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Bevezetés 
 
Az Európai Agrárjogi Egyesület (C.E.D.R.) az 
egyetlen olyan nemzetközi szervezet, amelynek a 
legtöbb európai országbeli agráregyesület a tagja. 
Háromévente kongresszust és szakmai eszmecserét, 
kollokviumot rendez az agrárjoggal összefüggésben. 
A kongresszus három bizottsággal működik az 
egyes témáktól függően, amelyek a kongresszus 
részére benyújtott állami és egyéni jelentéseket 
vitatnak meg. A legutolsó ilyen kongresszus 2011. 
szeptember 21. és 24. között került megrendezésre 
Bukarestben. Ez a következő témaköröket fogta át:  
 
I. Bizottság: A mezőgazdaság és a fenntartható 
fejlődés követelményei; 
II. Bizottság: A vidéki földhasználat és 
földvédelem; 
III. Bizottság: Tudományos és gyakorlati fejlődés az 
agrárjog területén az EU-ban, a tagállamokban és 
régiókban, valamint a WTO-n belül. 
 
E dokumentum a szervezetekkel, tudományos 
munkával, nemzeti és általános jelentésekkel, és 
főleg a XXVI. Bukaresti Európai Agrárjogi 
Kongresszus és Kollokvium összegzéseivel 
kapcsolatos információkat tartalmaz. Az általános 
jelentéseket, az összefoglaló jelentést és az 
összegzéseket a párizsi L’Harmattan kiadó jelenteti 
meg. A nemzeti jelentések pedig a CEDR 
weboldalán, a www.cedr.org oldalon lesznek 
fellelhetők. 
 
I. Bizottság 
 
Összegző gondolatok 
 
Az I. Bizottság a mezőgazdaság és fenntartható 

Conclusions of the CEDR Conference in 
Bucharest 

 
XXVI European Congress and Colloquium of 

Agricultural Law Bucharest (Romania)  
21-24 September 2011 

 
 
 
 
Preface 
 
The European Committee on Rural Law 
(C.E.D.R.) is the sole international organisation 
that has most national rural associations of 
European countries at its members. It organises 
every three years a congress and colloquium on 
rural Law. The congress works with three 
commissions with different topics which use 
national and individual reports presented to the 
congress. The last congress took place at 
Bucharest on September 21 to 24 2011. It dealt 
with the following topics:  
 
Commission I: Agriculture and the requirements 
of a sustainable development; 
Commission II: Use and protection of land in the 
Countryside;  
Commission III: Scientific and practical 
development of rural Law in the EU, in States 
and regions and in the WTO. 
 
This document contains information regarding 
organisation, scientific work, national and general 
reports and mainly the conclusions of the XXVI 
European Agricultural Congress and Colloquium 
of Rural Law in Bucharest. The general reports, 
the synthesis report and the conclusions will be 
published with L’Harmattan, Paris. The national 
reports will be published on the website of 
CEDR: www.cedr.org 
 
 
Commission I 
 
Conclusions of Commission I 
 
The First Commission has studied the essential 
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fejlődés egyensúlyának alapvető kérdését 
tanulmányozta. Az európai mezőgazdaság – 
ahogyan a 2013-as év után fejlődni fog – egy 
fenntartható mezőgazdaság lesz. A különböző 
jelentések – kiegészítve a viták eredményeivel – 
lehetővé tették számunkra, hogy futó pillantást 
vessünk az ezen eredmény eléréséhez szükséges 
sarokkövekre. A fenntartható mezőgazdaságnak 
számításba kell vennie az alapvető jogokat, amelyek 
egymásnak ellentmondónak tűnnek.  
 
A mezőgazdaságnak három alapvető célt kell 
elérnie: (a) Elegendő mezőgazdasági árucikk 
előállítása, első helyen is az élelmiszer 
vonatkozásában. Az, hogy alkalmas legyen a 
népesség ellátására, egy alapvető szükséglet minden 
fejlett társadalomban. (b) Egészséges termékek 
előállítása. Alapvető cél az is, hogy az ember 
egészségesen éljen az élelmiszer fogyasztása után is 
(gondoljunk csak a legutóbbi zöldség-krízisre). (c) 
Megóvni a környezetet, nevezetesen a földet, vizet, 
levegőt és a biodiverzitást, amelyek a 
mezőgazdaságot is körülfogják, hogy biztosíthassuk 
a jövő generációi számára ezek további használatát. 
 
