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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0500/2010, którą złożył Saverio De Bonis (Włochy) w imieniu ANLAC 
– Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli, w sprawie 
domniemanego naruszenia przepisów antymonopolowych na rynku mięsa 
króliczego we Włoszech

1. Streszczenie petycji

Włochy są największym producentem mięsa króliczego w UE i drugim po Chinach na 
świecie. Wydaje się, że rynek mięsa króliczego doświadcza załamania od 2007 r. Choć włoski 
parlament przyjął uchwałę w celu udzielenia branży pomocy finansowej, wstępne procedury 
zmierzające do jej uruchomienia przeprowadzane są przez władze w sposób 
niewytłumaczalnie powolny. Związek producentów mięsa króliczego podejrzewa bezprawną 
ingerencję na rynku wbrew przepisom antymonopolowym. Jednak rząd nie zwrócił się 
jeszcze do włoskiego urzędu antymonopolowego o dochodzenie w tej sprawie. Tymczasem 
producenci wciąż walczą o przetrwanie. Składający petycję zwraca się do władz UE o 
podjęcie interwencji w celu stwierdzenia, czy dochodzi do naruszenia przepisów 
antymonopolowych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 10 września 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 listopada 2010 r.

Petycja

ANLAC (Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli) to włoskie stowarzyszenie 
broniące interesów włoskich hodowców królików. Składający petycję wnioskuje o wszczęcie 
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przez Komisję dochodzenia dotyczącego włoskiego sektora hodowli królików w celu 
sprawdzenia, czy jest przestrzegane unijne prawo konkurencji oraz/lub o interwencję wobec 
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (zwanego dalej „włoskim urzędem ochrony 
konkurencji”) celem zwrócenia się o podjęcie inicjatyw w odniesieniu do tegoż sektora. 

ANLAC podkreśla przede wszystkim, że włoski sektor hodowli królików znajduje się od trzech 
lat w stanie głębokiego kryzysu. Do 2007 r. sektor ten zajmował pierwsze miejsce w skali Unii 
Europejskiej i drugie w skali światowej, ustępując miejsca Chinom. W 2007 r. sektor ten 
produkował 93 500 ton mięsa króliczego, co odpowiada pogłowiu rzędu 67,5 mln sztuk 
(54% całkowitego pogłowia Unii Europejskiej). W ramach sektora działało 5000 hodowców, w 
tym 1600 profesjonalnych, 51 ubojni i 14 średnich i dużych producentów paszy dla królików. Z 
powodu kryzysu, który nastąpił później, miało miejsce drastyczne ograniczenie produkcji mięsa 
króliczego. Zostało zamknięte wiele przedsiębiorstw działających w sektorze, pomimo tego, że 
spożycie mięsa króliczego we Włoszech utrzymało się na stałym poziomie.

Ministerstwo Rolnictwa zwróciło uwagę na kryzys sektora, jednak nie ogłosiło jeszcze stanu 
kryzysu sektora, wykorzystując środki przewidziane w ustawie włoskiej dotyczącej wspierania 
dochodów rolników. Komisja ds. rolnictwa włoskiego Senatu przyjęła rezolucję w sprawie 
wsparcia dla przedmiotowego sektora, a odpowiednia komisja włoskiej Izby Deputowanych 
przedstawiła podobną rezolucję, nad którą obecnie toczą się obrady. Wreszcie na konferencji na 
styku państwo-regiony rozpatrywany jest obecnie „Plan interwencji w sektorze hodowli 
królików”. ANLAC podkreśla też, że cena mięsa króliczego we Włoszech stale spada. W tym 
kontekście ANLAC złożył we włoskim urzędzie ochrony konkurencji dwie skargi, oparte 
zarówno na włoskiej ustawie o konkurencji, jak i na art. 101 i 102 TFUE. 

ANLAC stwierdza między innymi, że nabywcy żywych królików (którzy następnie dokonują 
uboju i sprzedają mięso tychże królików przedsiębiorstwom z branży dystrybucji żywności) 
ustalają ceny kupna i liczby żywych królików, które należy nabyć, wymieniają między sobą 
informacje, koordynują oferty przy okazji promocji dotyczących sprzedaży żywych królików. 
Mówiąc ogólniej, ANLAC podkreśla, że nabywcy żywych królików koordynują swoje strategie 
kupna i wykorzystują mechanizm przywozu i wywozu w celu utrzymania niskiego poziomu 
cen1.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Komisja Europejska zwróciła się do służb włoskiego urzędu ochrony konkurencji, które 
rozpatrywały wspomniane wyżej dwie skargi stowarzyszenia ANLAC. Służby te 
poinformowały, że pierwsza ze skarg została odrzucona, a druga jest obecnie przedmiotem 
prowadzonego przez nie aktywnego dochodzenia.

