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I. Bizottság – Közös Agrárpolitika, a WTO új 
szabályai és a regionális egyensúly 
 
A KAP és a WTO szabályai közötti kapcsolat az egyik 
legérzékenyebb és legtöbbször vitatott területe mind az 
Európai Közösségnek, mind pedig a nemzetközi 
kereskedelmi jognak, egy állandó vitapont, melyet a 
WTO többoldalúsága is igazol. A „gazdaságok 
globalizációja” a különbözı mezıgazdasági 
rendszereket és politikákat nap, mint nap kapcsolatba 
hozza egymással, ezáltal jogi szempontból is jelentıs 
hatást okozva, mivel a nemzeti politikák, multilaterális 
döntések és a reformokról való tárgyalások mind 
kölcsönösen érintettek.  
 
A KAP az elmúlt öt évtizede során lényeges és pozitív 
szerepet játszott abban, hogy Európát a 60-as évek 
élelemhiányos helyzetébıl teljesen önellátóvá, 
elegendı mennyiségő élelmet biztosító Európává tette, 
habár néhány mellékhatással, beleértve a 80-as, 90-es 
évek többlettermelését. 
 
Az egyszerősített támogatási rendszert (SPS) a 
tagállamok különbözı módon iktatták be, különösen 
igaz ez a szétválasztás ’decoupling’ alkalmazását 
illetıen. Mindazonáltal a teljes szétválasztás 
modelljének többségi alkalmazása Európát a piaci 
egyensúlytalanság helyzetébe sodorta mind Európán 
belül, mind pedig annak határain kívül is. Néhány 
stratégiailag elsıdleges termék – így különösen a 
gabona – termelése hanyatlott, míg a világpiacon a 
kereslet irántuk növekedett, különösen néhány feljövı 
állam gyors fejlıdésének eredményeként, amely 
országok bevételei növekedtek, és ezáltal ezen 
országok felvevı kapacitása is nıtt. 
Végeredményképpen a gabonaárak növekedése a 
nemzetközi piacon, Európán belül is problémát 
okozott, ahol a stratégiai termékek iránti szükséglet 
megnıtt. Továbbá az egyszerősített támogatási 
rendszer végrehajtásának módjai az EU tagállamaiban 
különbözıek, így lényeges eltérés van a jogosultságok 
eladásának kedvezményes adózási eljárásában (amikor 
a vagyoni értékő jog eladása független a föld 
eladásától). A jogok átruházása bizonyos esetekben 
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Commission I – Common Agricultural Policy, new 
rules of WTO and regional equilibrium  
 
The relationship between CAP and WTO rules is one 
of the most delicate and lively issues both of the EC- 
and of the international trade law, as the continuous 
controversy, displayed in the multilateral context of 
WTO, confirm. The „globalization of economies” 
puts different agricultural systems and policies in 
touch with each other every day, causing significant 
effects also from a juridical point of view, since 
national policies, multilateral decisions and 
negotiations on reform are mutually affected. 
 
 
The CAP, during its five decades, has played an 
essential and positive role in bringing Europe from 
the situation of food shortages of the early 60s to a 
complete selfsufficiency and food security, although 
with some collateral effects in terms of excess 
production, in the 80s and 90s. 
 
The single payment system has been enacted in some 
different ways by the European member States, 
especially with regard to the partial decoupling 
options allowed by the European regulations. 
Nonetheless, the prevailing choice for total 
decoupling has brought Europe to a situation of 
market imbalance, both in the internal and in the 
international context. The production of some 
strategic primary products – especially of grains – 
has declined, while the world market is seeing an 
increasing demand, mainly as a consequence of the 
rapid development trends of some emerging 
countries, whose incomes are rising and diets are 
changing. As a result, the rise of grain prices on the 
international markets is causing problems also inside 
Europe, where a need for strategic stocks is 
emerging. Furthermore, the way the single payment 
scheme has been implemented in some EU member 
States, particularly because of a preferential tax 
treatment of the sale of entitlements (when not linked 
to the land sales), has in some cases encouraged 
especially the smaller farmers to sell their SPS 
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támogatott, különösen a kisebb farmerek SPS jogainak 
eladása, amely megakadályozza ezen termelık  
termelésének folytatását.  
 
