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DECIZIA COMISIEI
din 7 aprilie 2011
de prelungire a perioadei de tranziție pentru achiziționarea de terenuri agricole în Letonia
(Text cu relevanță pentru SEE)

(2011/226/UE)
și restituire a terenurilor agricole fermierilor. În raportul
din 16 iulie 2008 referitor la reexaminarea măsurilor
tranzitorii prevăzute în Tratatul de aderare din 2003
privind achiziția de terenuri agricole (denumit în
continuare „reexaminarea intermediară din 2008”),
Comisia a subliniat deja importanța încheierii reformei
din agricultură menționate mai sus până la finele
perioadei de tranziție prevăzute (1).

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul de aderare a Republicii Cehe, a
Estoniei, a Ciprului, a Letoniei, a Lituaniei, a Ungariei, a
Maltei, a Poloniei, a Sloveniei și a Slovaciei,

având în vedere Actul de aderare a Republicii Cehe, a Estoniei, a
Ciprului, a Letoniei, a Lituaniei, a Ungariei, a Maltei, a Poloniei,
a Sloveniei și a Slovaciei, în special din anexa VIII capitolul 3,

(4)

Conform datelor de care dispune Eurostat, prețurile tere
nurilor agricole din Letonia sunt mai mici decât prețurile
terenurilor agricole din UE. Convergența completă a
prețurilor de vânzare a terenurilor agricole nu era nici
așteptată și nici o condiție necesară pentru încheierea
perioadei de tranziție. Cu toate acestea, diferențele semni
ficative dintre Letonia și UE-15 în ceea ce privește
prețurile terenurilor agricole sunt de așa natură încât
pot perturba realizarea convergenței prețurilor.

(5)

Ca și în cazul nivelului prețurilor terenurilor agricole,
datele de la Eurostat arată că persistă încă diferența
dintre Letonia și UE-15 privind PIB pe cap de locuitor
exprimat în puterea de cumpărare standard. În
consecință, prețurile actuale ale terenurilor agricole din
Letonia sunt mari pentru persoanele rezidente în
Letonia comparativ cu puterea lor de cumpărare.

(6)

Competitivitatea mai mică a sectorului agricol din
Letonia comparativ cu sectorul agricol din UE-15
persistă de asemenea, iar problema este adâncită de difi
cultățile întâmpinate în accesarea resurselor financiare și
de ratele ridicate ale dobânzilor aplicate liniilor de credit
comerciale pentru achiziționarea de terenuri agricole
(15 % pe an în 2009, conform datelor furnizate de auto
ritățile letone).

(7)

În plus, conform datelor furnizate de autoritățile letone
pe baza informațiilor de la Serviciul național de cadastru
al Letoniei, la 1 ianuarie 2010, terenurile agricole
constituiau 37,7 % din teritoriul țării, iar zonele împă
durite acopereau 45,8 %. În 2007, 62 % dintre terenurile
agricole erau deținute de fermieri, iar 26,6 % erau
închiriate. Deși în Letonia majoritatea terenurilor
agricole se află deja în proprietate privată, procesul de
restituire a drepturilor de proprietate și reforma din agri
cultură în zonele rurale nu sunt încă finalizate.

având în vedere cererea prezentată de Letonia,

întrucât:

(1)

Conform Actului de aderare din 2003, Letonia poate
menține în vigoare, în condițiile stabilite în acesta,
pentru o perioadă de 7 ani după aderare, care expiră la
30 aprilie 2011, interdicția de a achiziționa terenuri
agricole de către persoanele fizice și juridice din alte
state membre ale UE care nu sunt nici stabilite, nici
înregistrate în Letonia și care nu au nici sucursale sau
agenții în Letonia. Aceasta este o excepție temporară de
la libera circulație a capitalurilor, garantată de articolele
63-66 din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene. Această perioadă de tranziție poate fi
prelungită doar o singură dată, pentru o perioadă de
maximum trei ani.

(2)

La 6 decembrie 2010, Letonia a solicitat prelungirea cu 3
ani a perioadei de tranziție pentru achiziționarea de
terenuri agricole.

