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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Petiţia nr. 0644/2006, adresată de Melas Ianniotis, de naţionalitate elenă, în numele „Air 
Intersalonika”, privind pretinsa încălcare de către societatea franceză „Eurocopter” a 
regulamentelor privind concurenţa ale Uniunii Europene

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, preşedintele Consiliului de administraţie al societăţii elene mai sus menţionate, 
afirmă că politica pieselor de schimb aplicată de întreprinderea franceză „Eurocopter” cu 
privire la clientela sa încalcă regulamentele europene privind concurenţa, şi în special 
articolele 81 şi 82 din Tratatul CE. Petiţionarul subliniază că „Eurocopter” le impune 
clienţilor săi să încheie un contract de exclusivitate pentru service post-vânzare, reparaţii şi 
întreţinere, şi că întreprinderea, în temeiul monopolului deţinut, practică preţuri exorbitante 
destinate clientelei sale pentru piesele de schimb. În consecinţă, petiţionarul solicită 
Parlamentului European să pună capăt acestei impuneri directe a unor condiţii comerciale 
nerezonabile.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 ianuarie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii în
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 mai 2007.

I. Petiţia

Petiţionarul este preşedintele Consiliului de administraţie al Air Intersalonika, 
societate de transport cu sediul în Salonic, Grecia. Conform informaţiilor furnizate de 
petiţionar, Air Intersalonika a achiziţionat, cu câţiva ani în urmă, două elicoptere de tip 
Écureuil AS-350 BA şi AS-355 N de la producătorul francez Eurocopter, în vederea 



PE 390.334v01-00 2/4 CM\667816RO.doc
Traducere externă

RO

utilizării acestora în cadrul activităţii sale comerciale. În petiţia sa, Air Intersalonika 
afirmă că Eurocopter îşi obligă cumpărătorii să semneze contracte specifice privind 
furnizarea, în termen de 48 de ore, a pieselor de schimb şi serviciilor tehnice, 
solicitând achitarea unui preţ calculat în funcţie de orele de zbor ale fiecărui elicopter 
(„pe oră”). În plus, aceste contracte impun aplicarea unei suprataxe de 30% - 40% în 
caz de furnizare imediată a pieselor de schimb. În cele din urmă, petiţionarul 
menţionează anumite defecte de livrare a unor piese detaşate, justificate de Eurocopter 
în temeiul unei pretinse lipse de stoc. 

În susţinerea afirmaţiilor sale, Air Intersaloniki furnizează exclusiv copii ale unor 
anumite mesaje de e-mail trimise de societatea germană Helitec, care, în baza 
informaţiilor disponibile, pare a fi o societate independentă, care operează în domeniul 
reparaţiilor şi întreţinerii elicopterelor. Pe scurt, în aceste mesaje de e-mail, Helitec 
răspunde Air Intersalonika menţionând preţurile sale (şi alte condiţii de vânzare, cum 
ar fi modalităţile de plată şi termenele de vânzare) pentru anumite produse, şi o invită 
să comunice decizia privind aceste propuneri (mesajele de e-mail din 22.3.06; 4.4.06; 
5.4.06; 20.4.06; 26.4.06; 2.5.06). În cadrul acestui schimb, Helitec informează Air 
Intersalonika, printre altele, privind condiţiile referitoare la înlocuirea unei elice anti-
cuplu deoarece natura defecţiunii nu permite repararea acesteia (mesajele de e-mail 
din 25.4.06;  26.4.06;  2.5.06).

În primul rând, trebuie subliniat caracterul incomplet al documentaţiei prezentate de 
Air Intersalonika. De fapt, aceste documente provin integral de la Helitec, neexistând 
nici o legătură aparentă între afirmaţiile Air Intersalonika privind conduita prezumată 
a Eurocopter şi conţinutul mesajelor e-mail care provin de la Helitec. 

În consecinţă, trebuie subliniat faptul că aspectele menţionate în documentul furnizat 
de Air Intersalonika se referă exclusiv la aspecte comerciale referitoare la vânzarea 
anumitor produse (piese de schimb pentru elicoptere) şi nu au nici o legătură cu 
elementele probatorii utile în vederea analizării situaţiei concurenţiale în sectorul în 
discuţie. În special, elementele prezentate de Air Intersalonika nu probează poziţia 
dominantă deţinută de Eurocopter şi abuzul în temeiul acestei poziţii.

În cele din urmă, petiţionarul nu furnizează nici elemente privind acordurile impuse de 
Eurocopter.

II. Informaţii  

Până în prezent, Air Intersalonika nu a contactat Comisia în vederea probării unei 
încălcări a regulamentelor Comunităţii privind concurenţa.

În plus, Comisia nu dispune de informaţii, furnizate din alte surse, care să îi permită 
examinarea contestaţiilor petiţionarului prin prisma contextului juridic şi economic 
care caracterizează pieţele serviciilor de reparaţii şi întreţinere a elicopterelor.
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Pe de altă parte, Comisia reaminteşte faptul că legislaţia Comunităţii în domeniul 
concurenţei stabileşte proceduri specifice pentru instrumentarea plângerilor în temeiul 
articolelor 81 şi 82 din tratat. În special, Regulamentul nr. 773/20041 al Comisiei 
prevede condiţii de admisibilitate pentru asemenea plângeri, care implică obligaţia 
furnizării de informaţii minimale prevăzute de formularul C anexat la regulamentul 
mai sus menţionat.

III. Observaţiile Comisiei privind petiţia

Comisia a remarcat faptul că, din motivele mai sus menţionate la punctul I,  
elementele furnizate de Intersalonika sunt incomplete şi nu menţionează motivele 
pentru care există o afectare a concurenţei pe piaţa serviciilor de reparaţii şi întreţinere 
a elicopterelor.

Cu toate acestea, Comisia observă că elementele furnizate de Intersalonika par să cadă 
sub incidenţa dreptului civil. Din acest motiv, judecătorii uzuali competenţi deţin 
puterile necesare pentru a decide privind faptele evocate de Air Intersalonika. În acest 
sens, Comisia doreşte să reamintească faptul că, în cazul în care survin acţiuni 
anticoncurenţiale dintr-o asemenea procedură civilă, judecătorul naţional va fi în 
măsură să ţină seama de acest fapt în decizie, în temeiul naturii aplicabilităţii directe a 
articolelor 81 şi 82 din tratat.

IV. Concluzie

Ţinând seama de cele de mai sus, Comisia consideră că, în baza informaţiilor 
furnizate, acţiunile 'Eurocopter şi/sau Helitec, reclamate de Air Intersalonika, nu par să 
reprezinte încălcări ale regulamentelor Comunităţii privind concurenţa, ci par să cadă 
sub incidenţa dreptului civil, iar aplicarea revine judecătorilor naţionali competenţi.

  
1 Regulamentul nr. 773/2004 al Comisiei din 7 aprilie 2004 privind desfăJurarea procedurilor puse în aplicare 
de Comisie în temeiul articolelor 81 J i 82 din Tratatul CE, JO L 123, 27.4.2002, p. 18.
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