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Θέμα: Αναφορά 0500/2010, του Saverio De Bonis, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της ένωσης «ANLAC - Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli», 
σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων στην 
αγορά κρέατος κουνελιού στην Ιταλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η Ιταλία είναι η μεγαλύτερη παραγωγός κρέατος κουνελιού στην ΕΕ και η δεύτερη στον 
κόσμο μετά την Κίνα. Φαίνεται ότι η αγορά έχει καταρρεύσει από το 2007. Αν και το ιταλικό 
κοινοβούλιο έχει εγκρίνει μια απόφαση για τη διάθεση ενισχύσεων προς τον κλάδο, οι αρχές 
καθυστερούν ανεξήγητα να διεκπεραιώσουν τις προκαταρκτικές διαδικασίες προκειμένου για 
την ενεργοποίηση των συγκεκριμένων ενισχύσεων. Η ένωση παραγωγών κρέατος κουνελιού 
υποπτεύεται ότι υπάρχει παράνομη παρεμπόδιση κατά παράβαση της αντιμονοπωλιακής 
νομοθεσίας στην αγορά. Όμως η αρμόδια ιταλική αρχή για την προστασία του ανταγωνισμού 
δεν έχει λάβει ακόμα κανένα αίτημα για να διερευνήσει το ζήτημα. Την ίδια στιγμή οι 
παραγωγοί συνεχίζουν τον αγώνα για επιβίωση. Ο αναφέρων ζητεί από τις ευρωπαϊκές αρχές 
να παρέμβουν προκειμένου να εξακριβώσουν αν παραβιάζεται η αντιμονοπωλιακή 
νομοθεσία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Σεπτεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2010.

Η αναφορά

Η ANLAC (Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli) είναι μια ιταλική ένωση που 
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υπερασπίζεται τα συμφέροντα των ιταλών εκτροφέων κονίκλων. Ο αναφέρων ζητεί από την 
Επιτροπή να διεξαγάγει έρευνα στον ιταλικό κλάδο κονικλοτροφίας προκειμένου να διαπιστώσει 
εάν τηρείται το δίκαιο της ΕΕ περί ανταγωνισμού ή/και να παρέμβει στην Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (εφεξής «ιταλική αρχή ανταγωνισμού») για να της ζητήσει να 
αναλάβει πρωτοβουλίες όσον αφορά τον εν λόγω κλάδο.

Καταρχάς, η ANLAC υπογραμμίζει ότι ο κλάδος της ιταλικής κονικλοτροφίας βρίσκεται, εδώ 
και τρία χρόνια, σε κατάσταση βαθιάς κρίσης. Έως το 2007, ο κλάδος αυτός ήταν ο 
σημαντικότερος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο δεύτερος σε παγκόσμιο επίπεδο, μετά 
την Κίνα. Εκείνη τη χρονιά, ο εν λόγω κλάδος παρήγαγε 93.500 τόνους κρέατος κουνελιού, 
ποσότητα που αντιστοιχεί σε 67,5 εκατομμύρια ζώα (54% του συνόλου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης). Στον εν λόγω κλάδο λειτουργούσαν 5.000 εκτροφεία, που περιλάμβαναν 1.600 
επαγγελματίες, 51 σφαγεία και 14 παραγωγούς, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, ζωοτροφών για 
κουνέλια. Λόγω της κρίσης που σημειώθηκε στη συνέχεια, παρατηρήθηκε δραματική μείωση 
της παραγωγής κρέατος κουνελιού και πολλές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν στον κλάδο 
αυτόν έκλεισαν, παρά το γεγονός ότι η κατανάλωση κρέατος κουνελιού στην Ιταλία παρέμεινε 
σταθερή.

