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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni nru 0644/2006, imressqa minn Melas Ianniotis, ta’ nazzjonalità Griega, f’isem 
l-«Air Intersalonika», dwar il-ksur eventwali min-naħa ta’ l-intrapriża Franċiza 
«Eurocopter» tar-Regolamenti ta’ l-Unjoni Ewropea dwar il-kompetizzjoni 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni, president tal-Kunsill ta’ l-Amministrazzjoni ta’ l-Intrapriża Griega 
msemmija hawn fuq, jisħaq illi l-politika dwar partijiet ta’ inġenji mibdula mwettqa mill-
intrapriża Franċiza «Eurocopter» fir-rigward tal-klijentela tagħha tmur kontra r-Regolamenti 
Ewropej dwar il-kompetizzjoni, u l-aktar kontra l-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat KE. Dak li 
ressaq il-petizzjoni jisħaq li «Eurocopter» tesiġi mingħand il-klijenti tagħha li jagħmlu 
kuntratt esklussiv ta’ servizz ta’ wara l-bejgħ, ta’ tiswija u ta’ manutenzjoni, u li l-intrapriża, 
konxja tal-monopolju tagħha, tagħmel prezzijiet għoljin wisq għall-partijiet ta’ inġenji 
mibdula fejn jidħlu l-klijenti tagħha. Għaldaqstant, dak li ressaq il-petizzjoni jitlob lill-
Parlament Ewropew li jwaqqaf din l-impożizzjoni diretta tal-kundizzjonijiet kummerċjali 
mhux raġonevoli.

2. Ammissibbilità

Dikjarata ammissibbli fid-19 ta’ Jannar 2007. Tagħrif mitlub lill-Kummissjoni (Artikolu 192 
(4) tar-Regolament).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fis-7 ta’ Mejju 2007.

I. Il-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni huwa l-President tal-Kunsill ta’ Amministrazzjoni ta’ Air 
Intersalonika, li hija intrapriża tat-transport bl-uffiċċji ewlenin tagħha f’Salonika fil-
Greċja. Skond l-indikazzjonijiet provduti minn dak li ressaq il-petizzjoni, Air 
Intersalonika xi snin ilu xtrat żewġ elikotteri tat-tip Écureuil AS-350 BA u AS-355 N 
mingħand il-fabbrikant Franċiż Eurocopter, minħabba fl-użu tagħhom fil-qafas tal-
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ħidma kummerċjali tagħha. Fil-petizzjoni tagħha, Air Intersalonika tisħaq li 
Eurocopter ġagħlet lix-xerrejja tiffirma kuntratti speċifiċi dwar ix-xiri tat-tagħmir, fi 
żmien 48 siegħa, ta’ partijiet li jinbidlu u tas-servizz tekniku bħala ħtieġa għall-ħlas ta’ 
prezz ikkalkulat f’sigħat ta’ titjir ta’ kull wieħed mill-elikotteri ("by the hour"). Barra 
minn hekk, dawn il-kuntratti jġibu magħhom il-ħlas miżjud ta’ minn 30% sa 40% 
f’każ ta’ provvista minnufih tal-partijiet li jridu jinbidlu. Fl-aħħarnett dak li ressaq il-
petizzjoni jsemmi xi nuqqasijiet fit-twassil tal-partijiet sfużi li Eurocopter ippruvat 
tgħaddi bħala xierqa hi u tisħaq fuq l-allegat qtugħ tal-provvista.

Biex isostni d-dikjarazzjonijiet tiegħu, Air Intersaloniki jipprovdi biss xi kopji ta’ ċerti
messsaġġi elettroniċi li ġejjin mill-kumpanija Ġermaniża Helitec, li, skond it-tagħrif li 
disponibbli, tidher li hi kumpanija indipendenti u taħdem fil-qasam tat-tiswija u l-
manutenzjoni ta’ l-elikotteri. Fil-qosor, f’dawn il-messaġġi elettroniċi, Helitec jwieġeb
lil Air Intersalonika biex jipprovdilu l-prezzijiet (u kundizzjonijiet oħra tal-bejgħ, bħal 
ma huma l-mod kif isir il-ħlas u kemm iddum biex issir il-kunsinna) ta’ ċertu prodotti, 
filwaqt li jistiednu jgħaddielu d-deċiżjonijiet tiegħu dwar il-proposti tiegħu (messaġġi 
elettroniċi tat-22.3.06; 4.4.06; 5.4.06; 20.4.06; 26.4.06; 2.5.06). Fil-qafas ta’ dan l-
iskambju, Helitec jgħarraf ukoll lil Air Intersalonika dwar il-kundizzjonijiet relatati 
mat-tibdil ta’ rotor anti-couple (tailrotor) li minħabba d-difetti li kellha ma kinitx 
tippermetti t-tiswija. (e-mails tal-25.4.06;  26.4.06; 2.5.06).