(3)

Principalul motiv al acestei cereri a fost necesitatea de a
proteja condițiile socioeconomice ale activităților agricole
în urma introducerii pieței unice și a tranziției Letoniei
spre politica agricolă comună. Aceasta trebuia să
răspundă în special preocupărilor legate de impactul
potențial al liberalizării achizițiilor de terenuri agricole
asupra sectorului agricol din cauza diferenței inițiale
mari dintre prețurile terenurilor și venituri raportat la
Belgia, Danemarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spania,
Franța, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Austria,
Portugalia, Finlanda, Suedia și Regatul Unit (denumite
în continuare „UE-15”). Perioada de tranziție era de
asemenea menită să înlesnească procesul de privatizare

(1) COM(2008) 461 final, 16 iulie 2008.

L 94/32

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

8.4.2011

(8)

Lipsa de claritate în ceea ce privește drepturile de
proprietate împiedică în mod inevitabil tranzacțiile cu
terenuri și consolidarea exploatațiilor agricole. Frag
mentarea terenurilor contribuie la rândul său la
scăderea competitivității și duce la apariția de ferme
mai puțin orientate către piață. În acest context, datele
Eurostat arată că, deși consolidarea treptată a terenurilor
este în curs de desfășurare, iar suprafața medie exploatată
de fiecare fermă în Letonia a crescut, între 2001 și 2007,
de la 10 ha la 16 ha, această medie rămâne mai mică
decât în alte state membre ale UE, cum ar fi Danemarca,
Germania sau Suedia, unde media era de 60 ha, 46 ha și,
respectiv, 43 ha în 2007.

(13)

Având în vedere că deschiderea pieței unice a fost dintot
deauna cheia prosperității europene, creșterea aportului
de capital străin ar putea fi benefică și pentru piața
agricolă din Letonia. După cum s-a subliniat și în reexa
minarea intermediară din 2008, investițiile străine în
sectorul agricol ar avea și importante efecte pe termen
lung asupra disponibilității de know-how și de capital, a
funcționării piețelor de terenuri și a productivității
agricole. Renunțarea progresivă, în timpul perioadei de
tranziție, la restricțiile privind proprietatea străină va
contribui la rândul său la pregătirea pieței pentru libera
lizarea totală.

(9)

Criza financiară și economică mondială din ultima
perioadă a avut de asemenea un impact negativ asupra
economiei Letoniei. Lipsa de cerere urmată de o scădere
dramatică a prețurilor de cumpărare a produselor
agricole, în timp ce prețurile materiilor prime au rămas
la nivelul ridicat din 2008, au agravat și ele poziția
fermierilor letoni, deja defavorabilă în comparație cu
fermierii din UE-15.

(14)

Din motive de certitudine juridică și pentru a evita un vid
legislativ în sistemul juridic național al Letoniei după
expirarea perioadei de tranziție actuale, prezenta decizie
trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene,

(10)

(11)

(12)

În acest context, ne putem aștepta, la fel cum o fac și
autoritățile letone, ca ridicarea restricțiilor la 1 mai 2011
să exercite o presiune importantă asupra prețului tere
nurilor din Letonia. Așadar, odată cu expirarea
perioadei de tranziție, există pericolul apariției unor
perturbări grave ale pieței terenurilor agricole din Letonia.
Prin urmare, perioada de tranziție menționată în anexa
VIII capitolul 3 din Actul de aderare din 2003 trebuie
prelungită cu trei ani.
Pentru a pregăti pe deplin piața pentru liberalizare, chiar
și într-un context economic dificil, îmbunătățirea
anumitor aspecte cum ar fi facilitățile de creditare și de
asigurare pentru fermieri, precum și restituirea și priva
tizarea terenurilor agricole în timpul perioadei de
tranziție continuă să prezinte o importanță deosebită,
așa cum s-a precizat deja în reexaminarea intermediară
din 2008.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Perioada de tranziție pentru achiziționarea de terenuri agricole
în Letonia, menționată în anexa VIII capitolul 3 din Actul de
aderare din 2003, se prelungește până la 30 aprilie 2014.

Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 7 aprilie 2011.

Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO

