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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Δεκεμβρίου 2010
για την παράταση της μεταβατικής περιόδου σχετικά με την απόκτηση γεωργικής γης στην Ουγγαρία
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2010/792/ΕΕ)
του Ηνωμένου Βασιλείου (εφεξής ΕΕ-15). Η μεταβατική
περίοδος είχε επίσης ως σκοπό να διευκολύνει τη διαδικασία
της ιδιωτικοποίησης και της επιστροφής γεωργικών γαιών
στους γεωργούς, και η Επιτροπή, στην έκθεσή της της
16ης Ιουλίου 2008 σχετικά με την ανασκόπηση των μετα
βατικών μέτρων που περιέχονται στη συνθήκη Προσχώρησης
του 2003 για την απόκτηση γεωργικής γης (εφεξής «ενδιά
μεση ανασκόπηση») υπογράμμισε ήδη τη σημασία της ολο
κλήρωσης της πολιτικής αυτής έως τη λήξη της προβλεπό
μενης μεταβατικής περιόδου. (1)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρα
τίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της
Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της
Σλοβακίας,

Έχοντας υπόψη την πράξη προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρα
τίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της
Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της
Σλοβακίας, και ιδίως το παράρτημα X κεφάλαιο 3 σημείο 2,

(4)

Παρά την αυξανόμενη σύγκλιση των τιμών της γης στην
Ουγγαρία με τις τιμές που επικρατούν στην ΕΕ-15 μετά
την προσχώρηση της Ουγγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπέβαλε η Ουγγαρία,
στις μέσες τιμές της γης εξακολουθούν να υπάρχουν τέτοιες
διαφορές ώστε να είναι από 3 έως 20 φορές χαμηλότερες.
Αν και η πλήρης σύγκλιση στις τιμές της γης ούτε ήταν
αναμενόμενη ούτε θεωρήθηκε απαραίτητη προϋπόθεση για
τον τερματισμό της μεταβατικής περιόδου, οι εμφανείς δια
φορές των τιμών μεταξύ της Ουγγαρίας και της ΕΕ-15 είναι
τέτοιες ώστε μπορούν ακόμα να εμποδίσουν την ομαλή
πορεία προς τη σύγκλιση των τιμών. Ομοίως, το χάσμα
μεταξύ του εισοδήματος των εργαζομένων στη γεωργία και
των αγροτών στην Ουγγαρία και του εισοδήματος στην ΕΕ15 μειώθηκε αλλά συνεχίζει να υφίσταται. Επιπλέον, σύμ
φωνα με στοιχεία της Eurostat, ο γεωργικός τομέας της
Ουγγαρίας επλήγη σχετικά σοβαρά από την πρόσφατη παγ
κόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, έτσι ώστε
το πραγματικό γεωργικό εισόδημα ανά εργαζόμενο σημείωσε
το υψηλότερο ποσοστό μείωσης στην Ένωση (περίπου 30
τοις εκατό έναντι μέσου όρου μείωσης περίπου 12 τοις
εκατό για το σύνολο της Ένωσης) το 2009. Η μείωση του
εισοδήματος συνδυάστηκε με χειρότερους πιστωτικούς
όρους σε σχέση με αυτούς που ισχύουν στις περισσότερες
από τις χώρες της ΕΕ-15, όσον αφορά τόσο τα ονομαστικά
επιτόκια όσο και τον όγκο των πιστώσεων των διαθέσιμων
για τους αγρότες. Η αναμενόμενη αυξημένη παρουσία στην
Ουγγαρία νέων χρηματοπιστωτικών οργανισμών από την ΕΕ15 μετά την προσχώρηση της Ουγγαρίας παρεμποδίστηκε
από τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση.

(5)

Αν και η διαδικασία επιστροφής γεωργικών γαιών προχώρησε
κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, συνάντησε
δυσκολίες, ιδίως από το 2008 και ύστερα, και επομένως
δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Μια παρόμοια τάση παρατη
ρείται όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση της γεωργικής γης. Η
έλλειψη ασφάλειας δικαίου σχετικά με τα δικαιώματα ιδιο
κτησίας καθώς και τα υπανάπτυκτα μέσα πίστωσης και ασφά
λισης για τους αγρότες αποδυναμώνουν περαιτέρω την ουγ
γρική αγορά γεωργικής γης και εξακολουθούν να εμποδί
ζουν την κατάλληλη λειτουργία της.

