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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0500/2010, imressqa minn Saverio De Bonis, ta’ nazzjonalità 
Taljana, f’isem ANLAC - Associazione Nazionale Liberi Allevatori di 
Conigli, dwar il-ksur allegat tar-regoli antitrust fis-suq għal-laħam tal-fniek 
fl-Italja

1. Sommarju tal-petizzjoni

L-Italja hija l-akbar produttur tal-laħam tal-fniek fl-UE u tinsab fit-tieni post wara ċ-Ċina fid-
dinja kollha. Jirriżulta li s-suq falla mill-2007. Filwaqt li l-Parlament Taljan adotta 
riżoluzzjoni biex jagħti għajnuniet lis-settur, huwa inspjegabbli għaliex l-awtoritajiet qed 
idumu wisq biex jipproċessaw il-proċeduri preliminari sabiex jattivaw dawk l-għajnuniet. L-
assoċjazzjoni tal-produtturi tal-laħam tal-fniek tissuspetta li hemm interferenza illeġittima li 
qed tikser il-leġiżlazzjoni tal-antitrust fis-suq. Iżda l-awtorità Taljana tal-antitrust għadha ma 
ġietx mitluba mill-gvern biex tinvestiga. Sadanittant il-produtturi qed ikomplu jbatu biex 
ikampaw. Il-petizzjonant jitlob lill-awtoritajiet Ewropej biex jintervienu sabiex jiġi stabbilit 
jekk il-leġiżlazzjoni tal-antitrust hux qed tinkiser jew le.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli  fl-10 ta’ Settembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Novembru 2010.

Il-petizzjoni

L-ANLAC (Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli) hija assoċjazzjoni Taljana li 
tħares l-interessi ta’ dawk li jrabbu l-fniek fl-Italja. Il-petizzjonant jitlob li l-Kummissjoni tiftaħ 
inkjesta fis-settur Taljan tal-produzzjoni tal-fniek biex tivverifika jekk hijiex qed tiġi rispettata l-
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liġi tal-UE dwar il-kompetizzjoni u/jew tintervieni quddiem l-Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato (minn issa ’l quddiem “l-Awtorità Taljana għall-Kompetizzjoni”) 
biex titlobha tieħu inizjattivi fir-rigward ta’ dan is-settur. 

L-ewwel nett, l-ANLAC tenfasizza li minn tliet snin ilu ’l hawn is-settur Taljan tal-produzzjoni 
tal-fniek jinsab f’sitwazzjoni ta’ kriżi profonda. Sal-2007, dan is-settur kien l-aktar wieħed 
importanti fil-livell tal-Unjoni Ewropea u t-tieni l-aktar importanti fil-livell dinji wara ċ-Ċina. 
Din is-sena, dan is-settur ipproduċa 93 500 tunnellata ta’ laħam tal-fniek, ekwivalenti għal 67.5 
miljun fenek (54% tat-total tal-Unjoni Ewropea). F’dan is-settur kienu joperaw 5 000 razzett, li 
minnhom kien hemm 1 600 razzett speċjalizzat, 51 biċċerija u 14-il produttur, ta’ daqs medju u 
kbir, ta’ għalf għall-fniek. Minħabba l-kriżi li tfaċċat sussegwentement, il-produzzjoni tal-laħam 
tal-fniek naqset drastikament u diversi intrapriżi li kienu joperaw f’dan is-settur għalqu, 
għalkemm il-konsum tal-laħam tal-fniek fl-Italja baqa’ stabbli.

Il-kriżi f’dan is-settur ġibdet l-attenzjoni tal-Ministeru tal-Agrikoltura, iżda dan għadu ma 
ddikjarax stat ta’ kriżi f’dan is-settur, permezz tal-użu tal-fondi previsti fil-liġi Taljana għall-
appoġġ tad-dħul tal-bdiewa. Il-Kumitat għall-Agrikoltura tas-Senat Taljan adotta riżoluzzjoni 
għall-appoġġ tas-settur inkwistjoni u l-Kumitat analogu tal-Kamra tad-Deputati Taljana 
ppreżenta riżoluzzjoni simili, li attwalment qed tiġi diskussa. Fl-aħħar nett, “Pjan ta’ intervent 
għas-settur tal-produzzjoni tal-fniek” attwalment qed jiġi eżaminat mill-konferenza tal-Istat u r-
Reġjuni. L-ANLAC tenfasizza wkoll li l-prezz tal-laħam tal-fniek qiegħed dejjem jorħos fl-Italja. 
Huwa f’dan il-kuntest li l-ANLAC ressqet żewġ ilmenti quddiem l-Awtorità Taljana għall-
Kompetizzjoni, ibbażati kemm fuq il-liġi Taljana dwar il-kompetizzjoni u kemm fuq l-
Artikoli 101 u 102 tat-TFUE. 

L-ANLAC issostni b’mod partikolari li x-xerrejja tal-fniek ħajjin (li mbagħad joqtluhom u jbigħu 
l-laħam tagħhom lill-intrapriżi tad-distribuzzjoni tal-ikel) jistabbilixxu l-prezz tax-xiri u l-
kwantitjiet ta’ fniek ħajjin li jkunu jridu jinxtraw, jiskambjaw l-informazzjoni bejniethom, 
jikkoordinaw l-offerti tagħhom meta jkun hemm offerti ta’ promozzjoni għall-bejgħ ta’ fniek 
ħajjin. B’mod ġenerali, l-ANLAC tenfasizza li x-xerrejja tal-fniek ħajjin jikkoordinaw il-politiki 
tax-xiri tagħhom u jużaw  il-“kontrollatur tal-importazzjoni u l-esportazzjoni” biex iżommu l-
prezzijiet f’livell baxx1.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-Kummissjoni Ewropea kkuntattjat lis-servizzi tal-Awtorità Taljana għall-Kompetizzjoni li 
analizzaw iż-żewġ ilmenti tal-ANLAC imsemmija hawn fuq. Dawn is-servizzi kkomunikaw li l-
ewwel ilment ġie miċħud, filwaqt li t-tieni wieħed attwalment qed jiġi investigat b’mod attiv 
mill-istess servizzi.

