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I. Bizottság – A gazdálkodók tevékenységének 
diverzifikációját érintı jogi ösztönzık és jogi 
akadályok 
 
Megállapítások 
 
Az I. számú Bizottság vitájának központi témája a 
diverzifikáció (vagyis a `sokféleség´, `változatosság´) 
fogalmára irányult, vagyis arra a problémára, ami a 
gyakorló jogászoknak is gondot okozott minden egyes 
országban, valamint azon konfliktusokra, melyek a 
különbözı típusú gazdasági társulások és gazdálkodási 
formák miatt a nemzeti jog és EU szabályok között 
fennállnak. A bizottságban felvetıdött kérdések 
definíciókból, valamint különbözı jogszabályok 
mögötti hátterekbıl adódtak, hiszen az eltérések ebbıl 
fakadnak, s ezeken alapulnak a megszorítások és 
támogatások. A beszélgetések felölelték a felvetett 
problémákat, azonban a bizottság azokat pontokban 
összegezte és az alábbi megállapításokat tette: 
 
A közösségi agrárpolitika a gazdákat arra biztatja, 
hogy csatlakozzanak a II. pilléren belül szabályozott 
Közös Agrárpolitika (KAP) vidékfejlesztési 
rendszeréhez, vagyis elıtérbe kerül a föld és a rajta 
levı gazdasági épület nem mezıgazdasági célú 
hasznosítása is. 
 
A KAP I. pillérében szabályozott SPS rendszer jogi 
rendelkezéseit és a II. pillér vidékfejlesztési 
rendelkezéseit vagy rosszul, vagy hiányosan ültették át 
a tagállamok, amelynek az lett a következménye, hogy 
a gazdák hátrányba kerültek a II. pilléren belül. 
 
A `sokféleség´ kifejezésnek nem kellene beletartoznia 
a mezıgazdaság gyakorlásának különbözı formáiba, 
sem pedig a mezıgazdaságban létezı tevékenységek 
vagy szolgáltatások fejlesztésébe.  
 
A tagállamokban meglévı magánjogi kapcsolatok a 
különbözı gazdasági formában mőködı gazdák 
számára a II. pilléren belül akadályt jelenthetnek. 
 
A tagállamoknak változtatniuk kellene a 
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Commission I – Legal  incentives and legal 
obstacles to diversification for farmers 
 
 
Findings 
 
The discussion of commission I centred on the 
concept of diversification, the problems it has caused 
practitioners in each country, and the conflicts which 
national law and EU rules raise in advising farmers 
on farm diversification. The questions set out were 
based on definitions, legal foundations, what 
constituted diversification, disincentives and 
incentives. The discussions ranged over the problems 
but the commission has condensed these into the 
following considerations and recommendations: 
 
 
 
 
 
Whereas public policy encourages farmers to engage 
in rural development measures within Pillar 2 of 
Common Agricultural Policy (CAP), and to diversify 
into non-agricultural use of land and buildings; 
 
 
 
Whereas the legal rules for the Single Payment 
Scheme under Pillar 1 of CAP and rural development 
measures under Pillar 2 are insufficiently integrated 
or complementary, resulting in disadvantage to 
farmers diversifying under Pillar 2. 
 
Whereas the term `diversification´ should not include 
either engaging in specialised forms of agriculture or 
in developing existing activities or services, both of 
which are `agriculture´. 
 
Whereas private law relationships in the member 
states may act as an impediment to farmers 
diversifying under Pillar 2. 
 
Whereas member states should promote in their legal 
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jogrendszerükön és eljárásaikon, oly módon, hogy 
lehetıvé váljon a mezıgazdasági földterületekkel és 
épületekkel való gazdálkodás, vagyis hogy a 
mezıgazdasági tevékenység gyakorlása különbözı 
gazdasági formákban történjen. 
 
