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Betreft: Verzoekschrift 0500/2010, ingediend door Saverio De Bonis (Italiaanse 
nationaliteit), namens de "Associazione Nazionale Liberi Allevatori di 
Conigli" (ANLAC), over beweerde schending van de antitrustregels op de 
markt voor konijnenvlees in Italië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Italië is binnen de EU de grootste producent van konijnenvlees en wereldwijd de op een na 
grootste, na China. Het blijkt dat de markt sinds 2007 is ingestort. Hoewel het Italiaanse 
parlement een resolutie heeft aangenomen om middelen voor de sector vrij te maken, zijn de 
autoriteiten onverklaarbaar traag in het uitvoeren van de voorbereidende procedures om deze 
middelen te activeren. De vereniging van producenten van konijnenvlees vermoedt dat op 
deze markt een onrechtmatige schending van de antitrustwetgeving plaatsvindt. Maar de 
overheid heeft de Italiaanse antitrustautoriteit nog niet gevraagd tot onderzoek over te gaan. 
Ondertussen proberen de producenten het hoofd boven water te houden. Indiener verzoekt de 
Europese autoriteiten in te grijpen en vast te stellen of de antitrustwetgeving wordt 
geschonden.

2. Ontvankelijkheid van een zaak

Ontvankelijk verklaard op 10.09.10. De Commissie is verzocht om informatie te verstrekken 
(artikel 202, paragraaf 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10.11.10.

Het verzoekschrift

De ANLAC (Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli) is een Italiaanse vereniging 
die de belangen van Italiaanse konijnenhouders behartigt.  Indiener wil dat de Commissie een 
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onderzoek begint naar de Italiaanse konijnenhouderij om te controleren of het mededingingsrecht 
van de EU wordt nageleefd en/om de Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (hierna 
‘Italiaanse mededingingsautoriteit’) te verzoeken initiatieven ten gunste van de betrokken sector 
te nemen. 

De ANLAC wijst er in de eerste plaats op dat de Italiaanse konijnenhouderij zich al drie jaar in 
een diepe crisis bevindt. Tot aan 2007 was de sector de grootste van de Europese Unie en 
wereldwijd de op een na grootste, na China. Dat jaar was de sector goed voor een productie van 
93 500 ton konijnenvlees, wat gelijk stond aan 67,5 miljoen dieren (54% van het totaal in de 
EU).  In deze sector opereerden 5 000 fokkerijen – waarvan 1 600 op professionele basis – 51 
slachterijen en 14 grote en middelgrote producenten van konijnenvoer.  Als gevolg van de crisis 
die daarna is ontstaan, is de productie van konijnenvlees drastisch teruggelopen en hebben veel 
bedrijven in deze sector hun deuren moeten sluiten, hoewel de consumptie van konijnenvlees in 
Italië stabiel is gebleven. 

Het ministerie van Landbouw buigt zich over de crisis in de sector, maar heeft nog geen 
noodtoestand uitgeroepen. Het heeft gebruik gemaakt van fondsen waarin de Italiaanse wet 
voorziet en die dienen ter ondersteuning van de inkomsten van landbouwers. De Commissie 
landbouw van de Italiaanse Senaat heeft een resolutie ter ondersteuning van de bedreigde sector 
aangenomen en de overeenkomstige Commissie van het Italiaanse Huis van afgevaardigden 
heeft een soortgelijke resolutie ingediend, die momenteel wordt behandeld. Ten slotte buigt de 
conferentie van de staat en de regio's zich momenteel over een ‘Plan voor ingrijpen in de 
konijnenhouderij’.  De ANLAC wijst er ook op dat de prijs van konijnenvlees in Italië in een 
vrije val verkeert.  In verband hiermee heeft de ANLAC bij de Italiaanse mededingingsautoriteit 
twee klachten neergelegd, op grond van zowel de Italiaanse mededingingswet als op de artikelen 
101 en 102 van het VWEU. 

De ANLAC stelt met name dat kopers van levende konijnen (die de dieren vervolgens slachten 
en het vlees verkopen aan bedrijven die deel uitmaken van het voedseldistributienetwerk) de 
verkoopprijs en het aantal aan te schaffen konijnen vaststellen, onderling informatie uitwisselen, 
en hun biedingen coördineren bij het inspelen op de verkoopbevordering van levende konijnen. 
De ANLAC benadrukt meer in het algemeen dat kopers van levende konijnen hun verkoopbeleid 
op elkaar afstemmen en de ‘import/export-hefboom’ gebruiken om een laag prijsniveau te 
handhaven1.