Ezen jogosultságok magas tıkeértéke néhány 
tagállamban korlátot jelent azok számára, akik 
folytatni szeretnék a termelést, valamint azok számára, 
akik új belépıként mezıgazdasági termelést kívánnak 
folytatni. A rendszer igazságos és átlátható 
mőködtetése szempontjából fontos szerepe lesz a 
tagállamok nemzeti tartalékrendszerének.  
 
Néhányak véleménye szerint, a mezıgazdasági 
támogatás szétválasztása (decoupling) a legfıbb oka a 
korábban már említett bonyolult piaci helyzetnek. Így 
az Unió jogalkotói megállapították, hogy a 2003-as 
KAP reform megfelel a WTO Megállapodás 
követelményeinek, mégpedig a zöld doboz 
alapelveinek, bár az USA-gyapot eset kapcsán kifejtett 
Panel vélemény alapján ez megkérdıjelezhetı, mert 
nem felel meg a decoupling szigorú értelmezésének. 
 
 
A WTO által megkívánt szétválasztás teljesítéséhez, az 
EU-nak alkalmaznia kell a kereszt-megfeleltetést, 
különös tekintettel a környezeti szempontokra, 
valamint az egyszerősített támogatás kiterjesztését és a 
hozzá kapcsolódó összeg nagyságának növelését. Az 
ezt követı multilaterális tárgyalásokon meg kellene 
vitatni az EU-n belüli szétválasztás és kereszt-
megfeleltetés szempontrendszerét, kihangsúlyozva, 
hogy a méginkább környezet-orientált SPS hogyan 
segíthetné a változatos és multifunkcionális 
mezıgazdaságot. Továbbá hasznos lenne még azelıtt 
tárgyalásokat folytatni az USA-val, megvitatni a 
stratégiailag elsıdleges termékek készletének 
létrehozását is az országokban (legtöbbjük, hogy 
ellensúlyozzák az USA piacának gazdasági hatásait, a 
kereskedelmi hiány finanszírozására ösztönzik az 
Uniót, mely negatívan hat az USA rendszerének azon 
képességeire, hogy készletet termeljen.) 
 
Uniós szinten a regionális egyensúly legfıbb 
problémája az északi és déli részek különbségén 
érezhetı. És még inkább érezhetı ez az új tagállamok 
mezıgazdaságában, ahol az alacsony bevételek és más 
strukturális nehézségek megerısítik az Urugay-forduló 
piacra vonatkozó elıírások negatív hatásait. Ezáltal az 
új EK országok a szokásosnál is érzékenyebben 
reagálnak a világpiaci változásokra, valamint a 
csatlakozás során kompromisszumként kialakult KAP 
1. és 2. pillér anyagi javainak elosztó mechanizmusát 
sérelmezik.  Globálisan nézve a nemzetközi közösség 
a regionális egyensúly problémájával szembesül, mely 
problémát gyakran a regionális kereskedelmi 
megállapodások és szabadkereskedelmi megállapodás 
tárgyalásaival, valamint az EK-ben a társulás 

entitlements, and this will prevent them resuming 
production.  
 
 
The high capital value placed upon entitlements in 
some member States represents a barrier to those 
wishing to resume production, and also to those 
entering agriculture as new entrants. This places great 
importance on the operation of the national reserve 
by the member States in an equitable and transparent 
manner. 
 
The decoupling of agricultural support, in someone’s 
opinion, is the main cause of the difficult market 
situation mentioned above. But the way it’s been 
interpreted by the European lawmakers in the 2003 
CAP reform seems to be compliant with the WTO 
Agreement on Agriculture requirements, namely the 
green box principles, although some raise doubts, 
mainly due to the Panel’s opinion expressed in the 
recent US-Cotton case, seeming to adopt a strict 
concept of decoupling. 
 
To the aim of reinforcing the WTO compliance of the 
decoupling, Europe should give the cross 
compliance, especially with regard to its 
environmental aspects, a broader relevance in 
granting the single payments, and even in 
determining their amount. This could be an issue to 
put under discussion in the further multilateral 
negotiations, where EU countries should share a 
common and mutually agreed position, highlighting 
how a more environmentally-oriented SPS would 
help also the diversified and multifunctional 
agriculture. In addition, it could be very useful to 
negotiate early with the US, in order to discuss the 
creation of stocks of strategic primary products in 
that country as well (most of all, to counter-balance 
the economic effects of the US market loan 
deficiency payments, which seem to negatively affect 
the ability of the US system to create such stocks). 
 
At the European level, the main problems of regional 
equilibrium are felt with regard to the differences 
between the northern and the southern part of Europe. 
And even more they’re felt with regard to the new 
member States’ agriculture, where low incomes and 
other structural difficulties could boost the negative 
effects of the market access measures imposed by the 
Uruguay Round trade agreements, making the new 
EC countries more sensitive to the changes in the 
world markets, and causing some complaints by 
them, especially about the distribution mechanisms of 
the resources of the first and of the second CAP 
pillars. Whereas, from a global perspective, the 
international community seem to face the problems 
of regional equilibrium, which sometimes are caused 
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alapelveiként rögzített kereskedelem liberalizációja és 
a gazdasági integráció okoz. 
 
 
 
 
Végül, az európai multifunkcionális mezıgazdaságot 
támogatni kellene a liberalizált kereskedelmi rendszer 
modelljeként az új mezıgazdasági WTO 
tárgyalásokon, nagyobb figyelmet fordítva a nem-
kereskedelmi kapcsolatoknak.                
 
 
II. Bizottság – Igazságszolgáltatás és vitarendezés 
az agráriumban 
 
A II. Bizottság a következı megállapításokat, 
következtetéseket és javaslatokat tette: 
 
1. Választott bíráskodás 
 
A mezıgazdasági tulajdonnal kapcsolatos viták 
elrendezésére minden államban – egy általános 
rendelkezés alapján – lehetıség van választott 
bíráskodásra. Általánosságban a törvényi szabályok az 
UNCITRAL modellt követik. Anglia 1996-ban 
megalkotta nemzetközileg alkalmazható szabályokat 
tartalmazó Választott bíráskodási törvényét.  
 
Azon országok, melyek alkalmazzák az UNCITRAL 
szabályait: Argentína, Ausztria, Finnország 1992, 
Németország 1997, Magyarország, Olaszország 2006, 
Hollandia, Norvégia 2004, Lengyelország 2005, 
Románia, Skócia, Spanyolország, Svájc, és az USA 
néhány állama. És amelyek nem alkalmazzák az 
UNCITRAL szabályokat: Anglia, Wales, 
Franciaország, Luxemburg, és az USA néhány állama. 
Az USA-ban a választott bíráskodás helyett a 
közvetítıi eljárás, vagyis a mediáció kerül elıtérbe. A 
legtöbb országban a választott bíróság eljárása és 
ítélete is zártkörő, kivéve Norvégia, ahol az ítélet 
nyilvános mindaddig, amíg a felek közösen nem kérik 
a zártkörőséget. 
 
A II. Bizottság elfogadta, hogy a választott bíróságok 
eljárásának szabályait le kell fektetni. Azon országok, 
akiknek nagyobb cselekvési szabadságuk van a 
szabályalkotást illetıen, ott a rendszer jól mőködik. 
Ezért a Bizottság egyetértett abban, hogy egy kellıen 
rugalmas, alkalmazkodó eljárást kell elınyben 
részesíteni.  
 
2. Speciális bíróságok  
 
Olaszországban, Franciaországban és Németországban 
speciális mezıgazdasági bíróságok vannak. 
Finnországban a mezıgazdasági iparágban a gazdák és 

by the trade liberalisation itself, mainly by 
negotiating regional trade agreements and free trade 
agreements, in that way creating areas of free trade 
and economic integration, often based on the EC 
experience as a model. 
 
Finally, the European multifunctional agriculture 
should be promoted as a model for a liberalised trade 
regime in the WTO negotiations for a new 
Agreement on Agriculture, aiming to give some more 
relevance to non-trade concerns. 
 
 
Commission II – Jurisdiction and alternative 
dispute settlement resolution in agriculture 
 
Commission II presents the following considerations, 
conclusions and recommendations: 
 
1. Arbitration 
 
There is general provision in all countries for rural 
property disputes to be settled by Arbitration. In 
general the statutory rules follow the UNICITRAL 
model. England has internationally useable rules as 
set out in the Arbitration Act 1996. 
 
 
 
The countries that have adopted the UNCITRAL 
Rules are: Argentina, Austria, Finland 1992, 
Germany 1997, Hungary, Italy 2006, Netherlands, 
Norway 2004, Poland 2005, Rumania, Scotland, 
Spain, Switzerland, USA some states. Those that 
have not adopted UNCITRAL Rules: England, 
Wales, France, Luxemburg, USA some states. The 
USA seems to have moved away from Arbitration in 
favour of Mediation. In most countries the arbitration 
proceedings and awards are private but Norway 
allows awards to be made public unless the parties 
agree on privacy.  
 
 
 
It was accepted in Commission II that there must be 
rules of Arbitration Procedure. Those countries who 
had more freedom of action within the rules found 
their system worked well. Commission II agreed that 
a reasonably adaptable procedure was preferred. 
 
 
 
2. Specialised Tribunals 
 
Italy, France and Germany have specific rural 
Tribunals. Finland has an Appeals Board for Rural 
Industries dealing with matters between farmers and 
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az állam közötti ügyek elintézésére Jogorvoslati 
Bíróságot állítottak fel. Általánosságban elmondható, 
hogy ezek a speciális bíróságok jól mőködnek. A II. 
Bizottság nem talált kivetnivalót a bíróságok 
mőködését illetıen, így elfogadta, hogy a nemzeti 
államok feladata az ezzel kapcsolatos saját 
szabályozásuk felállítása. 
 
3. Független bírák 
 
Hollandia és az Egyesült Királyság a független bírák 
(független szakértık) rendszerét alkalmazza. Ezek a 
bírák szakképesítéssel rendelkezı szakértık, akik 
dönteni tudnak az ügyrıl. A rendszer általában bér 
vagy a vitatott érték alapján mőködik.   
 
4. Mediáció 
 
A közvetítıi eljárás sokkal inkább elınyben részesített 
a legtöbb államban, mint más eljárások. Egy kínai 
jelentés is bizonyítja, hogy a mediáció szépen 
kifejlıdött. A II. Bizottság nem állt ki amellett, hogy 
az „Irányelv tervezetet” (SEC/{2004}1314)  „a polgári 
és kereskedelmi ügyletek mediációjának bizonyos 
aspektusáról”, melyet az Európai Bizottság 
indítványozott, el kellene készíteni. Nem látták 
szükségesnek a mediáció formálisabb felépítését, 
ahhoz, hogy sikeresen mőködjön, elég hogy önkéntes 
és az eljárás rugalmas. Nem lehet kötelezıvé tenni a 
közvetítıi eljárást a bírói meghallgatás elıtt sem. Ez 
egyrészrıl nem praktikus és ellentmond a bírósághoz 
forduláshoz alapjogának is (Emberi Jogi Egyezmény 
6. cikk). Másik oldalról a mediáció csak késlelteti a 
bírósági meghallgatást. Ha az irányelv elkészül, akkor 
a 6. cikknek vonatkoznia kell mind a mediációban 
résztvevı felekre, mind pedig a mediátorra. A 9. cikk 
felállít egy idıkorlátot a szabályok kihirdetésére, ez 
pedig szintén nem elınyös, hiszen a tagállamok 
hozzáállása között is nagy különbségek vannak. A II. 
Bizottság mindenesetre nagyobb hírverést szeretne a 
mediációnak. 
 
5. Jogorvoslat 
 
A Közvetítıi eljárás sorén született ítélet elleni 
jogorvoslat. Angliában a felek megegyezhetnek, hogy 
kizárják a jogorvoslati jogok lehetıségét. 
Hollandiában a feleknek meg kell egyezniük, ha 
jogorvoslati jogot lehetıségét szeretnék. A 
jogorvoslati jog szintén korlátozott más államokban is, 
de máshol a feleknek nincs lehetıségük arra, hogy 
kizárják vagy alkalmazzák azt. A II. Bizottság 
javasolta, hogy a jogorvoslati lehetıségeket szőkítsék 
le: jogi és nem ténybeli alapon lehessen, és semmisség 
esetén.     
 