E három cél csakis két feltétel mellett realizálódhat: 
(a) Egy elfogadható életszínvonalat kell biztosítani a 
kisgazdák számára, mely a piaci árakon és a 
közvetlen kifizetésen alapul. A további környezeti 
korlátozások terheit nem csak a kisgazdáknak, 
hanem az élelmiszerlánc minden résztvevőjének 
viselnie kell. (b) A fogyasztók számára elfogadható 
árakat kell bevezetni. Ezúton a kiskereskedelmi 
szektor ésszerű alsó határt kell, hogy elfogadjon, 
mintsem hogy maximalizálja azokat. Ugyanakkor a 
pusztán pénzügyi spekulációkat el kell kerülni. 
 
A mezőgazdaság a piaci szabályok háttere ellen 
dolgozik. Azonban minden ország – Európában 
bizonyosan – iránymutatásokat ad rendeletek és 
szubvenció révén. A fenntartható mezőgazdaság 
felé történő átmenet komplex megközelítést 
igényel, beleértve a természeti és környezeti 
tényezők körforgásának számbavételét is. Ennek 
eléréséhez minden termelési technikára – így 
hagyományos és szerves termelésre és olyan új 
technológiákra, mint pl. a biotechnológia – szükség 
lesz. 
 

question of the balance between agriculture and 
sustainable development. European agriculture as 
it will develop after the year 2013, will be a 
sustainable agriculture. The various reports, 
supplemented by the discussions, have allowed us 
to get a glimpse of the 
cornerstones needed to achieve this result. 
Sustainable agriculture must take into account the 
fundamental rights which appear to be in conflict. 
 
 
Agriculture must attain three fundamental aims: 
(a) The production of enough agricultural 
commodities, in the first place food. Being able 
to feed the population is a basic necessity in every 
developed society. (b) The production of healthy 
products. To be able to live on the food you are 
eating, is a basic aim (let us think of the last crisis 
in the vegetable sector). (c) To preserve the 
environment, namely land, water and air and bio-
diversity, composing the surroundings of 
agriculture, in order to allow future generations to 
go on using them. 
 
 
This three aims can only be realised under two 
conditions: (a) An acceptable living standard must 
be guaranteed for farmers, based on market 
prices and direct payments. The burden of the 
additional environmental constraints cannot be 
supported only by the farmers, but rather by 
everyone in the food chain. (b) Prices acceptable 
to consumers must be established. In this way the 
retail sector should accept reasonable margins, 
rather than maximising them. At the same time 
purely financial speculations should be avoided. 
 
Agriculture is working against a background of 
market rules. However every country, certainly in 
Europe, gives directions by way of regulations 
and subsidies. The transition towards a 
sustainable agriculture requires a complex 
approach, including the respect and inclusion of 
the cycle of nature and environmental 
considerations. To achieve this all the techniques 
of production, including traditional production, 
organic production and new techniques such as 
biotechnology, will be needed. 
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Ajánlás 
 
Az I. Bizottság kihangsúlyozza a közös 
agrárpolitika alapvető szerepét, beleértve a pénzügyi 
kérdéseket is. Ha Európa el akar jutni a 
fenntartható mezőgazdasághoz, mindenféle jogi 
eszközre szüksége lesz. A hagyományos eszközök – 
rendeletek, ösztönző politikák – kiegészítésre 
kerülnek új eszközökkel, mint amilyen a 
szerződések és termelő szervezetek. A fenntartható 
mezőgazdaság a közpolitika egyik alapvető célja, 
melynek szüksége van Európa minden országa civil 
szervezeteinek támogatására. 
 