L-ewwel nett, tajjeb li ssir enfasi dwar in-natura tad-dokumentazzjoni mressqa minn
Air Intersalonika, dokumentazzjoni li ma kinitx sħiħa. Fil-fatt, dawn id-dokumenti 
ġejjin kollha minn Helitec filwaqt li m’hemm l-ebda rabta evidenti bejn id-
dikjarazzjonijiet ta’ Air Intersalonika dwar il-komportamenti ta’ Eurocopter skond dak 
li ressaq il-petizzjoni, u l-kontenut ta’ l-e-mails li ġejjin minn Helitec. 

Imbagħad, importanti li wieħed li l-kwistjonijiet li joħorġu mid-dokumenti pprovduti 
minn Air Intersalonika jikkonċernaw biss kwistjonijiet kummerċjali relatati mal-bejgħ 
ta’ ċerti prodotti (partijiet ta’ rikambju għall-elikotteri) u m’għandhomx x’jaqsmu ma’ 
elementi probatorji li jistgħu jkunu utli għall-iskopijiet ta’ l-analiżi tas-sitwazzjoni 
dwar il-kompetizzjoni fil-qasam ikkonċernat. B’mod speċjali, l-elementi mressqin
minn Air Intersalonika ma jippruvawx li Eurocopter tinsab f’pożizzjoni dominanti u 
abbużat minn din il-pożizzjoni.

Fl-aħħar nett, dak li ressaq il-petizzjoni ma jipprovdix lanqas xi fatti li jikkonċernaw 
il-ftehim li Eurocopter skond hu impona fuqu.

II. Il-kuntest

Sa issa, Air Intersalonika ma kkuntatjatx lill-Kummissjoni sabiex turi ksur tar-
Regolamenti Komunitarji dwar il-kompetizzjoni.

Minbarra dan, il-Kummissjoni m’għandhiex tagħrif li ġej minn għejun oħra, li 
jippermetti li tkun ivverifikata l-kontestazzjonijiet ta’ min ressaq il-petizzjoni fid-dawl 
tal-kuntest ġudizzjarju u ekonomiku li jikkaratterizza s-swieq tas-servizzi ta’ tiswija u 
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manutenzjoni tal-elikotteri.

Apparti dan, il-Kummissjoni tfakkar li l-liġi Komunitarja dwar il-kompetizzjoni 
tistabbilixxi proċeduri speċifiċi għall-ipproċessar ta’ ilmenti ibbażati fuq l-Artikoli 81 
u 82 tat-Trattat. B’mod speċifiku, ir-Regolament tal-Kummissjoni n° 773/20041

jipprevedi xi kundizzjonijiet ta’ ammissibbilità għal ċertu ilmenti li jinkludu l-
obbligazzjoni li tiġi provduta l-informazzjoni minima hekk kif mniżżla mill-Formola 
C annessa mar-Regolament imsemmi.

III. Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-Kummissjoni tirrimarka li minħabba fir-raġunijiet speċifikati hawn fuq f’punt I,  l-
elementi provduti minn Intersalonika m’humiex biżżejjed u ma jagħtux r-raġunijiet li 
għalihom jeżisti preġudizzju għall-kompetizzjoni fis-swieq tat-tiswija u l-
manutenzjoni tal-elikotteri.

Madankollu l-Kummissjoni tosserva li l-elementi provduti minn Intersalonika jidhru li 
jikkonċernaw il-qasam tal-Liġi Ċivili. Għal din ir-raġuni, l-imħallfin ordinarji 
kompetenti għandhom il-poter neċessarju sabiex jiddeċiedu dwar il-fatti ppreżentati
minn Air Intersalonika. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni tixtieq tfakkar li, f’każ li 
minn din il-proċedura ċivili jirriżulta xi aġir li jmur kontra l-kompetizzjoni, l-imħallef 
nazzjonali jkun jista’ jikkunsidra dan fid-deċiżjoni tiegħu, fid-dawl tan-natura ta’ l-
Artikoli 81 u 82 tat-Trattat.li jistgħu jiġu applikati direttament.

IV. Konklużjoni

Filwaqt li tqis dan ta’ hawn fuq, il-Kummissjoni tara li, skond it-tagħrif li ġie 
ipprovdut lilha, l-imġiba ta’ Eurocopter u/jew ta’ Helitec, li ġiet irrapportata minn Air 
Intersalonika, ma tidhirx li tikkostitwixxu xi ksur tar-Regolamenti Komunitarji dwar 
il-kompetizzjoni iżda tidher li aktar għandha x’taqsam mal-qasam tad-Liġi Ċivili li l-
applikazzjoni tagħha taqa’ taħt ir-responsabbilità ta’ l-imħallfin ordinarji kompetenti.

  
1 Regolament n° 773/2004 tal-Kummissjoni tas-7 ta’ April 2004 relatat mal-proċeduri implementati mill-
Kummissjoni, għall-applikazzjoni ta’ l-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat, ĠU L 123 tas-27.4.2002, pġ. 18.
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