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Tárgy: Saverio De Bonis olasz állampolgár által az ANLAC – Associazione
Nazionale Liberi Allevatori di Conigli nevében benyújtott 0500/2010. számú 
petíció a trösztellenes szabályoknak a nyúlhús piacán történő állítólagos 
olaszországi megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

Olaszország a legnagyobb nyúlhús termelő az EU-ban, világszinten pedig Kína mögött a 
második helyen áll. Úgy tűnik, hogy 2007 óta a piac összeomlott. Bár az olasz parlament 
elfogadott egy határozatot az ágazatnak nyújtott támogatások folyósításáról, a hatóságok 
megmagyarázhatatlanul lassan folytatják le a támogatás folyósításához szükséges előzetes 
eljárásokat. A nyúlhús-termelők egyesülete azt gyanítja, hogy a háttérben törvénytelen 
folyamatok zajlanak, amelyek ellentétesek az érintett piacra vonatkozó trösztellenes 
szabályokkal. A kormány azonban mindezidáig nem kérte fel az olasz versenyhivatalt 
vizsgálat lefolytatására. Eközben a termelők továbbra is a fennmaradásért küzdenek. A petíció 
benyújtója arra kéri az európai hatóságokat, hogy avatkozzanak be annak érdekében, hogy 
kiderüljön, megsértik-e a trösztellenes szabályokat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010.szeptember 10. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. november 10.

A petíció
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Az ANLAC (Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli) az olasz nyúltenyésztők 
érdekeit védő olasz egyesület. A petíció benyújtója azt kéri a Bizottságtól, hogy az olasz 
nyúltenyésztési ágazatban indítson vizsgálatot annak ellenőrzésére, hogy tiszteletben tartják-e az 
uniós versenyjogot, és/vagy hogy járjon közbe az Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato-nál (a továbbiakban: az olasz versenyhatóság) és az említett ágazat tekintetében kérje 
intézkedések meghozatalára.

Az ANLAC elsősorban azt emeli ki, hogy az olasz nyúltenyésztési ágazat három éve mély 
válságban van. 2007-ig uniós szinten ez volt a legnagyobb ágazat, világszinten pedig Kína 
mögött a második helyen állt. Idén az ágazat 93.500 tonna nyúlhúst állított elő, ami 67,5 millió 
egyedet jelent (az uniós össztermelés 54%-át). 5000 tenyészet, köztük 1600 professzionális 
tenyészet, 51 vágóhíd, valamint 14 közepes és nagy nyúltakarmány-termelő működött ebben az 
ágazatban. Az ezután bekövetkezett válság miatt drámaian csökkent a nyúlhús-termelés, és az 
ágazatban működő számos vállalkozás zárt be annak ellenére, hogy Olaszországban a nyúlhús-
fogyasztás stabil maradt.

Az ágazat válságára a mezőgazdasági minisztérium is felfigyelt, de még nem jelentette be az 
ágazat válságát, mivel egyelőre a mezőgazdasági termelők jövedelemtámogatására vonatkozó 
olasz törvényben meghatározott pénzügyi alapokat használja fel. Az olasz Szenátus 
mezőgazdasági bizottsága határozatot fogadott el a szóban forgó ágazat támogatására, és az olasz 
képviselőház mezőgazdasági bizottsága is ugyanilyen határozatot terjesztett elő: ennek vitája 
jelenleg is zajlik. Végül a „Nyúltenyésztési ágazat intervenciós tervét” jelenleg vizsgálja az 
állam-régió konferencia. Az ANLAC kiemeli továbbá, hogy a nyúlhús ára folyamatosan csökken 
Olaszországban. A körülmények láttán az ANLAC az olasz versenytörvényre, illetve az EUMSz. 
101. és 102. cikkén alapuló két panaszt nyújtott be az olasz versenyhatósághoz.

Az ANLAC többek között azt állítja, hogy az élőnyúl-felvásárlók (akik az említett nyulakat ezt 
követően levágják és húsukat az élelmiszerforgalmazási lánc vállalkozásainak adják el) rögzítik 
az élőnyúl vételárát és a megvásárolandó mennyiségeket, információt cserélnek egymással, és az 
élőnyúl eladási akciók alkalmával egyeztetik ajánlataikat. Az ANLAC még általánosabban említi 
meg, hogy az élőnyúl-felvásárlók összehangolják beszerzési politikájukat, és az „import/export 
motorját” az árak alacsonyan tartására használják1.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

Az Európai Bizottság megkereste az olasz versenyhatóság azon osztályait, amelyek az ANLAC 
fent említett két panaszát kivizsgálták. Az osztályok közlése szerint az első panaszt elutasították, 
míg a második panaszt jelenleg vizsgálják mélyrehatóan.

