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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0500/2010 af Saverio De Bonis, italiensk statsborger, for "l'ANLAC 
- Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli" (den nationale 
sammenslutning af selvstændige kaninavlere), om påstået krænkelse af 
antitrustbestemmelserne på markedet for kaninkød i Italien

1. Sammendrag

Italien er den største producent af kaninkød i EU og nr. to på verdensplan efter Kina. Efter 
2007 ser det ud som om, markedet er brudt sammen. Selv om det italienske parlament har 
vedtaget en beslutning om at frigive støttemidler til branchen, er myndighederne uforklarligt 
længe om behandlingen af de indledende procedurer for at aktivere disse støttemidler.
Sammenslutningen af kaninkødproducenter har mistanke om, at der foregår en ulovlig 
påvirkning i strid med antitrustbestemmelserne. Men regeringen har endnu ikke bedt de 
italienske antitrustmyndigheder om at undersøge sagen. I mellemtiden kæmper producenterne 
for at overleve. Andrageren anmoder de europæiske myndigheder om at gribe ind for at finde 
ud af, om antitrustbestemmelserne overtrædes.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. september 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. november 2010.

"Andragendet

ANLAC (Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli) er en italiensk sammenslutning, 
som forsvarer de selvstændige italienske kaninavleres interesser. Andrageren ønsker, at 
Kommissionen indleder en undersøgelse i den italienske kaninavlssektor for at finde ud af, om 
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EU's konkurrencelovgivning overholdes, og/eller henstiller til Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato (i det følgende kaldet "den italienske konkurrencemyndighed") at 
gribe ind over for nævnte sektor. 

Først og fremmest påpeger ANLAC, at den italienske kaninavlssektor i de sidste tre år har 
befundet sig i en dyb krisetilstand. Indtil 2007 var denne sektor den største i EU og nr. to på 
verdensplan efter Kina. Det pågældende år producerede sektoren 93.500 t kaninkød, svarende til 
67,5 mio. dyr (54 % af EU's samlede produktion). Sektoren talte 5.000 kaninavlere, heraf 1.600 
professionelle, samt 51 slagterier og 14 mellemstore og store kaninfoderproducenter. På grund af 
krisen, som derefter opstod, faldt produktionen af kaninkød drastisk, og adskillige virksomheder 
i sektoren lukkede til trods for, at forbruget af kaninkød i Italien fortsat er stabilt.

Landbrugsministeren er opmærksom på krisen i sektoren, men har endnu ikke erklæret sektoren i 
krisetilstand og gjort brug af de midler, som ifølge en italiensk lov er bestemt til at støtte 
landmændenes indkomst. Det italienske senats landbrugsudvalg har vedtaget en beslutning om 
støtte til den berørte sektor, og landbrugsudvalget i det italienske deputeretkammer har foreslået 
en lignende beslutning, som i øjeblikket er under drøftelse. Endelig er en interventionsplan for 
kaninavlssektoren ved at blive behandlet i stat-regionskonferencen. ANLAC fremhæver 
ligeledes, at prisen på kaninkød falder konstant i Italien. Det er på denne baggrund, ANLAC har
indgivet to klager til den italienske konkurrencemyndighed under henvisning til såvel italiensk 
konkurrencelov som EUF-traktatens artikel 101 og 102. 

ANLAC hævder bl.a., at køberne af levende kaniner (der derefter slagter dyrene og sælger kødet 
til virksomheder inden for fødevaredistributionen) fastsætter købspriserne, og hvor mange 
levende kaniner der skal købes, udveksler informationer indbyrdes og samordner deres bud i 
forbindelse med tilbud ved salg af levende kaniner. Mere generelt påpeger ANLAC, at køberne 
af levende kaniner samordner deres indkøbspolitik og benytter sig af import-eksportvægtstangen 
til at holde prisniveauet nede1.

Kommissionens bemærkninger

Europa-Kommissionen har rettet henvendelse til den italienske konkurrencemyndigheds 
tjenestegrene, som har gennemgået ANLAC's to ovennævnte klager. Tjenestegrenene har 
meddelt, at den første klage er blevet afvist, hvorimod den anden er ved at bliver undersøgt aktivt 
af samme tjenestegrene.

