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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0644/2006 złożona przez Melasa Ianniotisa (Grecja) w imieniu Air Intersalonika, 
w sprawie rzekomego naruszenia przepisów UE dotyczących konkurencji przez 
francuskie przedsiębiorstwo Eurocopter

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, prezes zarządu ww. greckiego przedsiębiorstwa, twierdzi, że polityka 
dotycząca części zamiennych stosowana wobec klientów przez francuskie przedsiębiorstwo 
Eurocopter stanowi naruszenie przepisów UE dotyczących konkurencji, w szczególności 
art. 81 i 82 traktatu WE. Składający petycję podkreśla, że Eurocopter wymaga od klientów 
zawarcia umowy na wyłączność w zakresie obsługi posprzedażnej, napraw i utrzymania oraz 
że będąc monopolistą, przedsiębiorstwo to żąda od klientów wygórowanych cen za części 
zamienne. Składający petycję zwraca się zatem do Parlamentu Europejskiego o położenie 
kresu praktyce bezpośredniego narzucania nieuczciwych warunków handlowych.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 19 stycznia 2007 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 7 maja 2007 r.

I. Petycja

Składający petycję jest prezesem zarządu Air Intersalonika, przedsiębiorstwa 
transportowego z siedzibą w Salonikach w Grecji. Zgodnie z informacjami 
dostarczonymi przez składającego petycję Air Intersalonika zakupiła przed kilkoma 
laty dwa śmigłowce typu Ecureuil AS-350 BA i AS-355 N od francuskiego 
producenta, firmy Eurocopter, w celu wykorzystania ich w prowadzonej działalności 
handlowej. Air Intersalonika stwierdza w petycji, że Eurocopter zmusza kupujących 
do podpisywania specjalnych umów dotyczących dostarczania części zamiennych 
i usług technicznych w ciągu 48 godzin, wymagając zapłaty ceny wyliczonej na 
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podstawie liczby godzin lotu poszczególnych śmigłowców („by the hour”). Ponadto 
twierdzi, że umowy te obejmują dodatkową opłatę w wysokości 30% do 40% 
w przypadku niezwłocznego dostarczenia części zamiennych. Na koniec składający 
petycję wspomina o przypadkach niedostarczenia części zamiennych, uzasadnianych 
jakoby przez Eurocopter rzekomym wyczerpaniem zapasów. 

Na poparcie tych stwierdzeń firma Air Intersaloniki dostarczyła tylko kopie 
wiadomości e-mail od niemieckiej firmy Helitec, która według dostępnych informacji 
wydaje się być niezależną spółką zajmującą się naprawami i utrzymaniem 
śmigłowców. Podsumowując, w wiadomościach tych Helitec odpowiada firmie Air 
Intersalonika, podając ceny (i inne warunki sprzedaży, jak na przykład warunki 
płatności i terminy dostaw) niektórych wyrobów i prosząc o powiadomienie o decyzji 
w sprawie tych propozycji (wiadomości z dnia 22.3.2006, 4.4.2006, 5.4.2006, 
20.4.2006, 26.4.2006 i 2.5.2006). W korespondencji tej Helitec informuje ponadto 
firmę Air Intersalonika o warunkach wymiany wirnika śmigła ogonowego (tailrotor), 
którego stan nie pozwala na naprawę (wiadomości z dnia 25.4.2006, 26.4.2006 
i 2.5.2006).

Przede wszystkim należy podkreślić niepełny charakter dokumentacji przedstawionej 
przez Air Intersalonika. Wszystkie dokumenty pochodzą od firmy Helitec, przy czym 
nie istnieje żaden wyraźny związek między stwierdzeniami Air Intersalonika 
dotyczącymi rzekomych zachowań firmy Eurocopter a treścią wiadomości od firmy 
Helitec. 

Należy również podkreślić, że kwestie podniesione w dokumentach dostarczonych 
przez Air Intersalonika dotyczą wyłącznie handlowych aspektów sprzedaży pewnych 
wyrobów (części zamiennych do śmigłowców) i nie stanowią w żadnej mierze 
materiału dowodowego mogącego posłużyć do analizy stanu konkurencji 
w omawianym sektorze. W szczególności informacje przedstawione przez Air 
Intersalonika nie dowodzą, jakoby Eurocopter zajmował dominującą pozycję 
i nadużywał jej.

Ponadto składający petycję nie dostarczył również informacji dotyczących 
porozumień narzuconych jakoby przez Eurocopter.

II. Kontekst

Air Intersalonika nie zwracała się wcześniej do Komisji w sprawie naruszenia 
wspólnotowych zasad konkurencji.

Ponadto Komisja nie posiada informacji z innych źródeł, które pozwoliłyby ocenić 
zarzuty składającego petycję w kontekście prawnym i gospodarczym 
charakteryzującym rynki usług w zakresie naprawy i utrzymania śmigłowców.

Komisja przypomina także, że wspólnotowe prawo konkurencji wprowadza specjalne 
procedury rozpatrywania skarg wniesionych w oparciu o art. 81 i 82 traktatu. 
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W szczególności rozporządzenie Komisji nr 773/20041 ustanawia warunki 
dopuszczalności tego rodzaju skarg, obejmujące obowiązek dostarczenia określonego 
minimum informacji, wymienionych w formularzu C załączonym do rozporządzenia.

III. Komentarze Komisji dotyczące petycji 

Komisja zauważa, że z przyczyn wymienionych powyżej w punkcie I informacje 
dostarczone przez firmę Intersalonika są niepełne i nie wskazują, dlaczego jej zdaniem 
na rynku usług w zakresie naprawy i utrzymania śmigłowców wystąpiło naruszenie 
zasad konkurencji.

Komisja odnotowuje ponadto, że jak się wydaje, fakty przedstawione przez firmę 
Intersalonika podlegają prawu cywilnemu. Dlatego też właściwe sądy powszechne 
mają uprawnienia niezbędne do orzeczenia w sprawie faktów przedstawionych przez 
Air Intersalonika. W tej kwestii Komisja przypomina, że jeśli tego rodzaju 
postępowanie cywilne wykazałoby działania niezgodne z zasadami konkurencji, 
sędzia krajowy miałby możliwość uwzględnić je w orzeczeniu, ponieważ art. 81 i 82 
traktatu stosują się bezpośrednio.

IV. Wnioski

W związku z powyższym Komisja uważa, że na podstawie dostarczonych informacji 
działania firmy Eurocopter lub Helitec, o których zawiadamia Air Intersalonika, nie 
wydają się stanowić naruszenia wspólnotowych zasad konkurencji i podlegają raczej 
prawu cywilnemu, którego stosowanie należy do właściwych sądów krajowych.

  
1 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 773/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. odnoszące się do prowadzenia przez 
Komisję postępowań zgodnie z art. 81 i art. 82 traktatu WE, Dz.U. L 123 z 27.4.2002, str. 18.


	667816pl.doc

