság – kapott egyes e-mailek fénymásolatát 
juttatta el. Összefoglalásképpen, a Helitec ezekben az e-mailekben válaszol az Air 
Intersaloniká-nak, megadva egyes termékek árát (és egyéb értékesítési feltételeket, 
mint például a fizetési módok és a szállítási határidők), és kéri, hogy az Air 
Intersaloniki közölje vele az ajánlataira vonatkozó döntését (2006.3.22-i, 2006.4.4-i,
2006.4.5-i, 2006.4.20-i, 2006.4.26-i, 2.5.2006.5.2-i e-mailek). E levelezés keretében a 
Helitec többek között tájékoztatja az Air Intersaloniká-t egy olyan farok-forgószárny 
(tailrotor) cseréjére vonatkozó feltételekről, amelynek hibája nem tette lehetővé a 
javítást (2006.4.25-i, 2006.4.26-i, 2006.5.2-i e-mailek).

Először is ki kell emelni az Air Intersalonika által benyújtott dokumentáció hiányos 
jellegét. Ugyanis e dokumentumok mindegyike a Helitectől származik, ezért nincs 
semmilyen nyilvánvaló kapcsolat az Air Intersaloniká-nak az Eurocopter állítólagos 
magatartására vonatkozó kijelentései és a Helitectől származó e-mailek tartalma 
között. 

Ezt követően hangsúlyozni kell, hogy az Air Intersalonika által benyújtott 
dokumentumok kizárólag az egyes termékek (helikopterek pótalkatrészei) eladására 
vonatkozó kereskedelmi kérdéseket tartalmaznak, és nincs bennük semmilyen, a 
kérdéses ágazatban a versenyhelyzet elemzése céljából a bizonyítás szempontjából 
hasznos tényezőkre való utalás. Az Air Intersalonika által benyújtott információk 
különösen nem teszik lehetővé annak értékelését, hogy az Eurocopter erőfölényben 
van-e, és visszaélt-e ezzel a helyzettel.

Végül, a petíció benyújtója az Eurocopter által számára előírt megállapodásokra 
vonatkozóan sem szolgáltatott információkat.

II. A háttér   

Ez idáig az Air Intersalonika nem kereste meg a Bizottságot, hogy a versenyre 
vonatkozó közösségi szabályok megsértését bizonyítsa. 

Ezenkívül, a Bizottság nem rendelkezik más forrásokból származó olyan 
információkkal, amelyek lehetővé tennék, hogy a petíció benyújtójának panaszait a 
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helikopterek javításának és karbantartásának piacait jellemző jogi és gazdasági 
összefüggések fényében értékelje.

A Bizottság egyébként emlékeztet arra, hogy a versenyt szabályozó közösségi jog 
rendelkezik a Szerződés 81. és 82. cikkére alapozott panaszok kezelésére szolgáló 
külön eljárásokról. Különösen a Bizottság 773/2004 rendelete1 ír elő elfogadhatósági 
feltételeket az ilyen panaszokra vonatkozóan, és előírja, hogy azoknak tartalmazniuk 
kell az említett rendelethez csatolt mellékletben meghatározott C 
formanyomtatványon felsorolt minimális információkat.

III. A Bizottság petícióra vonatkozó észrevételei

A Bizottság megjegyzi, hogy az I. pontban fent kifejtett okok miatt az Intersalonika 
által szolgáltatott információk hiányosak, és nem tartalmazzák azokat az okokat, 
amelyek miatt a helikopterek javítási és karbantartási szolgáltatásainak piacán sérülne 
a verseny.

A Bizottság mindamellett megjegyzi, úgy tűnik, hogy az Intersalonika által 
szolgáltatott információk a polgári jog körébe tartoznak. Ezért a rendes bírák 
rendelkeznek az ahhoz szükséges hatáskörrel, hogy az Air Intersalonika által leírt 
tényekről határozzanak. A Bizottság e tekintetben emlékeztetni kíván arra, hogy 
amennyiben egy ilyen polgári jogi eljárásban versenyellenes magatartások válnak 
ismertté, a nemzeti bíró ezt figyelembe veheti a határozatában, a Szerződés 81. és 82. 
cikkének közvetlenül alkalmazható jellegére tekintettel.

IV. Következtetés

Az előzőek figyelembevételével a Bizottság úgy véli, hogy a számára adott 
információk alapján az Eurocopter Air Intersalonika és/vagy Helitec által sérelmezett 
magatartása nem tűnik a verseny közösségi szabályai megsértésének, hanem inkább a 
polgári jog hatálya alá tartozik, amelynek alkalmazása az illetékes nemzeti bírák 
feladata. 

  
1 A Bizottság által az EK-Szerződés 81. és 82. cikke alapján folytatott eljárásokról szóló, 2004. április 7-i 
773/2004/EK bizottsági rendelet, HL L 123., 2002.4.27., 18. o.