Ajánlások 
 
1. számú ajánlás 
 
A tagállamoknak biztosítaniuk kellene, hogy a nemzeti 
jog, mely az eljárást is magában foglalja, 
felhatalmazást biztosítson elıre (beleértve a 
magánjogot és közjogot is) új tevékenységek és a 
földhasználat új hasznosítási formáinak engedélye-
zésére; így például egy haszonbérletben levı 
termıföldön új tevékenység végzése vagy a 
földhasználat, továbbá a termelési ág megváltoztatása 
a föld értékét is növelné. Az ilyen elı-engedélyezési 
rendszer esetében speciális indokok kellenek ahhoz, 
hogy valaki ez alapján megtagadja az új tevékenység 
végzését vagy a föld használatát, ami az engedélyezés 
elutasításának egyik eszközeként is értelmezhetı. 
 
2. számú ajánlás 
 
Az 1. számú ajánlásban említett elı-engedélyezési 
rendszer útján gyakorolt új tevékenységek és a 
földhasználat továbbra is mezıgazdasági 
tevékenységek maradnak az 1. pillér céljai érdekében, 
annak ellenére, hogy finanszírozásuk a II. pillérben 
történik.    
 
Az I. számú Bizottság megjegyezte továbbá, hogy az 
EK mezıgazdaságra vonatkozó szabályainak 
sokszínősége a tagállamokban a szubszidiaritás 
elvének sérülését okozza. 
 
II. Bizottság – A mezıgazdasági vállalkozások jogi 
formái, figyelemmel a hagyományos és az ipari 
mővelésre 
 
Megállapítások 
 
1. A `sokféleség´ törvényes formában a gazdagság egy 
forrása; 
2. Adott országtól függıen a vállalatokat és a 
különbözı típusú mezıgazdasági vállalkozást 
különleges vagy általános jogi szabályok alkotják, 
amelyek alkalmazhatóak minden gazdasági 
tevékenységre; 
3. A sokféleség jogi hátterében hasonló szabályokat 
találunk mindegyik országban, hasonló jogi és 
gazdasági kérdésekre adva válaszokat; 
4. A mezıgazdaság nagyrészt egyéni vállalkozásokon 
alapul miközben a vidéki térségek szociológiáját 
tükrözi; 

order mechanisms and procedures which make 
possible diversification for agricultural land and 
buildings, whatever the tenure. 
 
 
 
Recommendations 
 
Recommendation 1 
 
It is recommended that states should ensure that 
national law includes a mechanism to permit pre-
authorisation (both in respect of public and private 
law) of new activities and land use on the land, for 
example in the case of rented land when the new 
activity or land use would affect the land and/or its 
value. Such pre-authorisation mechanism shall 
require specific reasons to be given for refusal for 
new activities or land use with a means of challenge 
being available against such refusal. 
 
 
 
 
Recommendation 2 
 
It is recommended that activities and land use pre-
authorised under Recommendation 1 shall remain 
`agricultural activities´ for the purposes of Pillar 1 
CAP notwithstanding that they are funded under 
Pillar 2 CAP. 
 
 
Commission I noted as a concern that the multiplicity 
of EC regulations affecting agriculture in the member 
states risks failing to respect the principle of 
subsidiarity. 
 
Commission II – Legal forms for farm enterprises, 
taking into account traditional and industrial 
farming  
 
Findings 
 
1. Diversity is a source of wealth, in legal form as 
elsewhere; 
2. Depending on each country, companies and forms 
of agricultural enterprises are constituted by special 
legal forms or general legal forms which are 
applicable to all economic activities; 
3. Diversity in respect of legal forms follows similar 
rules in each country in that they answer comparable 
legal and economic questions; 
4. Agriculture is largely based on individual 
enterprises, reflecting the sociology of rural areas; 
5. The number of partnerships is increasing. 
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5. A társulások száma egyre növekszik. 
 
Ajánlások 
 
1.számú ajánlás: Az EU harmonizáció kérdései 
 
 
Habár a mezıgazdasági vállalkozások különbözı 
formái vonzónak látszanak, az bizonytalan, hogy az 
unió növeli-e a mezıgazdasági vállalkozók 
hatékonyságát. Ezért tőnik megfelelınek, hogy további 
kutatásokat végezzünk a vállalkozások szervezeti 
formái vonatkozásában: 
- Fel kell állítani a vállalati formák sorrendjét fı 
érdeklıdési körük szerint; 
- Kifejlesztett projektek alapján modelleket kell 
kialakítani (öröklés és átruházás szabályai, tıke és 
befektetés, nem mezıgazdasági tevékenységek 
fejlesztése és így tovább); és 
- Különleges figyelmet kell szentelni olyan 
szerkezetekre, amelyek megkönnyítik az alapok 
ellátását, különösen azokat, melyek bizalmi alapon 
mőködnek. 
 