II. Bizottság 
 
Összegző gondolatok 
 
Az európai vidéki területek kritikusak a 
mezőgazdasági termelés, a környezetvédelem, a 
beépítetlen szabad területek megóvása és még 
számos más kényelmi szempont miatt is. A vidéki 
területek meghatározása különböző tényezőktől 
függ, beleértve a földrajz és földhasználat kérdését 
is. A vidéki területek általános definícióját talán 
lehetetlen is megfogalmazni, kívánatosabb a 
specifikus földhasználattal azonosítani. Nem tűnik 
lehetségesnek egységes jogi fogalom megalkotása e 
körben. A Vidéki Területek Európai Chartája (az 
Európa Tanács 1296/1996. számú ajánlása) három 
fogalmi elemet határoz meg a vidéki területek 
multifunkcionalitását illetően (gazdasági, ökológiai 
és szocio-kulturális). Ennélfogva a vidéki területek 
fogalmának megértése vélelmezett. 
 
 
A mezőgazdasági vállalkozások egyre változa-
tosabbak lesznek, és az ökoszisztéma szolgálatok 
ugyancsak fontos elemei a vidéki területeknek. 
Azonban ezeket olykor a városiasodás fenyegeti, és 
sebezhetőek a mezőgazdasági szükségletek és más 
célok – pl. a természet megóvása és helyreállítása – 
közötti feszültségek miatt. Fontos, hogy a vidéki 
területek használhatóak legyenek a mezőgazdaság 
és más gazdasági, társadalmi tevékenységek számára 
is, és hogy a politikát e területek 
multifunkcionalitásához idomítsák.  
 
 

Recommendation of Commission I  
 
Commission I underlines the fundamental role of 
the common agricultural policy including the 
financial aspects. If Europe wants to achieve 
sustainable agriculture, every legal instrument will 
be needed. The traditional instruments of 
regulations and stimulating policies will be 
completed by new instruments such as contracts 
and producer organisations. A sustainable 
agriculture is a fundamental aim of public policy, 
needing the support of civil society in all the 
countries of Europe. 
 
Commission II 
 
Conclusions of Commission II 
 
Rural areas in Europe are critical for agricultural 
production, for the protection of the 
environment, for preservation of open space, and 
for many other amenities. The definition of rural 
areas depends on various factors, including 
geography and land use. Because a general 
definition of rural areas may be impossible to 
formulate, it is preferable to identify areas for 
specific land uses. It does not seem possible to 
adopt a uniform legal definition of rurality. The 
European Charter of Rural Space 
(Recommendation 1296/1996 of the Council of 
Europe) sets out three elements for the 
multifunctionality of rural space (economic, 
ecological and sociocultural). For this reason a 
certain understanding of rural space is 
presupposed. 
 
Agricultural businesses are becoming more 
diversified, and ecosystem services are also an 
important element in the countryside. Rural areas, 
however, are sometimes threatened by 
urbanization and vulnerable to tensions between 
the needs of agriculture and other goals, including 
nature conservation and recreation. It is critical 
that rural areas remain viable for agriculture and 
other economic and social activities and that 
policy be designed to accommodate the 
multifunctionality of rural areas. 
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Különösen a politikai programokban és tervezési 
rendszerekben jelenik meg az igény a vidéki 
szükségletek kritériumainak elfogadására. A 
különböző államokbeli természeti struktúráktól és a 
lakott területek fekvésétől függően változik a 
politikai irányítás. 
 
A benyújtott jelentések alapján a következő 
javaslatokat teszi a Bizottság. 
 
1. Ajánlás 
 
A vidéki terület meghatározása a területrendezést és 
fejlesztést illetően 
 
A vidéki területek védelme – minden célkitűzést 
illetően – szerves része kellene, hogy legyen a 
területrendezésnek. Felmerült az igény a városi és 
ipari, valamint a közlekedés alatt álló területek 
kibővítésének és fejlesztésének szabályozása 
kapcsán a kritériumok meghatározására, hogy a 
vidéki tájak, vidéki vállalkozások jellegzetességei 
fenntarthatók legyenek. A kiértékelés egyik fontos 
aspektusa a szántóterület védelme és más törvényes 
földhasználat egyensúlyának igénye. A természeti 
talajállapotok különböző jelentőségűek lehetnek az 
egyes országokban és régiókban. 
 
