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Tema: Peticija Nr. 0500/2010 dėl tariamo antimonopolinių taisyklių, taikomų 
Italijos triušienos rinkoje, pažeidimo, kurią pateikė Italijos pilietis Saverio 
De Bonis asociacijos ANLAC (ital. Associazione Nazionale Liberi Allevatori di 
Conigli) vardu

1. Peticijos santrauka

Italija yra didžiausia triušienos gamintoja Europos Sąjungoje ir antra po Kinijos pasaulyje. 
Atrodo, kad nuo 2007 m. rinka žlugo. Nors Italijos parlamentas patvirtino rezoliuciją, kurioje 
numatoma suteikti pagalbą šiam sektoriui, valdžios institucijos veikia nepaaiškinamai lėtai 
atlikdamos preliminarias procedūras, kad ši pagalba būtų suteikta greičiau. Triušienos 
gamintojų asociacija įtaria, kad neteisėtai kišamasi į rinką pažeidžiant antimonopolinius teisės 
aktus. Tačiau vyriausybė dar neprašė kompetentingos Italijos konkurencijos institucijos tirti šį 
atvejį. Tuo metu gamintojai ir toliau kovoja, kad išliktų rinkoje. Peticijos pateikėjas prašo 
Europos Sąjungos institucijų imtis veiksmų, kad būtų nustatyta, ar pažeidžiami 
antimonopoliniai teisės aktai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. rugsėjo 10 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. lapkričio 10 d.

„Peticija

ANLAC (Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli) – Italijos asociacija, ginanti 
Italijos triušių augintojų interesus. Peticijos pateikėjas prašo, kad Komisija pradėtų tyrimą 
Italijos triušininkystės sektoriuje, siekdama patikrinti, ar laikomasi ES konkurencijos teisės, ir 
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(arba) kreiptųsi į instituciją Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (toliau – Italijos 
konkurencijos institucija) ir paprašytų jos imtis iniciatyvų dėl minėto sektoriaus. 

Pirmiausia ANLAC pabrėžia, kad Italijos triušininkystės sektorius trejus metus patiria gilią krizę. 
Iki 2007 m. šis sektorius buvo didžiausias Europos Sąjungoje ir antras po Kinijos pasaulyje. Tais 
metais šiame sektoriuje iš 67,5 mln. triušių pagaminta 93 500 t triušienos (54 % viso Europos 
Sąjungos kiekio). Šiame sektoriuje veikė 5 000 auginimo įmonių, iš kurių 1 600 – specializuotos 
įmonės, 51 skerdykla ir 14 vidutinių ir stambių triušių pašarų gamintojų. Dėl vėliau prasidėjusios 
krizės triušienos gamyba labai sumažėjo ir daug sektoriuje veikiančių įmonių užsidarė, nors 
Italijoje triušienos suvartojama tiek pat.

Žemės ūkio ministerija atkreipė dėmesį į sektoriaus krizę, bet dar nepaskelbė, kad sektorius 
išgyvena krizę, ir nepanaudojo lėšų, numatytų Italijos įstatyme dėl paramos ūkininkų pajamoms. 
Italijos Senato Žemės ūkio komitetas priėmė rezoliuciją, kuria remiamas aptariamas sektorius; 
Italijos Atstovų rūmų Žemės ūkio komitetas pateikė panašią rezoliuciją, kuri šiuo metu 
svarstoma. Pagaliau valstybės ir regionų konferencijoje šiuo metu svarstomas „Triušininkystės 
sektoriaus veiksmų planas“. ANLAC taip pat pabrėžia, kad triušienos kaina Italijoje nuolat 
mažėja. Šiomis aplinkybėmis ANLAC Italijos konkurencijos institucijai pateikė du skundus, 
pagrįstus tiek Italijos konkurencijos įstatymu, tiek SESV 101 ir 102 straipsniais. 

ANLAC visų pirma tvirtina, kad gyvų triušių pirkėjai (kurie paskui juos skerdžia ir jų mėsą 
parduoda maistą tiekiančioms įmonėms) nustato gyvų triušių pirkimo kainas ir pirktinus kiekius, 
tarpusavyje keičiasi informacija, derina savo pasiūlymus, pateikiamus vykstant gyvų triušių 
išpardavimams. Apskritai ANLAC pabrėžia, kad gyvų triušių pirkėjai derina savo veiksmus 
pirkdami triušius ir naudoja importo ir eksporto priemones, kad išlaikytų mažas kainas1.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Europos Komisija susisiekė su Italijos konkurencijos institucijos tarnybomis, kurios išnagrinėjo 
abu minėtus ANLAC skundus. Šios tarnybos pranešė, kad pirmasis skundas buvo atmestas, o 
antrąjį minėtos tarnybos šiuo metu aktyviai nagrinėja.

Reikėtų pabrėžti, kad jokio panašaus skundo Komisijai nepateikė nei ANLAC, nei kiti 
sektoriaus ūkinės veiklos vykdytojai.

2002 m. gruodžio 16 d. Reglamentu (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų 
Sutarties 101 ir 102 straipsniuose, įgyvendinimo2 įdiegiama lygiagrečių įgaliojimų sistema, 
pagal kurią Komisija ir valstybių narių konkurencijos institucijos (nacionalinės konkurencijos 
institucijos) gali taikyti EB sutarties 101 ir 102 straipsnius. Nacionalinės konkurencijos 
institucijos ir Komisija kartu sudaro valdžios institucijų, veikiančių visuomenės interesais ir 
glaudžiai bendradarbiaujančių siekiant išlaikyti konkurenciją, tinklą – Europos konkurencijos 
tinklą (EKT).

Minėto Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 tikslas – veiksmingai padalyti EKT 
priklausančių valdžios institucijų darbą, susijusį su bylomis, kurių nagrinėjimas laikomas 
                                               
1 Šis aspektas aptariamoje peticijoje nepaaiškinamas.
2 OL L 1, 2004 1 4, p. 1.
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būtinu. Kaip nurodoma Komisijos komunikate dėl konkurencijos tinklui priklausančių 
konkurencijos institucijų bendradarbiavimo1, pagal nurodytą lygiagrečių įgaliojimų sistemą 
bylas nagrinėja: a) viena nacionalinė konkurencijos institucija (jai gali padėti kitų valstybių 
narių konkurencijos institucijos); b) kelios lygiagrečiai veikiančios nacionalinės 
konkurencijos institucijos; c) arba Europos Komisija2. Daugeliu atvejų už bylą lieka atsakinga 
skundą gavusi valdžios institucija3. Perduoti bylą numatoma tik tokiu atveju, jeigu ši 
institucija mano, kad ji nekompetentinga imtis veiksmų, arba jeigu kitos institucijos mano, 
kad jos taip pat yra kompetentingos imtis veiksmų4. Institucija gali būti laikoma 
kompetentinga nagrinėti skundą, jeigu įgyvendinamos šios trys kumuliacinės sąlygos: a) 
susitarimas arba veiksmai daro svarbų tiesioginį faktinį arba numatomą poveikį konkurencijai 
valstybės teritorijoje, yra joje vykdomas (-i) arba pradėtas (-i); b) institucija gali veiksmingai 
panaikinti visą pažeidimą; c) institucija gali kitoms institucijoms padedant surinkti reikiamus 
pažeidimo įrodymus5. 

Atrodo, kad peticijos pateikėjo minimu atveju trys nurodyti kriterijai visiškai įgyvendinti. 
Todėl Italijos konkurencijos institucija yra kompetentinga nagrinėti ANLAC jai pateiktus 
skundus. Be to, ši institucija minėtus skundus aktyviai nagrinėjo (arba nagrinėja šiuo metu).

Išvados

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 ir minėto Komisijos komunikato dėl konkurencijos tinklui 
priklausančių konkurencijos institucijų bendradarbiavimo nuostatas Komisija neprivalo 
pradėti tyrimo dėl ANLAC peticijoje pateiktų faktų.

Reikėtų pridurti, kad pagal minėtas normas Komisija bendradarbiaus su Italijos konkurencijos 
institucija siekdama užtikrinti, kad Sutartyje pateikiamos konkurencijos normos būtų 
nuosekliai įgyvendinamos.“

                                               
1 OL C, 2004 4 27, p 43.
2 4 išnašoje nurodyto komunikato 5 punktas.
3 4 išnašoje nurodyto komunikato 6 punktas.
4 Ten pat.
5 4 išnašoje nurodyto komunikato 8 punktas.