Ezek az ajánlások talán egy közös, egységes európai, 
de nem-kötelezı szerkezet kialakításához vezethetnek, 
azáltal, hogy egyforma gazdasági és jogi 
érdekeltségbıl erednek. 
 
2. számú ajánlás: személyes vagyon védelme 
 
Még akkor is, ha kialakul egy közös érdekvédelem, a 
mezıgazdasági vállalkozóknak szembe kell szállniuk a 
bankok gyakorlataival és az adóhatóságokkal, amelyek 
a magán- és a vállalati vagyon között kevésbé tesznek 
különbséget. 
 
A 2. számú Bizottság olyan módszerek kifejlesztését 
ajánlja, amelyek `kölcsönös biztonságon´ alapulnak, és 
amelyek a gazdák érdekeit a legjobban tudják védeni. 
A cél az, hogy megfelelı jogi háttérrel törvényes 
formákat alakítsanak ki a nagyobb hatékonyság 
érdekében. 
 
III. Bizottság – A vidékfejlesztési jog tudományos 
és gyakorlati fejlıdése az EU-ban, az államokban és 
régiókban, valamint a WTO-ban 

 
Megállapítások 
 
A fı jogszabályi fejlesztések, amelyek a vizsgált 
tagállamokban a vidékre vonatkozó törvényhozást és 
jogtudományt érintik, viszonylag egyforma sémán 
alapulnak. 
 
A WTO-n belüli és különösen az európai jogfejlıdés 
hatással vannak az EU tagállamok jogalkotására a 

 
 
Recommendations 
 
Recommendation 1: Questions about 
harmonization at EU level 
 
Even if the formation of an agricultural partnership 
seems attractive, it is uncertain whether such union 
increases the efficiency of agricultural entrepreneurs. 
It therefore appears appropriate to pursue further 
research on the corporate form of partnerships by:  
– Establishing a ranking system of companies 
according to their main interests; 
– Proposing models based on developed projects 
(inheritance and transmission, capital and investment, 
development of non-agricultural activities and so 
forth); and 
– Giving special attention to structures that facilitate 
the provision of funds, particularly those which are 
based on trust. 
 
 
 
These recommendations may lead to a common 
European non-compulsory framework inasmuch as 
they meet tangible economic and legal interests. 
 
 
Recommendation 2: Protection of personal assets 
 
Even if they develop their activities in collective 
form, agricultural entrepreneurs are faced with the 
practices of banks and tax authorities, which can lead 
to an insufficient differentiation between private and 
corporate assets. 
 
Commission II recommends to develop methods 
which rest on `mutual security´ and which protect the 
best interests of farmers. The objective is to provide 
legal forms of greater efficiency. 
 
 
 
Commission III – Scientific and practical 
development of agricultural law in the EU, in 
countries and in the WTO   
 
Findings 
 
The main legal developments concerning rural 
legislation and jurisprudence in the observed states 
show a relatively uniform pattern. 
 
 
The developments within the WTO and specially in 
European law affect the legal progress of EU-
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vidéki gazdasági és szerkezeti jogszabályok területén, 
valamint a környezetjogra, az élelmezési és 
élelmiszerjogra is. Azonban olyan jogalkotási 
területek, mint a vidéki földtulajdon vagy 
földhasználat, adójog és társasági jog a nemzeti 
jogalkotás kezében maradt. 
 
