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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0500/2010, adresată de Saverio De Bonis, de cetăţenie italiană, în 
numele ANLAC - Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli 
(Asociaţia naţională a crescătorilor independenţi de iepuri), privind 
presupusa încălcare a normelor antitrust pe piaţa cărnii de iepure din Italia

1. Rezumatul petiţiei

Italia este cel mai mare producător de carne de iepure din UE şi al doilea în întreaga lume, 
după China. Se pare că piaţa a suferit un colaps începând cu 2007. Deşi Parlamentul italian a 
adoptat o rezoluţie care prevedea deblocare ajutoarelor în favoarea sectorului respectiv, 
autorităţile au acţionat inexplicabil de lent în etapa preliminară de punere în practică a 
procedurilor de activare a ajutoarelor respective. Asociaţia producătorilor de carne de iepure 
suspectează o intervenţie ilegală pe piaţă care încalcă legislaţia antitrust. Cu toate acestea, 
guvernul nu a solicitat încă autorităţii italiene de concurenţă să investigheze situaţia. Între 
timp, producătorii continuă să facă eforturi pentru a supravieţui. Petiţionarul solicită 
autorităţilor europene să intervină pentru a determina dacă a fost încălcată legislaţia antitrust.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 septembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 noiembrie 2010

Petiţia

ANLAC (Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli) este o asociaţie italiană care apără 
interesele crescătorilor italieni de iepuri. Petiţionarul solicită Comisiei să deschidă o anchetă în 
sectorul italian al cuniculturii pentru a verifica respectarea dreptului UE în domeniul concurenţei 
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şi/sau pentru a interveni pe lângă Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (denumită 
în continuare „autoritatea italiană de concurenţă”) pentru a-i cere să întreprindă iniţiative în 
legătură cu sectorul respectiv. 

În primul rând, ANLAC subliniază că sectorul cuniculturii italiene se află, de trei ani încoace, 
într-o stare de criză profundă. Până în 2007, acest sector era cel mai important la nivelul Uniunii 
Europene şi ocupa locul al doilea la nivel mondial, după China. În anul respectiv, sectorul 
producea 93 500 de tone de carne de iepure, echivalentul a 67,5 milioane de capete (54% din 
totalul Uniunii Europene). În acest sector operau 5000 de crescătorii, dintre care 1600 crescătorii 
profesionale, 51 de abatoare şi 14 producători, medii şi mari, de furaje pentru iepuri. Din cauza 
crizei care a intervenit ulterior, am asistat la o reducere drastică a producţiei de carne de iepure şi 
la numeroase închideri de întreprinderi care operează în acest sector, în ciuda faptului că, în 
Italia, consumul de carne de iepure a rămas neschimbat.

Criza din acest sector a atras atenţia Ministerului Agriculturii, însă acesta nu a declarat încă 
starea de criză a sectorului, utilizând fondurile prevăzute de o lege italiană privind sprijinirea 
venitului agricultorilor. Comisia pentru agricultură a Senatului Italiei a adoptat o rezoluţie de 
sprijinirea a sectorului în cauză, iar comisia omologă a Camerei Deputaţilor a prezentat o 
rezoluţie similară, care, în prezent, este în curs de discuţie. În fine, un „Plan de intervenţie pentru 
sectorul cuniculturii” este în prezent examinat de conferinţa Stat-Regiuni. De asemenea, ANLAC 
subliniază faptul că preţul cărnii de iepure este în scădere constantă în Italia. În acest context, 
ANLAC a prezentat autorităţii italiene de concurenţă două plângeri bazate atât pe legea italiană 
privind concurenţa, cât şi pe articolele 101 şi 102 din TFUE. 

ANLAC afirmă în special că cumpărătorii de iepuri vii (care apoi îi sacrifică şi le vând carnea 
întreprinderilor de pe filiera de distribuţie alimentară) fixează preţurile de cumpărare şi cantităţile 
de iepuri vii de cumpărat, fac schimb de informaţii între ei, îşi coordonează ofertele cu ocazia 
promovării vânzărilor de iepuri vii. La un mod mai general, ANLAC subliniază că cumpărătorii 
de iepuri vii îşi coordonează politicile de cumpărare şi utilizează „pârghia importului/exportului” 
pentru a menţine nivelul preţurilor scăzut 1.