A természeti és népességi feltételbeli regionális 
különbségek miatt nehéz szupranacionális, kötelező 
erejű célkitűzést meghatározni. Azonban a 
nemzetközi szinten megállapított célok ajánlások-
hoz és irányelvekhez vezethetnek, melyekhez az 
államok elkötelezik magukat. A legnagyobb kihívás 
ezért a nemzeti törvényhozókra és hatóságokra 
hárul. A nemzeti intézkedések támogatása és 
irányítása végett a nemzeti végrehajtást vagy a 
kritériumok alkalmazását jelenteni kell egy illetékes 
szervnek, amely – a szituációtól függően – lehet egy 
közösségi szerv, egy nemzetközi szerv vagy 
föderális államokban a szövetségi parlament. 
 
 
2. Ajánlás 
 
Az ökoszisztéma szolgáltatások fejlesztése a vidéki 
és természeti területeken 
 
A kisgazdákat és más vidéki gazdákat bátorítani 

Especially in political programmes and planning 
systems there is a need to adopt criteria for the 
identification of rural needs. Depending on the 
natural structure and the location of populated 
areas in different states, the need for political 
guidance varies. 
 
On the basis of the presented reports following 
proposals are made. 
 
Recommendation 1 of Commission II 
 
The identification of rural space in terms of land 
use planning and development 
 
The protection of rural areas, for all their 
purposes, should be an integral component of 
land use planning. There is a need to identify the 
criteria for the control of the enlargement and 
development of urban and industrial as well as 
traffic areas in order to maintain features of rural 
landscape, rural businesses and settlement. One 
important aspect in this evaluation is the need to 
balance the protection of arable land with other 
legitimate land uses. Here again natural soil 
conditions may have a different importance in 
different states and regions. 
 
Because of the regional differences in conditions 
of nature and population, it is difficult to 
introduce supranational binding objectives for 
that goal. However, internationally agreed goals 
could lead to recommendations and guidelines to 
which states would commit themselves. The main 
challenge therefore is directed to national 
legislators and authorities. In order to support 
and guide national measures, the national 
enforcement or use of criteria should be reported 
to the competent body, which depending on the 
situation may be a community body, an 
international body or in federal states the federal 
parliament. 
 
Recommendation 2 of Commission II 
 
Development of ecosystem services in rural and 
natural areas 
 
Farmers and other managers of rural land should 
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kellene, hogy fenntartsák vagy elfogadják a 
fenntartható gyakorlatot. A mezőgazdasági 
politikának ezért továbbra is ösztökélnie kellene a 
környezet védelmére, különösen olyan gyakorlat 
irányába, amely további költségeket vagy 
alacsonyabb profitot eredményez. Hogy a részvételt 
ösztönözzék, a kifizetéseknek magasabbnak kellene 
lennie, mint a megelőző bevételeknek. 
 
A tervező hatóságoknak lehetővé kellene tenniük a 
mezőgazdasági vállalkozások változatossá tételét a 
szükségtelen akadályok megsemmisítése révén az 
egyes tevékenységek vonatkozásában, melyeknek 
kis befolyásuk van a természetre és környezet-
védelemre. Figyelemmel a nemzetközi és EU-s 
természetvédő programokra és önkéntes 
intézkedésekre, a jövő agrárjogi politikáinak új 
kihívásokat kell figyelembe venniük – mint pl. a 
megújuló energia termelése. Az egységesített 
irányító intézkedések a természetvédő és megóvó 
programok kapcsán ugyancsak új agrárvállal-
kozások támogatásához kell, hogy vezessenek. 
 
III. Bizottság 
 
Összegző gondolatok 
 
Eltérően attól, ami 2 évvel ezelőtt Cambridge-ben 
megállapításra került, a jelenkori agrárjogi 
fejlesztések nemzeti szintű törvényhozói 
tevékenységek specifikus összegzéseként jelölhetők 
meg. 
 
A WTO szintjén nem voltak jelentős 
tevékenységek. A Doha-forduló tárgyalásai, és 
ennélfogva a „nem-kereskedelmi ügyekben”, 
valamint a környezetvédelmi és társadalmi 
szempontokról történő tanácskozások nem 
mutattak fejlődést. Tekintettel a Multilaterális 
Környezetvédelmi Megállapodásokra (angol 
rövidítéssel MEA) – a biodiverzitás nemzetközi 
évének következtében – csak a biodiverzitásról 
szóló egyezmény nyert teret a köztudatban. 
 
