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Verzoekschrift 644/2006, ingediend door Melas Ianniotis (Griekse nationaliteit), namens 
“Air Intersalonika”, over een vermeende overtreding van de Europese 
mededingingsregels door het Franse bedrijf “Eurocopter”

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is voorzitter van het Griekse bedrijf. Het beleid met betrekking tot reserveonderdelen 
dat het Franse bedrijf “Eurocopter” ten aanzien van zijn klanten hanteert, is volgens hem in 
strijd met de mededingingsregels van de EU, met name artikelen 81 en 82 van het EG-
Verdrag. Volgens indiener eist “Eurocopter” van zijn klanten dat zij een exclusief contract 
voor service na verkoop, reparaties en onderhoud afsluiten, en gebruikt het bedrijf zijn 
monopolie vervolgens door van zijn klanten exorbitante prijzen te vragen voor 
reserveonderdelen. Indiener verzoekt het Europees Parlement derhalve een eind te maken aan 
deze rechtstreekse oplegging van onbillijke voorwaarden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 januari 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 mei 2007

I. Het verzoekschrift

Indiener is voorzitter van de raad van bestuur van Air Intersalonika, een 
transportonderneming gevestigd in Thessaloniki in Griekenland. Volgens indiener zou Air 
Intersalonika enkele jaren geleden twee helikopters van het type Écureuil AS-350 BA en AS-
355 N hebben aangeschaft bij de Franse producent Eurocopter voor zijn commerciële 
werkzaamheden. In het verzoekschrift stelt de vertegenwoordiger van Air Intersalonika dat 
Eurocopter klanten ertoe verplicht specifieke contracten te ondertekenen voor levering van 
reserveonderdelen en technische diensten binnen 48 uur. Hierbij wordt een prijs in rekening 
gebracht op basis van de vlieguren van de helikopter in kwestie ("by the hour"). Voorts zou in 
deze contracten een toeslag van 30 à 40 procent in rekening worden gebracht in geval van 
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onmiddellijke levering van reserveonderdelen. Tot slot stelt indiener dat Eurocopter een 
aantal losse onderdelen niet heeft geleverd, die volgens Eurocopter niet op voorraad waren.

Als bewijs verstrekt Air Intersaloniki enkel kopieën van diverse e-mails van het Duitse bedrijf 
Helitec, dat, op basis van de beschikbare informatie, een onafhankelijke onderneming lijkt te 
zijn die zich toelegt op de reparatie en het onderhoud van helikopters. Samenvattend stuurt 
Helitec e-mails aan Air Intersalonika met prijsindicaties (en overige verkoopvoorwaarden, 
zoals de betalingswijze en levertermijn) van bepaalde producten, waarbij het bedrijf wordt 
verzocht te laten weten welk besluit het over de voorstellen heeft genomen (e-mails van 22 
maart 2006; 4 april 2006; 5 april 2006; 20 april 2006; 26 april 2006; 2 mei 2006). Bij deze 
uitwisseling deelt Helitec Air Intersalonika voorts de voorwaarden mee voor vervanging van 
een staartrotor (tail rotor), aangezien dit onderdeel dusdanige defecten vertoont dat het niet 
kan worden gerepareerd (e-mails van 25 april 2006; 26 april 2006; 2 mei 2006).

Allereerst dient te worden onderstreept dat Air Intersalonika onvolledige documentatie heeft 
voorgelegd. Alle documenten komen namelijk van Helitec, terwijl er geen duidelijk verband 
bestaat tussen de beweringen van Air Intersalonika over het vermeende handelen van 
Eurocopter en de inhoud van de e-mails van Helitec. 

Voorts zij erop gewezen dat de door Air Intersalonika verstrekte documenten uitsluitend gaan 
over commerciële kwesties betreffende de verkoop van bepaalde producten 
(reserveonderdelen voor helikopters) en geen enkele bewijskracht hebben voor analyse van de 
concurrentiesituatie in de desbetreffende sector.  Uit de door Air Intersalonika voorgelegde 
elementen blijkt geenszins dat Eurocopter een machtspositie heeft en hiervan misbruik heeft 
gemaakt.

Tot slot verstrekt indiener evenmin elementen betreffende de overeenkomsten die Eurocopter 
hem zou hebben opgelegd.

II. Achtergrond

Tot dusver heeft Air Intersalonika geen contact opgenomen met de Commissie in verband met 
schending van het Europese mededingingsrecht.

Bovendien beschikt de Commissie niet over informatie van andere bronnen op basis waarvan 
de klacht van indiener kan worden beoordeeld in het licht van de juridische en economische 
context van de markt voor reparatie en onderhoud van helikopters.

Overigens wijst de Commissie erop dat in het Europese mededingingsrecht specifieke 
procedures zijn vastgelegd voor de behandeling van klachten op basis van artikelen 81 en 82 
van het Verdrag. In Verordening nr. 773/20041 van de Commissie zijn 
toelaatbaarheidsvereisten vastgelegd voor dergelijke klachten. Indieners moeten minimale 
informatie verstrekken, die wordt vermeld in formulier C dat aan voornoemde verordening is 
gehecht.

III. Commentaar van de Commissie betreffende het verzoekschrift 

  
1 Verordening nr. 773/2004 van de Commissie van 7 april 2004 betreffende procedures van de Commissie op 
grond van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag, PB L 123 van 27.4.2002, blz. 18
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De Commissie merkt op dat de door Air Intersalonika verstrekte elementen om de in punt I 
uiteengezette redenen onvolledig zijn en niet de redenen bevatten waarom er op de markt voor 
diensten voor reparatie en onderhoud van helikopters inbreuk wordt gemaakt op het 
mededingingsrecht.

De Commissie stelt echter dat de door Air Intersalonika verstrekte elementen lijken te vallen 
onder het burgerlijk recht. Om die reden beschikken normale rechters over de nodige 
bevoegdheden om een uitspraak te doen over de door Air Intersalonika genoemde feiten. De 
Commissie wijst er in dit verband op dat de nationale rechter tijdens een dergelijke 
burgerlijke rechtsvordering in zijn besluit rekening kan houden met een mogelijke inbreuk op 
het mededingingsrecht, aangezien de artikelen 81 en 82 van het Verdrag rechtstreeks 
toepasbaar zijn.

IV. Conclusie

Gezien het voorgaande en op basis van de verstrekte informatie is de Commissie van oordeel 
dat het handelen van Eurocopter en/of Helitec, dat door Air Intersalonika aan de kaak wordt 
gesteld, geen inbreuk lijkt te maken op de Europese mededingingsregels, maar een zaak is van 
het burgerlijk recht, waarvoor nationale rechters bevoegd zijn.