Għandu jiġi enfasizzat li ma tressqet l-ebda petizzjoni analoga quddiem il-Kummissjoni la 
mill-ANLAC u lanqas minn operaturi oħra ta’ dan is-settur.

Ir-Regolament (KE) Nru 1/2003 tas-16 ta’ Diċembru 2002 fuq l-implimentazzjoni tar-regoli 
tal-kompetizzjoni mniżżlin fl-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat2 jistabbilixxi sistema ta’ poteri 
                                               
1 Dan l-aspett mhux iċċarat fil-petizzjoni inkwistjoni.
2 ĠU L 1 tal-4.1.2004, p. 1.
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paralleli li tippermetti lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet tal-kompetizzjoni tal-Istati Membri  
(“l-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni”) japplikaw l-Artikolu 81 u l-Artikolu 82 tat-
Trattat KE. Flimkien, l-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni u l-Kummissjoni jiffurmaw 
netwerk ta’ awtoritajiet pubbliċi li jaġixxu fl-interess ġenerali u jikkollaboraw mill-qrib biex 
iħarsu l-kompetizzjoni, in-Netwerk Ewropew tal-Kompetizzjoni (“NEK”).

Ir-Regolament 1/2003 tal-Kunsill imsemmi hawn fuq għandu l-għan li jikseb tqassim effikaċi 
tax-xogħol bejn l-awtoritajiet li jagħmlu parti min-NEK fir-rigward ta’ kwistjonijiet li jkun 
hemm bżonn jiġu investigati. Skont il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-
Kooperazzjoni fi ħdan in-Netwerk tal-Awtoritajiet tal-Kompetizzjoni1, fl-ambitu tas-sistema 
ta’ kompetenzi paralleli msemmija hawn fuq, il-kwistjonijiet jiġu trattati: a) minn awtorità 
nazzjonali tal-kompetizzjoni waħda (eventwalment bl-għajnuna ta’ awtoritajiet analogi fi Stati 
Membri oħra); b) jew minn diversi awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni li jaġixxu b’mod 
parallel); c) jew inkella mill-Kummissjoni Ewropea2. Fil-maġġoranza tal-każijiet, l-awtorità li 
tirċievi lment tibqa’ inkarigata minn dak il-każ3. Ir-riassenjazzjoni ta’ każ tiġi kkunsidrata  
biss f’każ li din l-awtorità tqis li m’għandhiex il-kompetenzi biex taġixxi jew jekk awtoritajiet 
oħra jqisu li huma wkoll huma kompetenti biex jaġixxu4. Awtorità tista’ titqies kompetenti 
biex tittratta lment jekk it-tliet kundizzjonijiet kumulattivi li ġejjin jiġu sodisfati: a) il-ftehim 
jew il-prattika jkollhom effetti diretti sostanzjali, attwali jew prevedibbli fuq it-territorju 
tagħha, ikunu implimentati fuqu jew joriġinaw minnu; b) l-awtorità tkun kapaċi twaqqaf il-
ksur effikaċement u kompletament; c) tkun tista’ tiġbor, eventwalment bl-għajnuna ta’ 
awtoritajiet oħra, il-provi neċessarji biex tevidenzja l-ksur5. 

Jidher li fil-każ imsemmi mill-petizzjonant, it-tliet kriterji msemmija hawn fuq huma 
kompletament sodifati. Għaldaqstant, l-Awtorità Taljana għall-Kompetizzjoni hija kompetenti 
biex tittratta l-ilmenti li l-ANLAC ressqet quddiemha. Minbarra dan, din l-awtorità ttrattat  
(jew qed tittratta) attivament dawn l-ilmenti.

Konklużjonijiet

F’konformità ma’ dak li huwa previst fir-Regolament 1/2003 kif ukoll fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar il-Kooperazzjoni fi ħdan in-Netwerk tal-Awtoritajiet tal-Kompetizzjoni 
msemmija hawn fuq, il-Kummissjoni mhijiex obbligata tiftaħ inkjesta dwar il-fatti indikati 
mill-ANLAC fil-petizzjoni tagħha.

Għandu jingħad ukoll li, f’konformità mar-regolamenti msemmija hawn fuq, il-Kummissjoni 
mhijex se tonqos milli tikkopera mal-Awtorità Taljana għall-Kompetizzjoni biex tiżgura l-
applikazzjoni koerenti tar-regoli tal-kompetizzjoni tat-Trattat.

                                               
1 ĠU C tas-27.4.2004, p. 43.
2 Punt 5 tal-Komunikazzjoni msemmija hawn fuq, fin-nota ta’ qiegħ il-paġna Nru 4
3 Punt 6 tal-Komunikazzjoni msemmija hawn fuq, fin-nota ta’ qiegħ il-paġna Nru 4.
4 Ibidem.
5 Punt 8 tal-Komunikazzjoni msemmija hawn fuq, fin-nota ta’ qiegħ il-paġna Nru 4.


