
 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

          Βουδαπέστη, 3 Ιουλίου 2013 

 

Εξελίξεις στην αγορά καρπουζιών στην Ουγγαρία. 
 

  Ο Ούγγρος Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Gyula Budai ανακοίνωσε, στις 27 

Ιουνίου τ.έ., ότι θα συναντηθεί με εκπροσώπους των μεγάλων πολυεθνικών αλυσίδων 

supermarket, που δραστηριοποιούνται στην Ουγγαρία, προκειμένου να εξασφαλίσει 

ικανοποιητικές τιμές διάθεσης των εγχωρίως παραγομένων καρπουζιών. Παρόμοια πρωτοβουλία 

είχε παρθεί και το 2012 αποσκοπώντας στη διαμόρφωση υψηλότερων τιμών διάθεσης στους 

Ούγγρους παραγωγούς. 
 

  Την εν λόγω πρωτοβουλία έθεσε υπό έρευνα η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ουγγαρίας 

(Hungarian Competition Authority/Gazdasági Versenyhivatal-GVH), στις 27 Αυγούστου 2012, 

προκειμένου να διαπιστωθεί η πιθανή δημιουργία καρτέλ και προσπάθεια χειραγώγησης των 

τιμών στην αγορά καρπουζιών της Ουγγαρίας, αφ΄ενός με την διάθεση εγχωρίως παραγομένων 

καρπουζιών σε προσυμφωνημένη τιμή, και αφ’ ετέρου με την μη-διάθεση ή διάθεση σε τεχνητά 

πολύ υψηλότερη τιμή των εισαγομένων καρπουζιών. 
 

  Η έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Ουγγαρίας, αφορούσε την πιθανή συμμετοχή, 

στη δημιουργία άνισων κανόνων ανταγωνισμού στην ουγγρική αγορά, των ακόλουθων: 
 

 από πλευράς Ούγγρων παραγωγών: 

 Σύνδεσμος Καρπουζοπαραγωγών Ουγγαρίας (Hungarian Melon Producers-Magyar Dinnye 
Szövetség Közhasznú Egyesület) 

 Ουγγρική Ένωση Καρπουζιού (Hungarian Melon Association-Magyar Dinnye Szövetség) 

 Διεπαγγελματικό Συμβούλιο Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών Ουγγαρίας (Hungarian 
Interprofessional Organisation for Fruit and Vegetables-Magyar Zöldség-Gyümölcs 

Szakmaközi Szervezet és Terméktanács) 
 

 από πλευράς αλυσίδων supermarket: 

 TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt 

 SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft 

 Auchan Magyarország Kft 

 CBA Kereskedelmi Kft 
 Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt 

 (ALDI Magyarország Élelmiszer Bt 
 

 

  Η προσπάθεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Ουγγαρίας, για διερεύνηση των 

πραγματικών γεγονότων στην εν λόγω αγορά, δεν ολοκληρώθηκε, αφού τον Σεπτέμβριο του 2012, 

η ουγγρική κυβέρνηση, με νομοθετική ρύθμιση (Act CXXVIII-2012 on inter-branch organisations 

and on certain issues of the regulation of agricultural markets) εισήγαγε ειδική εξαίρεση από τον 

Νόμο περί Ανταγωνισμού. Η νέα ρύθμιση, η οποία είχε και αναδρομική ισχύ, προβλέπει την 

υποχρεωτική έκδοση ειδικής υπουργικής απόφασης, από τον αρμόδιο Υπουργό Γεωργικής 

Ανάπτυξης, προκειμένου να δοθεί το δικαίωμα, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, να ερευνήσει 

πρακτικές και μεθόδους που αφορούν στην πιθανή δημιουργία καρτέλ στην αγορά αγροτικών 

προϊόντων.  
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  Μετά απ’ αυτή την εξέλιξη, η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ουγγαρίας έθεσε την υπόθεση 

στο αρχείο (παρατίθεται κατωτέρω η σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στην 

αγγλική). Ωστόσο, όπως εξ άλλου σημειώνει και η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της, η ανωτέρω 

ρύθμιση «δίνει λαβή για σοβαρό προβληματισμό, αφού προκαλεί νομική αβεβαιότητα στην 

αξιολόγηση των δραστηριότητων δημιουργίας καρτέλ στην αγορά των γεωργικών προϊόντων» 

(The GVH considers that the existing regulation gives rise to serious concerns as it causes legal 

uncertainty in the evaluation of cartel activities concerning agricultural products). 