Figyelemmel azok tartalmára, a WTO-n belüli 
tárgyalásokról és fejlesztésekrıl nemzetközi szinten 
kell említést tennünk, hiszen közvetlenül hatással 
voltak a Közös Agrárpolitikára és a nemzeti 
politikákra is (ezt mutatja az is, hogy a szubvenciókat 
a különbözı `dobozokba´ sorolták), különösen látható 
ez az ún. Mezıgazdasági Megállapodásban 
(Agreement of Agriculture; AoA). 
E tekintetben, a nemzetközi panelek megerısítik ezt a 
fejlıdési folyamatot, hiszen azok gyakran 
kapcsolatban állnak a mezıgazdasággal és belevonják 
a tagállamok termelését is (cukor, pamut, banán, 
hormonok, GMO területén). Másfelıl olyan 
Multilaterális Környezetvédelmi Megállapodások, 
mint a RAMSAR, Egyezmény a Biológiai 
Sokféleségrıl vagy az Alpesi Egyezmény jelenleg még 
nem bírnak olyan relevanciával, mint amilyennek a 
jövıben valószínőleg rendelkezni fognak. 
 
Európai szinten a törvényhozók kulcsfontosságú 
szempontjai nyilvánvalóak: 
- Az agrárgazdasági jog területén minden jogi aktus a 
kereszt-megfelelıség szabályozásán keresztül, a KAP-
kifizetések listájának nyilvánosságra tételén át az 
áttekinthetı kezdeményezésen és a CMO-jog 
egyszerősítésén alapszik. 
- Az agrár-struktúra jog területén, a vidékfejlesztési 
támogatást az EAFRD nyújtja. Minden ilyen 
fejlesztést komolyan kritizálnak az SPS rendszer 
bürokratikus volta miatt, a vidékfejlesztésen belüli 
programokból, vagy a magánfélre vonatkozó adatok 
fellelhetıségébıl eredı elégedetlenség a honlapon is 
nyomon követhetı. 
- Az agrár-környezetjogot illetıen, a mezıgazdasági 
szektornak nem csak szembe kell néznie a környezeti 
standardok integrációjával a kereszt-megfelelıség 
szabályozásán keresztül, de számolnia kell olyan 
különbözı jogi aktusok születésével, mint például a 
Környezeti Felelısség, Európai Talajvédelem 
Egyezmény, REACH, Vízi Egyezmény és Natura 
2000. Ezen felül az európai jog genetikailag 
módosított szervezetekrıl alkotott szabályozása is 
érdeklıdést keltett sok EU tagállamban. 
- A vidéki élelmezési és élelmiszerjogról egy ún. 
Higiéniai Csomag rendelkezik, valamint a földrajzi 
árujelzıkre és biogazdálkodásra is új elıírások 
vonatkoznak.  
 
A jogszabályalkotásnak európai szinten is jelentısége 
van, hiszen közvetlen hatása van a nemzeti jogra és 

Member States in the area of rural economic and 
structure law, environmental law, nutrition and food 
law. However, areas such as rural land and landuse 
planning law, tax law and social law are left to the 
national legislators. 
 
 
With regard to content, the developments and 
negotiations within the WTO at the international level 
have to be mentioned, which directly affect the 
Common Agricultural and the national policies (see 
the subventions related to the different `boxes´), 
especially through the Agreement of Agriculture 
(AoA). In this regard, Panels strengthen this progress, 
since they are often related to agricultural content and 
can produce farreaching implications in the Member 
States (sugar, cotton, bananas, hormones, GMO). On 
the other hand, Multilateral Environmental 
Agreements like RAMSAR, Convention on 
Biological Diversity or Alpine Convention are at the 
present not as important as they will probably be in 
the future. 
 
 
 
 
On the European level, the legislative key aspects are 
obvious: 
- In the area of rural economic law, all legal acts 
based on the Health Check, the readjustment of Cross 
Compliance, the release of a list with CAP-payments 
beneficiaries within the Transparency Initiative and 
the simplification of the CMO-law. 
- In the area of rural structure law, the support for 
rural development by the EAFRD. All these 
developments are also seriously criticized, for 
instance with regard to the bureaucreatic 
implementation of the Single Payment Scheme, the 
programming within rural development or the data 
privacy concerns on the transparency websiterelease. 
- Regarding rural environmental law, the agricultural 
sector not only faces the integration of environmental 
standards through Cross Compliance but also 
different legal acts such as Environmental Liability, 
European Soil Protection Framework, REACH, 
Water Framework and Natura 2000. Also, European 
law on genetically modified organism arouses much 
interest for many EU-Member States. 
- Rural nutrition and food law is provided for by the 
Hygiene regulation package and new provisions on 
geographical indications and organic production. 
 