Meg kell említeni, hogy sem az ANLAC, sem az ágazat más szereplője nem nyújtott be 
hasonló panaszt a Bizottsághoz.

A Szerződés 101. és 102. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 
2002. december 16-i 1/2003/EK rendelet2 bevezette a párhuzamos jogkörök rendszerét, amely 
lehetővé teszi, hogy a Bizottság és a tagállamok versenyhatóságai (a „nemzeti 
                                               
1 Ezt a szempontot a szóban forgó petícióban nem fejtik ki világosan.
2 HL L 1., 2004.1.4., 1. o.
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versenyhatóságok”) alkalmazhassák az EK-Szerződés 101. és 102. cikkét. A nemzeti 
versenyhatóságok és a Bizottság együttesen alkotják az eljárás során az általános érdeket 
szem előtt tartó és a verseny megőrzése érdekében szorosan együttműködő hatóságok 
hálózatát, az Európai Versenyhatóságok Hálózatát.

A fent említett 1/2003/EK tanácsi rendelet célja az, hogy hatékonyan megossza a munkát az 
Európai Versenyhatóságok Hálózatba tartozó hatóságok között azokban az ügyekben, 
amelyek kivizsgálását szükségesnek ítélik. A versenyhatóságok hálózatán belüli 
együttműködésről szóló bizottsági közlemény1 szerint a fent említett párhuzamos jogkörök 
rendszerének keretében az ügyeket a következőképpen kezelik: a) egyetlen nemzeti 
versenyhatóság (esetlegesen más tagállamok versenyhatóságainak közreműködésével); b) 
vagy több, párhuzamosan eljáró nemzeti versenyhatóság; c) vagy az Európai Bizottság2. Az 
esetek többségében az üggyel a panaszt átvevő hatóság foglalkozik3. Az ügy továbbadása csak 
abban az esetben képzelhető el, ha ez a hatóság úgy ítéli meg, hogy nincs kedvező helyzetben 
ahhoz, hogy eljárjon, vagy ha más hatóságok is úgy ítélik meg, hogy kedvező helyzetben 
vannak az eljáráshoz4. A hatóság akkor tekinthető úgy, hogy kedvező helyzetben van a panasz 
kezelésére, ha a következő három halmozott feltétel teljesül: a) a megállapodásnak vagy a 
gyakorlatnak jelentős, tényleges vagy előrelátható hatásai vannak a területén, azt ott hajtják 
végre vagy onnan ered; b) a hatóság képes hatékonyan megszüntetni a teljes jogsértést; c) 
képes összegyűjteni, esetlegesen más hatóságok közreműködésével, a jogsértés 
bizonyításához szükséges bizonyítékokat5.

Úgy tűnik, hogy a petíció benyújtója által említett esetben az iménti három kritérium 
maradéktalanul teljesül. Következésképpen az olasz versenyhatóság kedvező helyzetben van 
az ANLAC által hozzá benyújtott panaszok kezeléséhez. Ezenkívül ez a hatóság foglalkozott 
tevékenyen (illetve foglalkozik most is) a fent említett panaszokkal.

Következtetések

Az 1/2003/EK rendeletben, valamint a versenyhatóságok hálózatán belüli 
együttműködésről szóló fent említett bizottsági közleményben foglaltaknak megfelelően 
a Bizottság nem köteles vizsgálatot indítani az ANLAC által a petíciójában említett 
tényekkel kapcsolatban.

Hozzá kell tenni, hogy a fent említett szabályoknak megfelelően a Bizottság feltétlenül együtt 
fog működni az olasz versenyhatósággal a Szerződésben foglalt versenyszabályok egységes 
alkalmazásának biztosítása érdekében.

                                               
1 HL C 101., 2004.4.27., 43. o.
2 A 4. lábjegyzetben említett közlemény 5. pontja.
3 A 4. lábjegyzetben említett közlemény 6. pontja.
4 Uo.
5 A 4. lábjegyzetben említett közlemény 8. pontja.