 

 Η Ελλάδα αποτελεί τον κυριότερο προμηθευτή της ουγγρικής αγοράς καρπουζιών. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ουγγρικής Στατιστικής Υπηρεσίας-KSH, οι ελληνικές εξαγωγές 

καρπουζιών στην Ουγγαρία, το 2012, ανήλθαν σε € 560 χιλ., καλύπτοντας ποσοστό 34,3% των 

ουγγρικών εισαγωγών, σε σύνολο εισαγωγών € 1,631 εκατ. Διαχρονικά οι ελληνικές εξαγωγές  

καρπουζιών κατέχουν σταθερά την πρώτη θέση στις ουγγρικές εισαγωγές του προϊόντος αυτού, με 

αυξομειούμενα όμως ποσοστά, τα οποία συναρτώνται άμεσα και από τη διακύμανση της εγχώριας 

παραγωγής (ελληνικό μερίδιο στις ουγγρικές εισαγωγές καρπουζιών 2011: 16,4%, 2010: 35,4%, 

2009: 27,9%, 2008: 25,7%). Παρατίθενται στατιστικά στοιχεία ουγγρικών εισαγωγών καρπουζιών 

ετών 2008-2012. 

    
 

Ουγγρικές εισαγωγές προϊόντων της δασμολογικής κλάσης (Συνδυασμένη Ονοματολογία): 

0807 11: Καρπούζια νωπά 

 

  2012 

  

2011 

  

2010 

  
Ποσότητα 

σε χλγ. 
Αξία σε € 

Ποσότητα 

σε χλγ. 
Αξία σε € 

Ποσότητα 

σε χλγ. 
Αξία σε € 

Σύνολο: 5.252.643 1.631.044 7.022.535 2.119.845 12.994.477 3.627.209 

Ελλάδα 2.059.095 560.800 1.408.973 348.521 6.201.575 1.285.904 

Γερμανία 1.259.182 527.956 710.508 388.879 2.589.183 1.272.941 

Ισπανία 370.249 193.704 31.645 18.415 144.611 58.937 

Τουρκία 874.050 128.556 1.070.340 318.265 1.397.400 263.005 

Ιταλία 273.798 79.930 9.549 2.789 238.710 72.602 

Αυστρία 91.384 56.540 330.718 101.412 81.990 93.491 

Κύπρος 51.739 25.586 - - - - 

Ολλανδία 71.851 24.025 9.519 4.231 28.663 11.729 

Αλβανία 88.640 17.574 785.200 101.518 580.290 90.443 

ΠΓΔΜ 109.365 15.198 646.900 37.421 1.162.111 205.037 

Σλοβακία 3.290 1.175 1.693.754 595.730 350.879 199.759 

Ιράν - - 231.480 151.122 135.460 42.493 

Αίγυπτος - - 92.400 51.356 - - 

Συρία - - 1.549 186 - - 

Ιορδανία - - - - 61.160 22.563 

Βοσνία/ 

Ερζεγοβίνη - - - - 22.445 8.305 
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Ουγγρικές εισαγωγές προϊόντων της δασμολογικής κλάσης (Συνδυασμένη Ονοματολογία): 

0807 11: Καρπούζια νωπά 
 

  2009 

  

2008 

  
Ποσότητα 

σε χλγ. 

Αξία σε 

€ 

Ποσότητα 

σε χλγ. 