 
 
 
The legislation displays its strength on the European 
level, since it has immediate effect and nevertheless 
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mindazonáltal sok területen igényel végrehajtást. 
Alkalmazható az EU-tagállamokra, de olyan, szorosan 
kapcsolódó nem EU-tag kereskedelmi partnerekre is, 
mint például Svájc, vagy olyan államokra, melyekkel a 
csatlakozási tárgyalások folyamatban vannak (lásd 
Törökország). 
 
Azonkívül, az Európai Bíróság esetjoga is lényegesen 
befolyásolja a vidékre vonatkozó jog alkalmazkodását 
és értelmezését, mely esetjog a Közösség 
mezıgazdasági jogának egy forrása is. Nemzeti 
szinten néhány ország nem hajlandó alkalmazni ezeket 
a rendelkezéseket, azonban az egyéni tettek általában 
rosszul végzıdnek. Az uniós jog implementációja 
magába olvasztja a nemzeti jogot is. A kisebb EU-
tagállamok azonban nem szabadulnak meg a bıséges 
jogalkotói eszközöktıl.  
 
Az európai szinten történı beavatkozásról szóló 
országjelentésekben bizonyos szinten saját nemzeti 
törvényhozói aktusok is szerepelnek a fent említett 
területeken. És habár az európai joggal való közvetlen 
kapcsolat fennáll a tagállamokban, további 
jogfejlesztések sem kizártak. Ezért is szükséges 
ösztönözni a különbözı országokat arra, hogy a 
jövıben hozzanak létre több területre vonatkozó 
keretszabályokat. 
 
Ezek a jogfejlesztések bizonyos közép- és hosszú távú 
tendenciák által megvalósíthatóak. 
- Egyfelıl létezik az Ekologizáció (agrár-környezet). A 
környezet, állat- és egészségvédelem területek 
továbbra is beletartoznak a KAP-ba. Az EU-
törvényhozás a természet és vízmegóvás, valamint a 
környezeti felelısség területén nem zárja ki a 
mezıgazdasági szektort sem, és nagy mértékben 
befolyásolja azt. 
- Másfelıl ott van az élelmiszerjog szabályainak 
gyarapodása. (agro-alimentáció) 
- Meghatározott termelési területeken nyitott az út a 
fejlesztés számára, így az ún. `istállóból az asztalra´ 
kerülı termékek, az eredetmegjelölések esetében.  
- Az integrált vidékfejlesztés fontosabb szerepet fog 
játszani, s ez túlmutat a klasszikus mezıgazdasági 
politikákon. A mezıgazdasági jogalkotás növekedése 
révén, beleértve az élelmiszerjogot is, a területi, 
környezeti és társadalmi szempontok fontosabbak, 
mint a vidék arculatának megırzése. A mezıgazdaság 
a vidéki térségekben csak egy tevékenység lesz a sok 
közül, ez a visszaesés volt megfigyelhetı a jogi 
elıírásokban is. Azonban a mezıgazdasági 
jogszabályok, gazdasági tartalmukkal együtt, a 
jogszabályalkotás lényeges részei maradnak, miközben 
világszinten az élelmiszer iránti igény egyre 
növekszik.  
- A mezıgazdasági földterületen élelmiszer 
termesztése céljából történı gazdálkodás helyett 

does require implementation in many areas. This is 
applicable to EU-Member States, but also to closely 
related, non-EU trade partners such as Switzerland 
(so-called autonomer Nachvollzug) or those which 
are in accesion negotiations like Turkey.  
 
 
Besides, the case-law of the ECJ essentially 
influences the conformation and interpretation of 
rural law and is a relevant source of Community 
agricultural law. On the national level, some 
countries are not capable of taking notable measures 
in this regards and individual actions usually fail. The 
national legislation is fully absorbed with the 
implementation of EU-Law. This is all the more so 
for small EU Member States that do not dispose of 
the same ample legislative means.  
 
Apart from all these European influences, the reports 
show certain own national legislative activities in 
above-mentioned areas. Although indirect 
connections with European law persist, there is still 
room for further development, where it is necessary 
to encourage the different countries to create more 
relevant framework requirements in the future. 
 
 
 
From these developments, certain medium and long 
term trends emerge. 
- On the one hand, the Ecologisation (agro-
environment). Environment, animal and health 
protection will continue to be included in the CAP. 
The EU legislation in the area of nature and water 
conservation and environmental liability do not 
exclude the agricultural sector neither and affects it to 
a great extent. 
- On the other hand, there is an increase of rules on 
Food Law (agro-alimentaire). There is an open 
evolution in the field between `from the stable to the 
table´, designations of origin and ethical criteria in 
production. 
- Also, the integrated rural development will acquire 
a more important role that goes beyond classic 
agricultural policies. The growth of agricultural 
legislation towards the inclusion of food, territorial, 
environmental and social aspects took place against 
the background of a visible desagrarization of the 
countryside. Agriculture will become just one out of 
numerous players in rural areas and, while a 
considerable one, its slipping meaning has already 
been explicitly displayed in legal provisions. 
Agricultural law however in its economical contents 
remains an essential part of the legal framework, 
certainly looking at the expected growing demand for 
food on world level. 
- The discussion concerning the use of arable land for 
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bioüzemanyag termesztésre való áttérésrıl szóló vita is 
egyre számottevıbb, tekintettel arra, hogy az 
élelmiszer iránti igény globális szinten egyre nagyobb 
teret ölt - különösen Kínában és Indiában. 
 
Ezek a fennálló tendenciák tovább folytatódnak és 
még egy ideig fenn is maradnak, hiszen azon 
problémák, melyeket meg akartak oldani, jelenleg is 
problémát jelentenek. Általában azonban, ahol 
nemzetközi, európai, nemzeti és provinciális 
szabályozások is léteznek egymás mellett, az átfedések 
kockázata növekszik. Ezenfelül a normatív források 
többszörössége a jogalkotásban is bizonytalanságot 
okoz.  
 
Végül, pedig egyértelmő, hogy alapvetı fontosságú 
lesz majd a következı években egy fenntartható 
mezıgazdaság irányába mutató folyamat kialakítása.    
 
Ezeknek a megfontolásoknak a fényében a III. 
Bizottság a következı ajánlást fogalmazta meg: 
 
1. számú ajánlás 
 
A nemzetközi, nemzeti és – különösen – az európai 
jogszabályalkotóknak figyelemmel kellene lenniük az 
említett tendenciákra, tekintettel arra, hogy az európai 
mezıgazdaság elsıdleges érdeke a mezıgazdaság 
európai modellje mellett a sokféleség megteremtése. 
 
 
2. számú ajánlás     
 
Ez szintén hatással van a túlzott kereskedelmi 
liberalizációra, figyelembe véve a WTO-tárgyalások 
eredményeit, csakúgy, mint a bürokratikus környezeti 
standardokat, amelyek növelik a termelési költségeket. 
Az EU-ban és máshol is a vidékre vonatkozó 
törvényalkotás során a Római Szerzıdés 32. 
cikkelyének célját is figyelembe kell venni.  
 
 

biofuels instead of food will increase from the 
moment the demand for food increases at a global 
level, especially in China and India. 
 
 
These existing trends will continue to be in force and 
will be consolidated in the medium term, since the 
problems they are meant to resolve are currently of 
main concern. In general, however, where 
international, European, national and provincial 
regulations provide with a legal framework, the risk 
of overlapping increases. Hence, the plurality of 
normative sources creates legal uncertainty as a result 
of the juridification process. 
 
Finally it is clear that the evolution towards a 
sustainable and viable agriculture is a basic evolution 
for the next years. 
 
In the light of these considerations Commission III 
gives the following recommendations: 
 
Recommendation 1 
 
The international, national and - especially - 
European legislators should regard the mentioned 
trends with a sense of proportion, considering the 
primary interests of the European agriculture in all its 
diversity and against the background of the European 
Model of Agriculture. 
 
Recommendation 2 
 
This also affects excessive trade liberalization 
regarding unilateral advanced performances within 
WTO-negotiations as well as the bureaucratic 
environmental standards that lack practical relevance 
and increase the production costs. Regarding rural 
law in the EU and elsewhere, the purpose of Art. 32 
EC-Treaty ought not to be out of sight. 
 

 