Det bør understreges, at hverken ANLAC eller andre af sektorens aktører har forelagt 
Kommissionen tilsvarende klager.

I forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om anvendelse af Fællesskabets 
konkurrenceregler i henhold til traktatens artikel 101 og 1022 indføres en ordning om parallel 
kompetence, som sætter Kommissionen og medlemsstaternes konkurrencemyndigheder 
("nationale konkurrencemyndigheder") i stand til at anvende EF-traktatens artikel 101 og 102. 
Tilsammen danner de nationale konkurrencemyndigheder og Kommissionen et netværk af 
offentlige myndigheder, som handler i almenvellets interesse og samarbejder tæt om at bevare 
                                               
1 Dette aspekt er ikke klarlagt i det pågældende andragende.
2 EUT L 1 af 4.1.2004, s. 1.



CM\838895DA.doc 3/3 PE452.749v01-00

DA

konkurrencen, Det Europæiske Konkurrencenetværk. 

Rådets ovenfor omhandlede forordning 1/2003 tilsigter en effektiv arbejdsdeling mellem 
myndighederne i dette konkurrencenetværk vedrørende sager, som det findes nødvendigt at 
undersøge. Ifølge Kommissionens meddelelse om samarbejde inden for netværket af 
konkurrencemyndigheder1 behandles sagerne under ovennævnte ordning med parallel 
kompetence af: a) én enkelt national konkurrencemyndighed (eventuelt i samarbejde med 
tilsvarende myndigheder i andre medlemsstater), b) flere nationale konkurrencemyndigheder, 
der handler parallelt, eller c) Europa-Kommissionen2. I de fleste tilfælde vil den myndighed, 
som modtager en klage, blive ved med at have ansvaret for sagens behandling3. En ny 
tildeling af en sag vil kun kunne komme på tale i tilfælde, hvor denne myndighed finder, at 
den ikke har de rigtige forudsætninger for at handle, eller hvis andre myndigheder også mener 
at have gode forudsætninger for at handle4. En myndighed kan betragtes som værende i 
besiddelse af gode forudsætninger for at behandle en klage, hvis følgende tre betingelser alle 
er opfyldt: a) Aftalen eller praksis har betydelige, omgående eller forudsigelige, direkte 
virkninger på dennes territorium, iværksættes dér eller har sin oprindelse dér. b) Myndigheden 
er i stand til effektivt at bringe overtrædelsen som helhed betragtet til ophør. c) Den har 
mulighed for - eventuelt i samarbejde med andre myndigheder - at samle de fornødne beviser 
for overtrædelsen5.

Det forekommer, at i det af andrageren anførte tilfælde er de tre ovennævnte kriterier fuldt ud 
opfyldt. Følgelig har den italienske konkurrencemyndighed gode forudsætninger for at 
behandle de klager, som ANLAC har forelagt den. Desuden har denne myndighed behandlet 
nævnte klager aktivt (eller er ved at behandle dem).

Konklusioner

I medfør af bestemmelserne i forordning 1/2003 og Kommissionens ovenfor omhandlede 
meddelelse om samarbejde inden for netværket af konkurrencemyndigheder er Kommissionen 
ikke forpligtet til at indlede en undersøgelse af de kendsgerninger, som ANLAC anfører i sit 
andragende.

Det bør også tilføjes, at i overensstemmelse med ovennævnte regler vil Kommissionen 
samarbejde med den italienske konkurrencemyndighed for at sikre en sammenhængende 
anvendelse af traktatens konkurrenceregler."

                                               
1 EUT C af 27.4.2004, s. 43.
2 Punkt 5 i meddelelsen nævnt ovenfor i fodnote nr. 4.
3 Punkt 6 i meddelelsen nævnt ovenfor i fodnote nr. 4.
4 Smst.
5 Punkt 8 i meddelelsen nævnt ovenfor i fodnote nr. 4.