Az EU jogot egy összevonási, konszolidációs 
periódus jellemzi. A figyelem a 2013 utáni közös 
agrárpolitikával kapcsolatos Európai Bizottság általi 
jogalkotási kezdeményezésre irányul, amely idén 
októberben esedékes. Egy releváns fejlődés az 

be encouraged to maintain or adopt sustainable 
practices. Agricultural policy should therefore 
continue to provide incentives for protection of 
the environment, directed particularly toward 
practices that will result in additional costs or 
lower profits. To encourage participation, 
payments must be higher than income foregone. 
 
 
Planning authorities should facilitate the 
diversification of agricultural businesses by 
avoiding unnecessary obstacles to diversified 
activities that have low impact on nature and the 
environment. In the light of international and EU 
nature conservation programmes and voluntary 
measures of protection, future rural policies 
should take new challenges – as for instance the 
production of renewable energy – into account. 
Also the integrated management measures for 
natural preserves and protection programmes 
should lead to the support of new rural 
businesses. 
 
Commission III 
 
Conclusions of Commission III 
 
Unlike what transpired in Cambridge two years 
ago, the recent developments in rural law are 
marked by a specific accumulation of legislative 
activity at the national level. 
 
 
At the WTO level, there have been no significant 
activities. The negotiations of the Doha Round, 
and therefore the discussions on `non trade 
concerns´ and the inclusion of environmental and 
social aspects, have not made any progress. With 
regard to the Multilateral Environmental 
Agreements (MEAs) – due to the international 
year of biodiversity – only the Convention on 
Biological Diversity gained in public awareness. 
 
 
EU law is characterised by a consolidation 
period. Attention is focused on the current 
legislative initiative of the European Commission 
on the new CAP post 2013, which is due this 
October. One relevant development is the altered 
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Európai Bizottság megváltozott helyzete a GMO-k 
kérdéskörében, amely lehetőséget biztosít a 
tagállamoknak saját nemzeti politikájuk kiválasztá-
sára a GMO-k termesztése vonatkozásában 
bizonyos feltételek mellett. Az Európai Bíróság 
ítélkezési gyakorlata e fejlesztő tevékenységen kívül 
esik. A Bíróságnak különösen a vizsgálati időszak 
alatt a KAP 2003-as reformjának szempontjait 
kellett megvizsgálnia.  
 
Ha az egyes nemzeti tevékenységek teljesen 
különbözőek, nem könnyű előrelátni a jövőbeni 
fejlődéseket. A felmérés magába foglalja az EU jog 
nemzeti jogba történő implementációját, csakúgy, 
mint érdekes kezdeményezéseket, amelyek olybá 
tűnnek, mint amelyek az EU jog határait kétségbe 
vonják.  
 
Mindazonáltal a következő irányvonal figyelhető 
meg: 
 
Az igazgatási implementációt követően az EU 
agrárjogának felülvizsgálata tűnik helyénvalónak az 
általános jogelvek tükrében. A francia és magyar 
fejlődés vetette fel a tagállami alkotmányjog és az 
EU jog kapcsolatának kérdését. Az emberi és 
alapvető jogok területén a megfelelő mennyiségű 
élelmiszerhez – beleértve a vizet is – való 
hozzájutás joga ugyancsak megvitatásra került.  
 
 
A második tendencia az igazságszolgáltatási 
kérdéskörben lelhető fel a nemzetközi, EU-s, 
nemzeti és tartományi jog közötti átfedés révén. 
Különösen, köszönhetően a gyakran emlegetett 
nemzetiesítés újraéledésének, amely az EU 
implementációs célkitűzésinek következménye, 
megjelenik a nemzeti jogok és az EU jog növekvő 
komplexitása. 
 
De nem csak a közjog, hanem a magánjog területén 
is fellelhető a jogfejlődés. A szállítási szerződések és 
a termelő szervezetek növekvő jelentősége az 
agrárjog szerződéses jellegűvé válásának figyelembe 
vételét igazolják. Továbbá a tej-kvóta magánjogi 
szabályozással történő felváltásának vizsgálata egy 
szintén szóban forgó téma. A magánjog növekvő 
jelentősége az egyes szektorok önszerveződésével 
együtt lehetőséget nyújtanak, amelynek hatására a 

position of the European Commission on the 
issue of GMOs which gives the Member States 
the opportunity to choose their own national 
policy on cultivation of GMOs under certain 
conditions. The jurisprudence of the ECJ remains 
outside these developments. The ECJ had to 
examine particularly during the observation 
period, aspects of the CAP reform 2003. 
 