Η κρίση στον κλάδο προσέλκυσε την προσοχή του Υπουργείου Γεωργίας, το οποίο όμως δεν 
έχει ακόμη κηρύξει τον κλάδο σε κατάσταση κρίσης, χρησιμοποιώντας κονδύλια που 
προβλέπονται από τον ιταλικό νόμο για τη στήριξη του εισοδήματος των γεωργών. Η Επιτροπή 
Γεωργίας της Ιταλικής Γερουσίας ενέκρινε ένα ψήφισμα υποστήριξης του εν λόγω κλάδου και η 
αντίστοιχη Επιτροπή της Ιταλικής Βουλής των Αντιπροσώπων παρουσίασε ένα παρόμοιο 
ψήφισμα, το οποίο επί του παρόντος είναι υπό συζήτηση. Τέλος, ένα «σχέδιο παρέμβασης για 
τον τομέα της κονικλοτροφίας» εξετάζεται επί του παρόντος από τη διάσκεψη κράτους-
περιφερειών. Η ANLAC υπογραμμίζει επίσης ότι η τιμή του κρέατος κουνελιού σημειώνει 
συνεχή πτώση στην Ιταλία. Στο πλαίσιο αυτό, η ANLAC υπέβαλε δύο καταγγελίες στην ιταλική 
αρχή ανταγωνισμού, με βάση τόσο την ιταλική νομοθεσία περί ανταγωνισμού όσο και τα άρθρα
101 και 102 της ΣΛΕΕ. 

Η ANLAC επισημαίνει κυρίως ότι οι αγοραστές ζώντων κονίκλων (οι οποίοι στη συνέχεια 
σφάζουν και πωλούν το κρέας των συγκεκριμένων κονίκλων στις επιχειρήσεις του κλάδου της 
διανομής τροφίμων) καθορίζουν τις τιμές αγοράς και τις ποσότητες ζώντων κονίκλων προς 
αγορά, ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους και συντονίζουν τις προσφορές τους 
επ’ ευκαιρία των προωθητικών προσφορών που αφορούν την πώληση ζώντων κονίκλων.
Γενικότερα, η ANLAC υπογραμμίζει ότι οι αγοραστές ζώντων κονίκλων συντονίζουν τις 
πολιτικές προμηθειών τους και χρησιμοποιούν τον «μοχλό πίεσης της εισαγωγής/εξαγωγής» 
προκειμένου να διατηρήσουν χαμηλό το επίπεδο των τιμών1.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικοινώνησε με τις υπηρεσίες της ιταλικής αρχής ανταγωνισμού οι 
οποίες εξέτασαν τις δύο προαναφερθείσες καταγγελίες της ANLAC. Οι εν λόγω υπηρεσίες 
ανέφεραν ότι η πρώτη από τις καταγγελίες αυτές απορρίφθηκε, ενώ η δεύτερη αποτελεί επί του 
παρόντος αντικείμενο ενεργού έρευνας εκ μέρους των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

                                               
1 Η πτυχή αυτή δεν αποσαφηνίζεται στην υπό εξέταση αναφορά.



CM\838895EL.doc 3/4 PE452.749

EL

Θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι καμία παρόμοια καταγγελία δεν υποβλήθηκε στην Επιτροπή, 
ούτε από την ANLAC ούτε από άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω κλάδο.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 της 16ης Δεκεμβρίου 2002 για την εφαρμογή των κανόνων 
ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 101 και 102 της Συνθήκης1 θεσπίζει ένα 
σύστημα παράλληλων αρμοδιοτήτων, το οποίο επιτρέπει στην Επιτροπή και στις αρχές 
ανταγωνισμού των κρατών μελών («εθνικές αρχές ανταγωνισμού») να εφαρμόζουν το άρθρο 
101 και το άρθρο 102 της Συνθήκης ΕΚ. Από κοινού, οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού και η 
Επιτροπή συναποτελούν ένα δίκτυο δημόσιων αρχών που ενεργούν προς το γενικό συμφέρον 
και συνεργάζονται στενά για τη διατήρηση του ανταγωνισμού, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Ανταγωνισμού («ΕΔΑ»).