Έχοντας υπόψη την αίτηση που υπέβαλε η Ουγγαρία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με την πράξη προσχώρησης του 2003, η Ουγγα
ρία μπορεί να διατηρήσει σε ισχύ, υπό τους όρους που
προβλέπονται σε αυτήν, για επταετή περίοδο μετά την προ
σχώρηση, η οποία λήγει στις 30 Απριλίου του 2011, απα
γορεύσεις όσον αφορά την απόκτηση γεωργικής γης από
φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κάτοικοι ή δεν είναι ούγγροι
υπήκοοι και από νομικά πρόσωπα. Πρόκειται για προσωρινή
εξαίρεση στην ελεύθερη μετακίνηση των κεφαλαίων την
οποία εγγυώνται τα άρθρα 63 έως 66 της συνθήκης για
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η μεταβατική
περίοδος μπορεί να παραταθεί μόνο για τρία επιπλέον έτη.

(2)

Στις 10 Σεπτεμβρίου του 2010, η Ουγγαρία ζήτησε να
παρατείνει τη μεταβατική περίοδο που αφορά την απόκτηση
γεωργικής γης κατά τρία έτη.

(3)

Ο βασικός λόγος για τη μεταβατική περίοδο ήταν η ανάγκη
να διαφυλαχθούν οι συναφείς με τις γεωργικές δραστηριό
τητες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες μετά την καθιέρωση
της ενιαίας αγοράς και τη μετάβαση στην κοινή γεωργική
πολιτική στην Ουγγαρία. Ειδικότερα, ο στόχος ήταν να αντι
μετωπιστούν οι ανησυχίες που ανέκυψαν σχετικά με τον
πιθανό αντίκτυπο για τον γεωργικό τομέα της ελευθέρωσης
της απόκτησης γεωργικής γης λόγω των μεγάλων αρχικών
διαφορών των τιμών της γης και των εισοδηματικών διαφο
ρών έναντι της Αυστρίας, του Βελγίου, της Δανίας, της
Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας, της
Ιρλανδίας, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου, των Κάτω
Χωρών, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας και
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(6)
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Έχοντας υπόψη την κατάσταση αυτή, μπορεί να αναμένεται,
όπως αναμένουν και οι ουγγρικές αρχές, ότι η άρση των
περιορισμών την 1η Μαΐου του 2011 θα ασκούσε πιέσεις
στις τιμές της γης στην Ουγγαρία. Επιπλέον, λαμβάνοντας
υπόψη τον υψηλό αριθμό συμμετεχόντων, την άκρως κατα
κερματισμένη ιδιοκτησιακή δομή της αγοράς γεωργικής γης,
που δεν έχει αλλάξει σημαντικά από την προσχώρηση και
ύστερα, και το γεγονός ότι επικρατεί η μίσθωση γαιών, είναι
πιθανό ότι ο αντίκτυπος θα γινόταν αισθητός σε όλον τον
τομέα. Επομένως, υπάρχει απειλή σοβαρών διαταραχών στην
ουγγρική αγορά γεωργικής γης με τη λήξη της μεταβατικής
περιόδου.

(7)

Θα πρέπει συνεπώς να χορηγηθεί παράταση τριών ετών στη
μεταβατική περίοδο που αναφέρεται στο παράρτημα Χ κεφά
λαιο 3 σημείο 2 της πράξης προσχώρησης.

(8)

Προκειμένου να προετοιμαστεί πλήρως η αγορά για την
ελευθέρωση, εξακολουθεί να έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία,
ακόμη και υπό δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, η ενίσχυση
της βελτίωσης ορισμένων παραγόντων όπως τα μέσα πίστω
σης και ασφάλισης για τους αγρότες, και η επιστροφή και η
ιδιωτικοποίηση γεωργικών γαιών κατά τη μεταβατική
περίοδο, όπως τονίστηκε ήδη στην ενδιάμεση ανασκόπηση.

(9)

Η αυξανόμενη εισροή ξένου κεφαλαίου στην αγορά γεωργι
κής γης παρουσιάζει επίσης δυνητικά οφέλη για την εν λόγω
αγορά στην Ουγγαρία. Όπως τονίζεται στην ενδιάμεση ανα
σκόπηση, οι ξένες επενδύσεις στον τομέα της γεωργίας θα
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έχουν επίσης σημαντικά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στην
προσφορά κεφαλαίων και τεχνογνωσίας, στη λειτουργία των
αγορών γης και στην παραγωγικότητα της γεωργίας. Η στα
διακή χαλάρωση των περιορισμών όσον αφορά την ξένη
ιδιοκτησία κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου θα
συμβάλει επίσης στην προετοιμασία της αγοράς για την
πλήρη ελευθέρωση,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η μεταβατική περίοδος σχετικά με την απόκτηση γεωργικής γης
στην Ουγγαρία που αναφέρεται στο παράρτημα Χ κεφάλαιο 3
σημείο 2 της πράξης προσχώρησης του 2003 παρατείνεται έως
τις 30 Απριλίου του 2014.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2010.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

