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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0500/2010, ko Associazione Nazionale Liberi Allevatori di 
Conigli (ANLAC) vārdā iesniedza Itālijas valstspiederīgais Saverio De Bonis, par 
iespējamu prettrestu noteikumu pārkāpumu trušu gaļas tirgū Itālijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Itālija ir lielākā trušu gaļas ražotāja Eiropas Savienībā un otrā lielākā pasaulē pēc Ķīnas.
Šķiet, ka tirgū kopš 2007. gada notiek lejupslīde. Lai gan Itālijas parlaments ir pieņēmis 
rezolūciju, lai nozarei piešķirtu līdzekļus, iestādes neizprotami lēni veic sākotnējās 
procedūras, lai aktivētu šos līdzekļus. Trušu gaļas ražotāju asociācijai ir aizdomas, ka notiek 
nelikumīga iejaukšanās tirgū, pārkāpjot prettrestu tiesību aktus. Bet valdība vēl nav lūgusi 
Itālijas prettrestu iestādei veikt izmeklēšanu. Tikmēr ražotāji joprojām cīnās par izdzīvošanu.
Lūgumraksta iesniedzējs pieprasa Eiropas iestāžu iejaukšanos, lai noskaidrotu, vai ir pārkāpti 
prettrestu tiesību akti.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 10. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 10. novembrī

„Lūgumraksts

ANLAC (Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli) ir Itālijas asociācija, kas aizstāv 
Itālijas trušu audzētāju intereses. Lūgumraksta iesniedzējs prasa, lai Komisija uzsāktu 
izmeklēšanu Itālijas truškopības nozarē ar nolūku pārbaudīt, vai tiek ievēroti ES konkurences 
tiesību akti, un/vai lai tā vērstos pie Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (turpmāk 
tekstā — Itālijas Konkurences iestāde) ar nolūku pieprasīt uzņemties iniciatīvu attiecībā uz 
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minēto nozari. 

Pirmkārt, ANLAC uzsver, ka Itālijas truškopības nozare jau trīs gadus piedzīvo dziļu krīzi. Līdz 
2007. gadam šī nozare Eiropas Savienības mērogā bija visapjomīgākā un otrā apjomīgākā 
pasaules mērogā pēc Ķīnas. Šogad šajā nozarē saražoja 93 500 tonnas trušu gaļas, kas atbilst 
67,5 miljoniem lopu (54 % no kopējā Eiropas Savienības apjoma). Šajā nozarē darbojas 
5000 saimniecību, tostarp 1600 profesionālas saimniecības, 51 kautuve un 14 vidēji un lieli trušu 
lopbarības ražotāji. Pēc tam sākušās krīzes dēļ varēja vērot dramatisku trušu gaļas ražošanas 
samazināšanos, kā arī slēdza daudzus uzņēmumus, kas darbojās šajā nozarē, neskatoties uz faktu, 
ka Itālijā trušu gaļas patēriņš joprojām ir stabils.

Nozares krīze pievērsa Lauksaimniecības ministrijas uzmanību, taču tā vēl nav izsludinājusi 
krīzes stāvokli nozarē, izmantojot finansējumu, kas paredzēts ar Itālijas tiesību aktu par 
ienākumu atbalstu lauksaimniekiem. Itālijas senāta Lauksaimniecības komisija pieņēma šīs 
nozares atbalsta rezolūciju, un attiecīgā Itālijas deputātu palātas komisija izdeva līdzīgu 
rezolūciju, par ko šobrīd notiek diskusijas. Visbeidzot, šobrīd Valsts un reģionu konferencē 
izskata „Rīcības plānu truškopības nozarei”. ANLAC uzsver arī, ka trušu gaļas cena Itālijā 
nemitīgi samazinās. Šajā kontekstā ANLAC iesniedza Itālijas Konkurences iestādei divas 
sūdzības, kuru pamatā ir Itālijas tiesību akts par konkurenci, kā arī LESD 101. un 102. pants. 

ANLAC īpaši uzsver, ka dzīvu trušu pircēji (kas pēc tam tos nokauj un pārdod to gaļu pārtikas 
mazumtirdzniecības nozares uzņēmumiem) nosaka dzīvo trušu iepirkuma cenas un iepērkamo 
daudzumu, savstarpēji apmainās ar informāciju un saskaņo savus piedāvājumus īpašo cenu 
noteikšanā attiecībā uz dzīvo trušu tirdzniecību. Vispārīgāk runājot, ANLAC uzsver, ka dzīvo 
trušu pircēji saskaņo savas iepirkšanas politikas un izmanto „importa/eksporta sviru”, lai 
saglabātu cenas zemā līmenī 1.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Eiropas Komisija sazinājās ar Itālijas Konkurences iestādes dienestiem, kas izskatīja abas 
iepriekš minētās ANLAC sūdzības. Šie dienesti sniedza informāciju, ka pirmā sūdzība tika 
noraidīta, bet otro šobrīd aktīvi izskata minētie dienesti.

Jāuzsver, ka nevienu līdzīgu sūdzību Komisijai neiesniedza ne ANLAC, ne citi operatori, kas 
darbojas šajā nozarē.

Ar 2002. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu 
īstenošanu, kas noteikti Līguma 101. un 102. pantā 2, izveido paralēlu pilnvaru sistēmu, kas 
Komisijai un dalībvalstu konkurences iestādēm („valstu konkurences iestādes”) ļauj piemērot 
EK līguma 101. un 102. pantu. Valstu konkurences iestādes un Komisija kopā veido publisko 
iestāžu tīklu — Eiropas Konkurences iestāžu tīklu (EKT), kas darbojas sabiedrības interesēs 
un cieši sadarbojas, lai aizsargātu konkurenci.

Iepriekš minētās Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 mērķis ir efektīvi dalīt darbu starp 
iestādēm, kas ietilpst EKT, attiecībā uz lietām, kuru izskatīšana tiek uzskatīta par 
                                               
1 Attiecīgajā lūgumrakstā šis aspekts nav izskaidrots.
2 OV L 1, 4.1.2004., 1. lpp.
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nepieciešamu. Saskaņā ar Komisijas paziņojumu par sadarbību Konkurences iestāžu tīkla 
ietvaros 1 iepriekš minētajā paralēlo kompetenču sistēmā lietas izskata: a) viena valsts 
konkurences iestāde (iespējams, ar citu dalībvalstu attiecīgo iestāžu palīdzību); b) vairākas 
valsts konkurences iestādes, darbojoties paralēli, vai c) Eiropas Komisija 2. Lielākajā daļā 
gadījumu iestāde, kas saņem sūdzību, arī izskata attiecīgo lietu 3. Lietas izskatīšanas nodošanu 
citai iestādei varētu plānot tikai gadījumā, ja šī iestāde uzskatītu, ka tā neatrodas izdevīgā 
pozīcijā, lai rīkotos, vai ja arī citas iestādes uzskatītu, ka tās atrodas izdevīgā pozīcijā, lai 
rīkotos 4. Iestādi var uzskatīt par tādu, kas atrodas izdevīgā pozīcijā, lai izskatītu sūdzību, ja ir 
izpildīti šādi trīs kumulatīvi nosacījumi: a) līgumam vai praksei ir tieša, būtiska, šobrīd 
pastāvoša vai paredzama ietekme uz tās teritoriju, līgums/prakse šajā teritorijā tiek īstenots/-a 
vai tur ir tā izcelsmes vieta; b) iestāde var efektīvi pārtraukt pārkāpumu kopumā; c) tā var 
apkopot, iespējams, saņemot citu iestāžu palīdzību, nepieciešamos pierādījumus, lai pierādītu 
pārkāpumu 5. 

Šķiet, ka lūgumraksta iesniedzēja minētajā gadījumā visi trīs kritēriji ir pilnībā izpildīti. 
Tādējādi Itālijas Konkurences iestāde ir izdevīgā pozīcijā, lai izskatītu tai iesniegtās ANLAC
sūdzības. Turklāt šī iestāde jau ir aktīvi izskatījusi (vai šobrīd izskata) minētās sūdzības.

Secinājumi

Saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1/2003 minētajiem nosacījumiem, kā arī saskaņā ar iepriekš 
minēto Komisijas paziņojumu par sadarbību Konkurences iestāžu tīkla ietvaros Komisijai nav 
pienākuma uzsākt izmeklēšanu attiecībā uz ANLAC lūgumrakstā minētajiem faktiem.

Jāmin arī, ka saskaņā ar iepriekš minētajiem noteikumiem Komisija sadarbosies ar Itālijas 
Konkurences iestādi, lai nodrošinātu, ka konsekventi tiek piemēroti Līguma noteikumi par 
konkurenci.”

                                               
1 OV C 101, 27.4.2004., 43. lpp.
2 Iepriekš, 4. lappuses kājenes vērē minētā paziņojuma 5. punkts.
3 Iepriekö , 4. lappuses kājenes vērē minētā paziņojuma 6. punkts.
4 Turpat.
5 Iepriekš, 4. lappuses kājenes vērē minētā paziņojuma 8. punkts.