Αξία σε 

€ 

Σύνολο: 9.596.199 2.330.539 11.132.285 3.580.603 

Ελλάδα 3.208.886 652.549 3.297.583 919.520 

Γερμανία 1.272.925 552.034 1.649.160 755.201 

Ισπανία 333.500 133.179 126.630 77.377 

Τουρκία 42.760 12.594 2.083.786 519.028 

Ιταλία 484.730 72.826 723.040 219.667 

Αυστρία 156.877 154.676 218.134 186.706 

Κύπρος - - 9.600 5.910 

Ολλανδία 50.646 29.002 80.957 45.489 

Αλβανία 42.000 11.440 - - 

ΠΓΔΜ 1.119.548 135.744 343.598 57.376 

Σλοβακία 28.593 8.203 61.347 13.585 

Ιράν 214.853 76.581 155.345 61.922 

Αίγυπτος 20.480 5.734 234.000 80.664 

Ιορδανία 814.245 229.515 1.085.021 425.057 

Σερβία 1.580.899 206.758 925.000 163.838 

Τσεχία 84.236 24.549 138.604 48.988 

Ρουμανία 99.200 13.735 - - 

Πολωνία 41.821 11.420 - - 

Ην.Βασίλειο - - 480 275 
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The Hungarian Competition Authority (Gazdasági Versenyhivatal – GVH) 

Termination order was issued - the end of the -watermelon saga-- 

On 10 April 2013 the Gazdasági Versenyhivatal (GVH - Hungarian Competition Authority) 

terminated the competition supervision proceedings that it had initiated in the watermelon cartel 

case. This decision was made because the authority believes that the continuation of the 

proceedings would not serve the public interest.  

On 27 August 2012, the GVH initiated a competition supervision procedure against a number of 

supermarkets (ALDI Magyarország Élelmiszer Bt., Auchan Magyarország Kft., CBA 

Kereskedelmi Kft., Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt., SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., 

TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt) an association of Hungarian melon producers (Magyar Dinnye 

Szövetség Közhasznú Egyesület), the Hungarian Melon Association and the inter-branch 

organisation for fruits and vegetables (Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és 

Terméktanács) (Hungarian Interprofessional Organisation for Fruit and Vegetables) concerning an 

alleged infringement of the prohibition on restrictive agreements. The parties had allegedly agreed, 

on the one hand, on the prices that would be charged from mid-July 2012 for watermelons 

produced in Hungary and, on the other hand, that they would also not distribute (or only by 

applying discriminatory pricing) imported watermelons. The alleged agreement was initiated by 

the Ministry for Rural Development which wanted to secure a fair standard of income for farmers 

through this action.  

After the initiation of these proceedings an amendment of the Act (Act CXXVIII of 2012 on inter-

branch organisations and on certain issues of the regulation of agricultural markets /entered into 

force in September 2012/ ) on inter-branch organisations was proposed and adopted during the 

autumn of 2012. According to the amendment an exemption from the general prohibition of the 

Competition Act was introduced for restrictive practices in the agricultural sector. The amendment 

was to be applied to on-going procedures as well. The amendment also provided that the authority 

which is to be responsible for establishing whether this exemption is applicable should lay with the 

competent Minister, which in this case is the Minister for Rural Development. The Minister has to 

assess whether the restrictive agreement contributes to the attainment of a fair income for 

producers and that no market actor is prevented from joining the agreement. In the watermelon 

case the Minister established that the conditions were met and that the alleged cartel agreement 

was exempt from the prohibition of the Competition Act.  

Though the exemption thus introduced only relates to the prohibition of the national legislation, 

the applicability of Article 101 TFEU is also restricted by the new legislation. According to the 

amendment, fines for an infringement of Article 101 shall only be imposed if the parties continue 

the behaviour even after the establishment of its illegality by the GVH.  

The GVH considered that the elimination of the national prohibition and the attempt to exclude the 

efficient applicability of the union prohibition leads to a situation in which the public interest that 

the legislator wishes to protect is no longer clear. On this ground it terminated its proceedings in 

this case.  

The GVH considers that the existing regulation gives rise to serious concerns as it causes legal 

uncertainty in the evaluation of cartel activities concerning agricultural products.  

Case number: Vj-62/2012.  

Budapest, 12 April 2013.  

Hungarian Competition Authority  

Further information:  
Katalin GONDOLOVICS, spokeswoman  

Mail: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u. 5 

Postal address: 1245 Budapest, 5. POB 1036  

Tel: (+36-1) 472-8902  

Email: press@gvh.hu 

http://www.gvh.hu 


