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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

10.11.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0500/2010, внесена от Saverio De Bonis, с италианско 
гражданство, от името на ANLAC – Associazione Nazionale Liberi 
Allevatori di Conigli, относно предполагаемо нарушение на 
антитръстовите правила на пазара за заешко месо в Италия

1. Резюме на петицията

Италия е най-големият производител на заешко месо в ЕС и втора в света след Китай.
Изглежда, че пазарът се е сринал след 2007 г. Макар че италианският парламент е 
приел резолюция за предоставяне на помощи за сектора, органите действат необяснимо 
бавно при обработването на предварителните процедури за активиране на тези помощи.
Асоциацията на производителите на заешко месо подозира, че на пазара има незаконна 
намеса, в нарушение на антитръстовото законодателство. Правителството обаче все 
още не е поискало разследване от италианския антитръстов орган. Междувременно 
производителите продължават да се борят за оцеляване. Вносителят моли европейските 
органи да се намесят, за да установят дали има нарушение на антитръстовото 
законодателство.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 септември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 10 ноември 2010 г.

Петицията

ANLAC (Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli) е италианска асоциация, която 
защитава интересите на италианските производители на зайци. Вносителят на петицията 
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иска от Комисията да проведе разследване в италианския сектор за отглеждане на зайци, 
за да провери дали правото на ЕС в областта на конкуренцията е спазено и/или да се 
намеси в работата на Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (по-долу 
„италиански орган по конкуренцията“), за да изиска предприемането на мерки по 
отношение на посочения сектор.

На първо място ANLAC подчертава, че от три години италианският сектор за отглеждане 
на зайци се намира в дълбока криза. До 2007 г. секторът е заемал първо място на равнище 
Европейски съюз и е бил втори в света след Китай. Тази година секторът е произвел 
93 500 тона заешко месо, което се равнява на 67,5 милиона зайци (54 % от общото 
количество за Европейския съюз). В сектора работят 5 000 стопанства, от които 1 600 
професионални, 51 кланици и 14 средни и големи производители на фураж за зайци. В 
резултат на настъпилата впоследствие криза е налице драстично намаляване на 
производството на заешко месо и затваряне на много работещи в сектора предприятия, 
въпреки факта, че потреблението в Италия на заешко месо остава стабилно.

Кризата е предизвикала интерес от страна на министерство на земеделието, което все още 
не е обявило кризисно положение в сектора чрез използването на предвидените от 
италиански закон средства за подпомагане на доходите на земеделските производители.
Комисията по земеделие към италианския сенат е приела резолюция за подпомагане на 
въпросния сектор и съответната комисия към долната камара на италианския парламент е 
представила подобна резолюция, която понастоящем се разисква. И накрая, на 
конференцията с участието на представители на държавата и на регионите понастоящем 
се разглежда „План за действие за сектора за отглеждане на зайци“. Също така ANLAC 
подчертава, че цената на заешкото месо в Италия се понижава непрекъснато. В този 
контекст ANLAC е представил на италианския орган по конкуренция две жалби, основани 
както на италианския закон в областта на конкуренцията, така и на членове 101 и 102 от 
ДФЕС.

ANLAC потвърждава по-специално, че купувачите на живи зайци, които впоследствие ги 
колят и продават месото им на предприятия от мрежата за разпространение на 
хранителните продукти, определят покупните цени и предлаганите за закупуване 
количества живи зайци, като обменят информация помежду си и координират офертите си 
в случай на отстъпки във връзка с продажбата на живи зайци. В по-общ план ANLAC 
подчертава, че купувачите на живи зайци координират своите политики относно 
обществените поръчки и използват „фактора внос/износ“, за да поддържат ниско равнище 
на цените1.

Коментари на Комисията относно петицията

Европейската комисия се е свързала със службите на италианския орган по 
конкуренцията, които са разгледали посочените по-горе две жалби на ANLAC. Службите 
са съобщили, че първата от тези жалби е била отхвърлена, докато втората понастоящем се 
проучва активно от част от посочените служби.

Следва да се подчертае, че подобна жалба не е внесена в Комисията нито от ANLAC, 
                                               
1 Този аспект не е уточнен във въпросната петиция.
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нито от други оператори в сектора.

Регламент (ЕО) № 1/2003 от 16 декември 2002 година относно изпълнението на 
правилата за защита на конкуренция, предвидени в членове 101 и 102 от Договора1

въвежда система на паралелни правомощия, позволяващи на Комисията и на органите 
по конкуренцията на държавите-членки („национални органи по конкуренцията“) да 
прилагат член 101 и 102 от Договора за ЕО. Заедно националните органи по 
конкуренцията и Комисията формират мрежа от обществени органи, които действат в 
общ интерес и поддържат тясно сътрудничество, за да защитят конкуренцията, 
Европейската мрежа за конкуренция („ЕМК“).

Посоченият по-горе Регламент № 1/2003 на Съвета има за цел да разпредели ефективно 
работата между органите, които са част от ЕМК, във връзка с въпросите, чието 
проучване се счита за необходимо. Съгласно съобщението на Комисията относно 
сътрудничеството в рамките на мрежата от органите по конкуренцията2, в рамките на 
тази система от паралелни правомощия казусите се разглеждат от: a) само един 
национален орган по конкуренцията (евентуално с помощта на подобни органи от 
други държави-членки); б) или от няколко национални органа по конкуренцията, 
действащи паралелно; c) или от Европейската комисия3. В по-голямата част от случаите 
органът, получил жалбата, продължава действията си по казуса4. Преразпределение на 
казус може да се предвижда само, когато съответният орган счита, че не е в добра 
позиция именно той да действа или когато други органи считат, че са в добра позиция 
да действат5. Даден орган може да счита, че се намира в най-добра позиция да разгледа 
определен казус, ако са изпълнени следните три условия: а) споразумението или 
практиката имат значителен съществуващ или предвидим ефект на неговата територия, 
прилагат се в рамките на неговата територия или произхождат оттам; б) органът има 
възможност ефективно да прекрати нарушението; в) органът може да събере 
доказателствата, необходими за доказване на нарушението, като това е възможно да се 
извърши и с помощта на други органи6

Изглежда, че в случая, посочен от вносителя на петицията, горепосочените три 
критерия са изцяло изпълнени. Следователно италианският орган по конкуренцията е в 
най-добра позиция да разгледа жалбите, които ANLAC е внесъл при него. Освен това 
този орган е разгледал или разглежда понастоящем активно посочените жалби.

Заключения

В съответствие с предвиденото от Регламент № 1/2003, както и от горепосоченото 
съобщение на Комисията относно сътрудничеството в рамките на мрежата от органите 
по конкуренцията, Комисията не е задължена да започне разследване относно 
представените от ANLAC в петицията му факти.
                                               
1 ОВ L 1 от 4.1.2004 г., стр. 1.
2 ОВ C от 27.4.2004 г., стр. 43.
3 Точка 5 от съобщението, посочено по-горе в бележката под линия на стр. 4
4 Точка 6 от съобщението, посочено по-горе в бележката под линия  на стр. 4.
5 Пак там.
6 Точка 8 от съобщението, посочено по-горе в бележката под линия на стр. 4.



PE452.749 4/4 CM\838895BG.doc

BG

Следва да се добави, че съгласно посочените по-горе правила, Комисията ще продължи 
да си сътрудничи с италианския орган по конкуренцията, за да гарантира еднакво 
прилагане на правилата за конкуренцията, заложени в Договора.