Comentariile Comisiei cu privire la petiţie

Comisia Europeană a contactat serviciile autorităţii italiene de concurenţă care au examinat cele 
două plângeri menţionate anterior. Serviciile au comunicat că prima din aceste plângeri a fost 
respinsă, în timp ce a doua face în prezent obiectul unei instrumentări active realizate de 
serviciile respective.

Trebuie subliniat faptul că nicio plângere similară nu a fost prezentată Comisiei nici de 
ANLAC, nici de alţi operatori din sector.

Regulamentul (CE) nr. 1/2003 din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor 
de concurenţă prevăzute la articolele 81 şi 82 din tratat2 instituie un regim de competenţe 
paralele care permit Comisiei şi autorităţilor statelor membre din domeniul concurenţei 
(„autorităţi naţionale de concurenţă”) să aplice articolul 101 şi articolul 102 din Tratatul CE. 

                                               
1 Acest aspect nu este clarificat în petiţia în cauză.
2 JO L 1, 4.1.2004, p. 1.
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Împreună, autorităţile naţionale de concurenţă şi Comisia formează o reţea de autorităţi 
publice care acţionează în interesul general şi colaborează strâns în vederea păstrării 
concurenţei, denumită reţeaua europeană a concurenţei („REC”).

Regulamentul 1/2003 al Consiliului, menţionat anterior, vizează introducerea unei diviziuni 
eficiente a muncii între autorităţile care fac parte din REC pentru cauzele a căror 
instrumentare este considerată necesară. În temeiul Comunicării Comisiei privind cooperarea 
în cadrul reţelei autorităţilor de concurenţă1, în cadrul sistemului de competenţe paralele, 
menţionat anterior, cauzele sunt tratate de: a) o singură autoritate naţională de concurenţă 
(eventual cu participarea omologilor din alte state membre); b) sau de mai multe autorităţi 
naţionale în materie de concurenţă care acţionează în paralel); c) sau de Comisia Europeană2. 
În majoritatea cazurilor, autoritatea care primeşte o plângere răspunde de soluţionarea cauzei3. 
Reatribuirea unei cauze nu poate fi avută în vedere decât în cazul în care autoritatea respectivă 
consideră că nu este în măsură să acţioneze sau dacă alte autorităţi se consideră, ele însele, în 
măsură să acţioneze4. O autoritate poate fi considerată ca fiind în măsură să trateze o plângere 
atunci când sunt îndeplinite cele trei condiţii cumulative următoare: a) acordul sau practica are 
efecte directe considerabile, reale sau previzibile asupra concurenţei în raza sa de acţiune, se 
pune în aplicare sau îşi are originea în raza sa de acţiune; b) autoritatea poate să facă să 
înceteze, în mod eficient, încălcarea; c) ea este în măsură să adune, eventual cu sprijinul altor 
autorităţi, probele necesare pentru a demonstra încălcarea5. 

Se pare că, în cazul menţionat de petiţionar, cele trei criterii amintite anterior sunt îndeplinite 
în totalitate. În consecinţă, autoritatea italiană de concurenţă este în măsură să trateze 
plângerile prezentate acesteia de către ANLAC. De altfel, această autoritate a tratat (sau 
intenţionează să trateze) activ respectivele plângeri.

Concluzii

În conformitate cu prevederile Regulamentului 1/2003 şi cu menţiunile Comunicării Comisiei 
privind cooperarea în cadrul reţelei autorităţilor de concurenţă, menţionate anterior, Comisia 
nu este obligată să deschidă o anchetă cu privire la faptele indicate de ANLAC în petiţia sa.

Trebuie adăugat că, în conformitate cu normele amintite anterior, Comisia va coopera cu 
autoritatea italiană de concurenţă pentru a garanta o aplicare coerentă a normelor privind 
concurenţa prevăzute de Tratat.

                                               
1 JO C, 27.4.2004, p. 43.
2 Punctul 5 din comunicarea menţionată anterior la nota de subsol nr. 4.
3 Punctul 6 din comunicarea menţionată anterior la nota de subsol nr. 4.
4 Ibidem.
5 Punctul 8 din comunicării menţionată anterior la nota de subsol nr. 4.