Należy podkreślić, że żadna analogiczna skarga nie została przedstawiona Komisji ani przez 
ANLAC, ani przez innych operatorów sektora.

W rozporządzeniu (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w 
życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 101 i 102 Traktatu2wprowadzono system 
                                               
1Aspekt ten nie został wyjaśniony w przedmiotowej petycji.
2Dz.U. L 1 z 4.1.2004, s. 1.
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kompetencji równoległych, umożliwiający Komisji i organom ochrony konkurencji państw 
członkowskich (krajowym organom ochrony konkurencji) zastosowanie art. 101 i 102 
Traktatu WE. Krajowe organy ochrony konkurencji i Komisja tworzą wspólnie sieć organów 
władzy publicznej, które działają w interesie ogólnym i ściśle współpracują w celu ochrony 
konkurencji – Europejską Sieć Konkurencji.

Wspomniane wyżej rozporządzenie nr 1/2003 Rady ma na celu efektywny podział pracy 
między organy należące do Europejskiej Sieci Konkurencji w odniesieniu do spraw, w 
przypadku których konieczne wydaje się przeprowadzenie dochodzenia. Zgodnie z 
obwieszczeniem Komisji w sprawie współpracy w ramach sieci organów ochrony 
konkurencji1, w ramach wspomnianego wyżej systemu kompetencji równoległych sprawy są 
rozpatrywane przez: a) pojedynczy krajowy organ ochrony konkurencji (ewentualnie przy 
wsparciu jego odpowiedników w innych państwach członkowskich); lub b) kilka krajowych 
organów ochrony konkurencji działających równolegle; lub c) Komisję Europejską2. W 
większości przypadków organ, który przyjmuje skargę, będzie odpowiedzialny za 
prowadzenie sprawy3. Przydzielenie sprawy innemu organowi może nastąpić wyłącznie jeżeli 
dany organ uzna, że sprawa nie leży w jego właściwości lub jeśli inne organy uznały, że są 
również właściwe w sprawie4. Organ można uznać za właściwy w danej sprawie, jeśli 
spełnione są łącznie trzy następujące warunki: a) porozumienie lub praktyka ma istotny, 
bezpośredni, faktyczny lub przewidywalny wpływ na konkurencję na terytorium objętym 
działaniem organu, jest stosowane/stosowana na danym terytorium lub z niego pochodzi; b) 
organ jest w stanie skutecznie położyć kres sytuacji naruszenia przepisów; c) może zebrać, 
ewentualnie z pomocą innych organów, dowody wymagane do udowodnienia naruszenia 
prawa5. 

Jak się wydaje, w przypadku opisanym przez składającego petycję trzy wymienione wyżej 
kryteria są całkowicie spełnione. W związku z tym włoski organ ochrony konkurencji jest 
właściwy do rozpatrzenia skarg złożonych przez ANLAC. Co więcej, organ ten rozpatrzył 
przedmiotowe skargi lub jest w trakcie ich aktywnego rozpatrywania.

Wnioski

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia nr 1/2003 oraz ze wspomnianym wyżej 
obwieszczeniem Komisji w sprawie współpracy w ramach sieci organów ochrony 
konkurencji, Komisja nie ma obowiązku wszczęcia dochodzenia w sprawie okoliczności 
opisanych przez ANLAC w petycji.

Należy dodać, że zgodnie z wymienionymi wyżej przepisami, Komisja podejmie konieczną 
współpracę z włoskim organem ochrony konkurencji celem zapewnienia spójnego 
zastosowania reguł konkurencji zawartych w Traktacie.

                                               
1Dz.U. C z 27.4.2004, s. 43.
2Pkt 5 obwieszczenia wspomnianego wyżej w przypisie nr 3.
3Pkt 6 obwieszczenia wspomnianego wyżej w przypisie nr 3.
4Tamże.
5Pkt 8 obwieszczenia wspomnianego wyżej w przypisie nr 3.