 

the state. Generally these specific Tribunals work 
well. Commission II sees no problems with these 
Tribunals and accepted that it was up to the National 
States to draw up their own rules. 
 
 
 
 
3. Independent Deciders 
 
Netherlands and the UK use systems of Independent 
Deciders (Independent Experts). This is a qualified 
specialist who can decide an issue. The system is 
mainly used for rent or valuation disputes. 
 
 
4. Mediation 
 
Mediation is encouraged in all countries some more 
than others. A report from China indicated that 
Mediation was well developed. Commission II did 
not consider that the Draft Directive 
(SEC\{2004}1314) „on certain aspects of mediation 
in civil and commercial matters” proposed by the 
European Commission should be made. There was no 
need for a more formal structure as mediation, to be 
successful, must be voluntary and the procedures 
flexible. It should not be compulsory before a full 
court hearing. This is not practical and may 
contravene the fundamental right to go to court (Art. 
6 Convention on Human Rights). On the other hand 
mediation only delays a court hearing. If the directive 
is to be made then Art. 6 of the directive needs to 
cover the parties to the mediation as well as the 
mediator. Art. 9 setting a time limit to enact the rules 
would not be helpful as there are wide differences in 
approach by member states. In any event 
Commission II wished to see more promotion of 
mediation. 
 
 
 
5. Appeals 
 
Appeal from Arbitration Awards. In England parties 
can agree to have no right of appeal. In the 
Netherlands the parties have to agree if they want the 
right of appeal. Appeals were limited in some other 
countries but no other country had the ability of the 
parties to include or exclude the right of appeal. 
Commission II recommended that appeals from 
arbitration awards should be limited to points of law 
not fact or for reasons of nullity. 
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III. Bizottság - Az egyszerősített kifizetési rendszer 
bevezetése a tagállami közigazgatási és bírósági 
rendszerbe 

 
2003-ban az Európai Unió elkészítette a Közös 
Agrárpolitika (továbbiakban: KAP) fokozatosan 
bevezetendı fı reformját. 2006-ban a Közösség 
intézményei megegyeztek a 2007 és 2013 közötti 
idıszak költségvetési perspektíváiról, amely döntı 
hatással volt a reform egész folyamatára. 2008-ban 
egy új, középtávú felülvizsgálatát végezték el a KAP-
nak („Egészségi Ellenırzés”), egy felülvizsgálat, 
melynek célja elsısorban további kiegészítı modulok 
bevezetése, valamint annak támogatása, hogy a Közös 
Agrárpolitikán belül a környezettel és energiával 
kapcsolatos tényezıket is figyelembe vegyék. Ezek 
alapján, a III. Bizottság megpróbálta kidolgozni a 
mezıgazdasági közvetlen támogatások reformjának 
elızetes „mérlegét”. Ennek kapcsán a következı 
megállapításokra jutottak: 
 
1. Megfigyelve a különbözı adminisztratív eljárásokat, 
melyeket azon tagállamokban alkalmaznak, melyek 
jelentéseiket elıterjesztették, megállapíthatjuk, hogy 
komplex technikai szabályok tömkelege tárul elénk. 
Ez jellemzi különösen az alkalmazott szankciókat és 
az ellenırzést. Ez az állapot lehet a forrása azon 
gazdák bizonytalanságának, akik tudatlanságuk 
következtében megkockáztatják jogaik érvényesí-
tésének sikertelenségét. Ezért a III. Bizottság javasolja, 
hogy külön figyelmet fordítsanak maximális 
áttekinthetıséget biztosító jogszabályok megalkotá-
sára, olyan közigazgatási eljárásokra, amelyekben 
részt vesz egy olyan döntéshozó, aki döntését a felek 
beadványai alapján hozza meg, és végül olyan 
jogorvoslatokra, amelyek kifejezetten fellelhetık a 
releváns jogszabályokban. 
 