Opmerkingen van de Commissie betreffende het verzoekschrift

De Europese Commissie heeft contact opgenomen met de diensten van de Italiaanse 
mededingingsautoriteit, die zich over de twee bovenvermelde klachten van de ANLAC hebben 
gebogen.  Deze diensten hebben laten weten dat de eerste klacht is verworpen, terwijl de tweede 
op dit moment actief door de diensten wordt onderzocht.

Benadrukt moet worden dat geen enkele soortgelijke klacht bij de Commissie is ingediend, 
noch door de ANLAC, noch door andere exploitanten in deze sector.

Verordening (EG) nr. 1/2003 van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de 
                                               
1 Dit aspect wordt niet verduidelijkt in het onderhavige verzoekschrift.
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mededingingsregels van de artikelen 101 en 102 van het Verdrag1, voorziet in een stelsel van 
parallelle bevoegdheden, waarmee de Commissie en mededingingsautoriteiten van de 
lidstaten ('nationale mededingingsautoriteiten') de artikelen 101 en 102 van het EG-Verdrag 
kunnen toepassen.  Samen vormen de nationale mededingingsautoriteiten en de Commissie 
een netwerk van publieke instanties die handelen in het algemeen belang en nauw 
samenwerken teneinde de mededinging te handhaven: het Europees mededingingsnetwerk 
(European Competition Network, ECN).

De eerder aangehaalde Verordening 1/2003 van de Raad behelst een efficiënte werkverdeling 
tussen de instanties die deel uitmaken van het ECN voor zaken waarbij onderzoek nodig 
wordt geacht.  Krachtens de Mededeling van de Commissie betreffende de samenwerking 
binnen het netwerk van mededingingsautoriteiten2, worden in het kader van het 
bovenvermelde stelsel van parallelle bevoegdheden, de zaken behandeld door:  a) één enkele 
nationale mededingingsautoriteit (eventueel met medewerking van collega's uit andere 
lidstaten); b) ofwel door verschillende nationale autoriteiten die parallel optreden; c) ofwel 
door de Europese Commissie3. In de meeste gevallen zal de autoriteit die de klacht ontvangt, 
belast blijven met de zaak4. Doorverwijzing van een zaak zal alleen worden overwogen indien 
deze autoriteit van mening is niet geschikt te zijn om de zaak te behandelen of indien andere 
autoriteiten van mening zijn dat ook zij geschikt zijn om de zaak te behandelen5. Een 
autoriteit kan geschikt worden geacht een zaak te behandelen, indien aan de volgende drie 
cumulatieve voorwaarden is voldaan:  a) de overeenkomst of gedraging heeft aanzienlijke 
rechtstreekse feitelijke of vermoedelijke gevolgen voor de mededinging op haar grondgebied, 
wordt op haar grondgebied ten uitvoer gelegd of heeft zich daar voor het eerst voorgedaan; b) 
de autoriteit kan de volledige inbreuk daadwerkelijk beëindigen; c) de autoriteit kan, 
eventueel bijgestaan door andere autoriteiten, het feitenmateriaal verzamelen dat nodig is om 
de inbreuk te bewijzen6.  

De drie criteria in de door indiener vermelde zaak lijken geheel te zijn vervuld. Daaruit volgt 
dat de Italiaanse mededingingsautoriteit geschikt is om de klachten te behandelen die haar 
door de ANLAC zijn voorgelegd.  Bovendien heeft deze autoriteit de onderhavige klachten 
actief onderzocht (of is ze daarmee bezig).

Conclusies

Overeenkomstig het bepaalde in Verordening 1/2003, alsmede in de eerder vermelde 
Mededeling van de Commissie betreffende de samenwerking binnen het netwerk van 
mededingingsautoriteiten, is de Commissie niet verplicht een onderzoek te beginnen 
inzake de in het verzoekschrift van ANLAC vermelde feiten.

Daaraan dient te worden toegevoegd dat de Commissie, overeenkomstig de eerder 
vermelde regels, niet zal nalaten samen te werken met de Italiaanse 
                                               
1 PB L 1 van 04.01.04, blz. 1.
2 PB C 101 van 27.4.2004, blz. 43.
3 Punt 5 van de bovenvermelde Mededeling bij de noot onderaan blz. 4.  
4 Punt 6 van de bovenvermelde Mededeling bij de noot onderaan blz. 4.  
5 Ibidem.
6 Punt 8 van de bovenvermelde Mededeling bij de noot onderaan blz. 4.  



PE452.749v01-00 4/4 CM\838895NL.doc

NL

mededingingsautoriteit, teneinde een consequente toepassing van de in het Verdrag 
vastgestelde mededingingsregels te waarborgen.