 
Given the entirely different national activities, it is 
not easy to anticipate future developments. The 
survey includes the implementation of EU law in 
national legal systems as well as interesting 
initiatives, which seem to challenge the limits of 
EU law. 
 
 
Nevertheless, the following trends can be 
recognised: 
 
After the period of administrative 
implementation, a review of EU rural law in the 
light of general principles of law seems appropriate. 
Developments in France and Hungary have 
raised the question of the relationship between 
the constitutional law of Member States and EU 
law. In the area of human and fundamental 
rights, the right to adequate food (including 
water) have also been discussed. 
 
A second trend is found in jurisdictional issues with 
the overlapping of international, European, 
national and provincial regulations. In particular, 
due to the often considered socalled re-
nationalisation due to implementation 
determinations from the EU, a mix of national 
and European law of growing complexity 
emerges. 
 
But new law has not only been established in 
public law, but also in the area of private law. 
Remission contracts, labelling and the increasing 
significance of producer organisations justify 
consideration of the contractualisation of rural law. 
In addition, the examination of the replacement 
of milk quota with private regulation is a current 
topic being discussed. The increasing significance 
of private law along with the self-organisation of 
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mezőgazdasági védelmi intézkedések (védőháló) 
csökkennek, a kisgazdák jogi és gazdasági 
biztonságával együtt.  
 
 
Habár az amerikai trend az egyéni szabadság-
érdekeket a közegészség és társadalmi célok felé 
helyezi, a liberalizációs tendencia Európában a 
termelőkre korlátozott. 
 
A fogyasztóvédelem növekvő követelményeit – 
köszönhetően a fenntartható mezőgazdaság 
irányába történő növekvő közfigyelemnek, 
környezetbarát termelő eljárásoknak, állat jóléti és 
élelmiszerekről történő informálási kérdéseknek – 
nem csak a termelők általi befektetésként kell 
értékelni, hanem a kisgazdasági termékek értéke 
növekedésének lehetőségeként is. 
 
Ajánlás 
 
Még ha továbbra is hiányzik átfogó fogalom a 
mezőgazdasági- és agrár-fejlesztési politikáról, a jogi 
kereteknek – különösen az EU versenyjogában – 
lépést kell tartaniuk a fejlesztésekkel. 
 
 
 A törvényhozónak felelősnek kell lennie az érthető 
törvényhozó tevékenységéért. Ez egyszerű 
törvényhozás vagy komplex szabályozás révén is 
megvalósulhat, akár interpretáló jegyzetek, akár 
szakértői kommentárok bevezetésének támogatása 
által. Dióhéjban tehát: meg kell célozni a további 
egyszerűsítések elérését, amely túlmegy a jogi 
technikákon. 
 
 
 
   

the sectors offer possibilities that go hand in 
hand with the reduction of agricultural protection 
measures (safety net) and decreased legal and 
economic certainty for farmers. 
 
Although trends in the US appear to place 
individual liberty interests above public health 
and social objectives, the liberalisation tendency in 
Europe seems to be limited to producers. 
 
Increasing requirements for consumer protection due 
to increased public attention for sustainable 
agriculture, environmentally-friendly production 
methods, animal welfare and information on food 
products should not only be viewed as 
investments by producers, but also as 
opportunities to increase the value of farm 
products. 
 
Recommendation of Commission III 
 
Even if a comprehensive concept on agricultural 
and rural development policy remains missing, 
the legal framework – in particular in EU 
competition law – should keep up with the 
developments. 
 
The legislator should be responsible for 
comprehensible legislation. This could be done 
by simple regulation, or in the case of complex 
regulation, either by issuing explanatory notes or 
by support for the establishment of expert 
commentaries. In short we should therefore aim 
at achieving a far reaching simplification that goes 
beyond legal technicities. 
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