2. A rugalmasság elvének alkalmazása a KAP eltérı 
alkalmazásához és sajátos nemzeti értelmezéséhez 
vezetett. Ez a folyamat tovább erısödött a szövetségi 
típusú államokban. Kockáztatva a gazdák közötti 
diszkriminációt, a földrajzi elhelyezkedésük alapján, a 
III. Bizottság javasolja az Európai Bizottságnak, hogy 
tartsa fenn a „közös” jelzıt a Közös Agrárpolitikában 
és kerülje azon rendelkezéseket, melyek a KAP túlzott 
újraállamosítását eredményezi. 
 
 
 
3. A III. Bizottság javasolja a kettıs szankciórendszer 
legalitásának további vizsgálatát, melyet a gazdákra 
vetnek ki, ha az általános jogi elıírásokat megszegik, 
és amely egyben az egyszerősített támogatási 
jogosultság csökkenését és/vagy elvesztését is okozza 
(ne bis in idem).   
 

Commission III – The application of the single 
payment by national administrations and national 
courts 
 
In 2003, the European Union devised a major reform 
of the Common Agricultural Policy to be introduced 
gradually. In 2006, the Community Institutions 
reached an agreement on the budgetary perspective 
for 2007 to 2013 which has a decisive impact on this 
reform process. In 2008, a new mid- term review of 
the CAP is to occur (the «Health Check»), a review 
which aims to introduce in particular additional 
modulation and to encourage the taking into account 
within the Common Agricultural Policy of 
environmental and energy-related considerations. In 
this context, Commission III has tried to draw up a 
preliminary «balance sheet» of the reform of direct 
aids for agriculture. It came to the following 
recommendations: 
 
 
1. Observation of the different administrative 
procedures applied in those Member States from 
which reports have been submitted reveals a raft of 
complex technical rules. This is the case in particular 
as regards sanctions and controls. This situation may 
be a source of insecurity for farmers who, through 
ignorance, risk failing to assert their rights. Because 
of this, Commission III recommends that particular 
attention be paid to drafting legal provisions which 
ensure a maximum transparency, to administrative 
procedures which involve a decision-maker deciding 
on the basis of the submissions of both parties and to 
judicial remedies being expressly provided for in 
relevant legal provisions. 
 
 
 
2. Application of the principle of flexibility has led to 
very diverse applications of the CAP and to 
individual national interpretations. This process has 
been reinforced in certain countries having a federal-
type structure. Given the risk of discrimination 
between farmers according to their geographical 
position, Commission III recommends to the 
European Commission that it maintains the 
«common» in the Common Agricultural Policy and 
avoids measures resulting in an excessive 
renationalisation of the CAP. 
 
3. Commission III recommends that further 
consideration be given to the legality of double 
sanctions imposed on farmers for breach of the 
provisions of general law which also give rise to a 
reduction and/or loss of single payment rights (ne bis 
in idem). 
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4. A Bizottság támogatja az Európai Bizottság azon 
indítványait, melyek hatással vannak a tagállamok 
kérelmeire is, és szorgalmazzák, hogy tegyék meg az 
elsı lépést a rendelkezések megszegése esetén 
alkalmazandó szankciók kiszabásának igazságosabb 
rendszerének megszerkesztésére. 
 
5. A III. Bizottság javasolja, hogy ezen egyesülés 
tagjai kezdjék meg esetjoguk teljes megismertetését 
egymással az egyszerősített támogatási rendszert 
illetıen, és a CEDR Bizottsága vizsgálja ki és 
javasolja az adminisztratív hatóságok, közigazgatási és 
egyéb bíróságok döntései adatállományának 
létrehozását (a döntések pdf formátumú megjelenítése 
eredeti nyelven) a CEDR tagok számítógépes hálózata 
által.   
 
 

4. Commission III welcomes the proposal by the 
European Commission, reacting to the request of 
Member States, to make a first move to words a more 
equitable approach to the imposition of sanctions for 
breach of cross-compliance measures. 
 
 
5. Commission III recommends that the members of 
this association engage in the maximum exchange of 
caselaw on the single payment regime and that the 
Board of the CEDR investigate and encourage the 
formation of a database of decisions of administrative 
authorities, administrative and other courts (including 
pdfs of decisions in the original language and a single 
standard form cover sheet) supported by a network of 
CEDR members. 
 

 


