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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0644/2006, ko «Air Intersalonika» vārdā iesniedza Grieķijas 
valstspiederīgais Melas Ianniotis, par franču uzņēmuma «Eurocopter» Eiropas Kopienas 
konkurences noteikumu varbūtēju pārkāpumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, iepriekšminētā grieķu uzņēmuma administratīvās padomes 
priekšsēdētājs, apgalvo, ka franču uzņēmuma «Eurocopter» piemērotā rezerves daļu politika 
attiecībā uz tā klientiem ir pretrunā ar Eiropas konkurences noteikumiem, jo īpaši EK Līguma 
81. un 82. pantu. Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka «Eurocopter» saviem klientiem pieprasa 
noslēgt īpašu garantijas apkalpošanas, remonta un apkopes līgumu un ka uzņēmums, kam ir 
spēcīgs monopols, saviem klientiem nosaka pārmērīgas cenas rezerves daļām. Līdz ar to
lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu izbeigt šo nesaprātīgo tirdzniecības 
nosacījumu tiešu izmantošanu.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2007. gada 19. janvārī. Komisijai prasīja sniegt informāciju saskaņā 
ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 7. maijā.

I. Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs ir administratīvās padomes priekšsēdētājs transporta 
uzņēmumā Air Intersalonika, kas atrodas Salonikos, Grieķijā. Kā norāda lūgumraksta 
iesniedzējs, uzņēmums Air Intersalonika pirms vairākiem gadiem komerciālos 
nolūkos iegādājies divus Écureuil tipa helikopterus AS-350 BA un AS-355 N no 
franču ražotāja Eurocopter. Savā lūgumrakstā, Air Intersalonika apstiprina, ka 
Eurocopter pieprasīja saviem klientiem parakstīt īpašu līgumu par rezerves daļu 
piegādi 48 stundu laikā un tehniskiem pakalpojumiem, pieprasot samaksu, kas 
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aprēķināta atkarībā no lidojuma stundām katram helikopteram ("by the hour"). Turklāt 
līgumā ietverta arī no 30 % līdz 40 % augsta piemaksa, ja rezerves daļas tiek 
piegādātas nekavējoties. Visbeidzot lūgumraksta iesniedzējs norāda uz zināmiem 
pievienojamo detaļu defektiem, ko Eurocopter skaidrojis ar preču krājumu 
izbeigšanos. 

Savu apgalvojumu pamatošanai Air Intersalonika iesniedzis vienīgi atsevišķu e-pasta 
vēstuļu kopijas, kas saņemtas no vācu uzņēmuma Helitec, kas, pēc rīcībā esošās 
informācijas, šķiet neatkarīgs uzņēmums, kas nodarbojas ar helikopteru remontu un 
apkopi. Šajās e-pasta vēstulēs ir Helitec atbildes Air Intersalonika, norādot dažu 
izstrādājumu cenas (un citus pārdošanas nosacījumus, kā, piemēram, apmaksas veidu 
un piegādes termiņus), lūdzot paziņot lēmumu par šo piedāvājumu (e-pasta vēstules 
datētas ar 22.3.06.; 4.4.06.; 5.4.06.; 20.4.06.; 26.4.06.; 2.5.06.). Sarakstes laikā Helitec
turklāt informē Air Intersalonika par nosacījumiem attiecībā uz astes rotora nomaiņu
(tailrotor), kura bojājumu pakāpe nepieļāva remontu (e-pasta vēstules, datētas ar
25.4.06.; 26.4.06.; 2.5.06.).

Vispirms jāpiemin Air Intersalonika sniegtās dokumentācijas nepilnīgums. Visi 
dokumenti ir no uzņēmuma Helitec, lai gan nav acīmredzamas saistības starp Air 
Intersalonika apgalvojumiem attiecībā uz Eurocopter iespējamo rīcību un no Helitec
saņemtajām e-pasta vēstulēm. 

Otrkārt, jāuzsver, ka Air Intersalonika iesniegtajos dokumentos apspriestie jautājumi ir 
vienīgi komerciālas dabas jautājumi par atsevišķu preču pārdošanu (helikopteru 
rezerves daļām) un nekādā veidā nevar būt noderīgi pārbaudes elementi, lai analizētu 
konkurences situāciju šajā sfērā. Īpaši jāpiemin, ka Air Intersalonika iesniegtā 
informācija neatspoguļo faktu, ka Eurocopter būtu dominējošā pozīcijā un to būtu 
ļaunprātīgi izmantojis.

Visbeidzot lūgumraksta iesniedzējs nesniedz vairāk informācijas attiecībā uz 
vienošanos, kādu vēlējies noslēgt Eurocopter.

II. Pamatojums  

Līdz šim brīdim Air Intersalonika nav vērsusies pie Komisijas par Eiropas Kopienas 
konkurences noteikumu pārkāpumu.

Turklāt Komisijas rīcībā nav informācijas no citiem avotiem, kas ļautu novērtēt 
lūgumraksta iesniedzēja sūdzību juridiskā un ekonomiskā ziņā attiecībā uz helikopteru 
remonta un apkopes pakalpojumu sfēru.

Jā[iebilst, ka Komisija atgādina, ka Eiropas Kopienas konkurences likums nosaka 
īpašas procedūras sūdzību izskatīšanā, kas pamatotas ar Līguma 81. un 82. pantu. 
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Komisijas Reglamentā Nr. 773/20041 jo īpaši noteikti pieļaujamības nosacījumi šādām 
sūdzībām, ietverot obligātu prasību iesniegt obligāto informāciju, kas aprakstīta šī 
Reglamenta C pielikuma anketā.

III. Komisijas sniegtie komentāri par lūgumrakstu

Komisija atzīmē, ka iepriekšminēto iemeslu dēļ, kas minēti I punktā, Intersalonika
iesniegtā informācija ir nepilnīga un nenorāda iemeslus, kas attaisnotu norādes uz 
konkurenci helikopteru remonta un apkopes pakalpojumu sfērā.

Komisija tomēr norāda, ka Intersalonika iesniegtie dokumenti attiecas uz civillikumu. 
Tas nozīmē, ka nepieciešamās pilnvaras pieņemt lēmumu par Air Intersalonika
izvirzīto prasību ir valsts tiesnešiem, kas ir kompetenti šajā jomā. Tādēļ Komisija 
vēlas atgādināt, ka gadījumā, ja šādas civilprocedūras laikā atklātos pret konkurenci 
vērsta rīcība, valsts tiesnesim nāktos pieņemt lēmumu, ņemot vērā Līguma 81. un 82. 
panta tiešo piemērotību.

IV. Secinājums

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka, balstoties uz sniegto 
informāciju, Eurocopter un/vai Helitec rīcība, uz ko norāda Air Intersalonika, nav 
uzskatāma par Eiropas Kopienas konkurences noteikumu pārkāpumu, bet attiecas uz 
civillikumu, kura piemērošana šajā lietā ir jāuzņemas šajā jomā kompetentiem valsts 
tiesnešiem.

  
1 Komisijas 2004. gada 7. aprīļa Reglaments Nr. 773/2004, kas attiecas uz Komisijas ieviesto procedūru, kas 
jāpiemēro Līguma 81. un 82. pantam, OV L 123 27.4.2002., 18. lpp.