Ο προαναφερθείς κανονισμός 1/2003 του Συμβουλίου σκοπεύει στον αποτελεσματικό 
καταμερισμό εργασίας μεταξύ των αρχών που συναποτελούν το ΕΔΑ όσον αφορά τις 
υποθέσεις εκείνες για τις οποίες κρίνεται αναγκαία η διεξαγωγή έρευνας. Σύμφωνα με την 
ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνεργασία στο πλαίσιο του δικτύου των αρχών 
ανταγωνισμού2 βάσει του συστήματος παράλληλων αρμοδιοτήτων που αναφέρεται ανωτέρω, 
οι υποθέσεις διεκπεραιώνονται από: α) μία και μόνο εθνική αρχή ανταγωνισμού 
(ενδεχομένως με τη συνδρομή των ΕΕΑ άλλων κρατών μελών)· ή β) από περισσότερες 
εθνικές αρχές ανταγωνισμού οι οποίες δρουν εκ παραλλήλου· ή γ) από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή3. Στις πλείστες περιπτώσεις, η αρχή που λαμβάνει μία καταγγελία παραμένει 
αρμόδια για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης4..Η παραπομπή μιας υπόθεσης σε άλλη αρχή 
είναι δυνατή μόνο σε περίπτωση κατά την οποία είτε η πρώτη αρχή θεωρεί ότι είναι 
ακατάλληλη για να επιληφθεί της υπόθεσης είτε κάποια άλλη αρχή θεωρεί ότι η ίδια είναι 
ομοίως κατάλληλη για να επιληφθεί της υπόθεσης5. Μία αρχή μπορεί να θεωρηθεί 
κατάλληλη για να επιληφθεί δεδομένης υπόθεσης εάν συντρέχουν οι ακόλουθες τρεις 
σωρευτικές προϋποθέσεις. α) η συμφωνία ή πρακτική έχει σημαντικές άμεσες, πραγματικές ή 
προβλέψιμες, συνέπειες για τον ανταγωνισμό εντός των ορίων της επικράτειας της αρχής, 
εφαρμόζεται στο εσωτερικό της επικράτειας ή προέρχεται από αυτήν· β) η αρχή είναι ικανή 
να θέσει τέλος αποτελεσματικά στην όλη παράβαση· γ) η αρχή είναι σε θέση να 
συγκεντρώσει, ενδεχομένως με τη συνδρομή άλλων αρχών, τα αποδεικτικά στοιχεία που 
χρειάζονται προκειμένου να αποδειχθεί η παράβαση6. 

Φαίνεται ότι στην περίπτωση που παραθέτει ο αναφέρων πληρούνται απολύτως τα τρία 
προαναφερθέντα κριτήρια. Κατά συνέπεια, η ιταλική αρχή ανταγωνισμού είναι κατάλληλη 
για να διεκπεραιώσει τις  καταγγελίες που της υπέβαλε η ANLAC. Επιπλέον, η εν λόγω αρχή 
διεκπεραίωσε (ή επί του παρόντος διεκπεραιώνει) ενεργά τις συγκεκριμένες καταγγελίες.

Συμπεράσματα

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον κανονισμό 1/2003 καθώς και από την 
                                               
1 ΕΕ L 1 της 4.1.2004, σ. 1.
2 ΕΕ C 101 της 27.4.2004, σ. 43.
3 Σημείο 5 της ανακοίνωσης που αναφέρεται ανωτέρω στην υποσημείωση της σελίδας 4.
4 Σημείο 6 της ανακοίνωσης που αναφέρεται ανωτέρω στην υποσημείωση της σελίδας 4.
5 Αυτόθι.
6 Σημείο 8 της ανακοίνωσης που αναφέρεται ανωτέρω στην υποσημείωση της σελίδας 4.
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προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνεργασία στο πλαίσιο του 
δικτύου των αρχών ανταγωνισμού, η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να διεξαγάγει έρευνα 
σχετικά με τα περιστατικά που επισημαίνονται από την ANLAC στην αναφορά της.

Πρέπει δε να προστεθεί ότι, σύμφωνα με τους ανωτέρω κανόνες, η Επιτροπή δεν θα 
παραλείψει να συνεργαστεί με την ιταλική αρχή ανταγωνισμού προκειμένου να διασφαλισθεί 
η συνεπής εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού της Συνθήκης.


