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rolnictwa i GMO (Agricoltura e OGM – prof. E. Sirsi z Uniwersytetu w Pizie), wyzwań prawa żywnościowego (Le sfide di diritto alimentare – dr K. Leśkiewicz
z UAM), certyfikacji i ochrony jakości produktów rolno-żywnościowych (Certificazione e tutela della qualitá dei prodotti agroalimentari – prof. I. Canfora z Uniwersytetu w Bari), norm higieniczno-sanitarnych w sprzedaży bezpośredniej produktów
rolnych (Norme igenico-sanitarie di vendita diretta dei prodotti agricoli – dr A. Kapała z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu), nowej żywności (Novel food –
new challenges – mgr Ł. M. Sokołowski z UAM), pochodzenia oliwy z oliwek (Origine
ed olio di oliva – prof. À. Martínez Gutiérrez z Uniwersytetu w Jaén w Hiszpanii), konfliktu pomiędzy chronionymi oznaczeniami geograficznymi (Conflictos entre denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas – dr J. R. Sánchez
z Uniwersytetu w Jaén w Hiszpanii), środowiskowych aspektów europejskiego prawa
żywnościowego (I profili ambientali del diritto alimentare europeo – prof. F. Bruno
z Uniwersytetu w Molise) i prawnej ochrony krajobrazu rolniczego (Legal protection of
rural landscape as contemporary challenge – dr J. Goździewicz-Biechońska, Poznań).
Trzecia sesja przybrała formę obrad okrągłego stołu na temat „Prawo rolne między programowaniem wspólnotowym a wyzwaniami współczesności” (Il diritto agrario tra programmazione comunitaria e sfide della contemporaneità). W dyskusji
uczestniczyli liczni przedstawiciele nauki włoskiej i polskiej. Zostały poruszone zagadnienia związane zwłaszcza z nową regulacją WPR w latach 2014-2020, a także
kwestie dotyczące ogólnych problemów prawa rolnego, jego statusu jako gałęzi prawa, dziedziny nauki oraz przedmiotu dydaktycznego. Podsumowania obrad dokonali
prof. M. Goldoni z Uniwersytetu w Pizie oraz prof. R. Budzinowski.
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Włoska konferencja
„Il diritto alimentare, laboratorio del nuovo diritto europeo.
Un bilancio a 10 anni dalla costituzione dell’AIDA”
Rovigo, 27-28 listopada 2014 r.
W dniach 27-28 listopada 2014 r. odbyła się w Rovigo we Włoszech konferencja
naukowa zorganizowana przez Włoskie Stowarzyszenie Prawa Żywnościowego (Associazione Italiana di Diritto Alimentare). Warto odnotować to wydarzenie przynajmniej z trzech względów.
Po pierwsze, był to „mały” jubileusz wspomnianego Stowarzyszenia, które zostało założone w Rzymie 20 grudnia 2004 r. z inicjatywy prawników i przedsiębiorstw
działających w sektorze spożywczym. Jego członkami są osoby fizyczne zajmujące
się różnymi aspektami żywności i prawa żywnościowego (w tym oczywiście agrary-
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ści, a także przedstawiciele innych nauk i praktycy) oraz instytucje, przedsiębiorstwa
i osoby prawne działające w sektorze rolno-spożywczym. Celem Stowarzyszenia jest
m.in. wspieranie rozwoju prawa żywnościowego, z uwzględnieniem jego interdyscyplinarnego charakteru oraz roli w zakresie ochrony konsumenta, jak też współpraca
z instytucjami publicznymi i prywatnymi, udzielanie informacji i sporządzanie analiz
na temat ewolucji prawa żywnościowego, a zwłaszcza nowych regulacji. Działalność
ta powinna uwzględniać zarówno potrzeby wyrażane przez konsumentów, jak i przez
przedsiębiorców.
Włoskie Stowarzyszenie ściśle współpracuje z European Food Law Association
(EFLA). Od czasu pierwszej międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Rovigo
w grudniu 2005 r., a dotyczącej prawa żywnościowego, globalizacji i innowacji
(Diritto alimentare, globalizzazione e innovazione), odbyło się już wiele spotkań
o takim charakterze. Dlatego w tytule obecnej konferencji w Rovigo znalazło się nawiązanie do „bilansu dziesięciolecia”.
Po drugie, ze względu na temat i treść konferencji. Temat „Prawo żywnościowe,
laboratorium nowego prawa europejskiego” (Il diritto alimentare, laboratorio del
nuovo diritto europeo) dobrze oddaje charakter regulacji prawa żywnościowego. Konferencja obejmowała dwie sesje.
Pierwsza sesja koncentrowała się na tych aspektach regulacji, które zmierzają do
zagwarantowania żywności nie tylko bezpiecznej, ale również zdrowej, związanych,
mówiąc bardzo ogólnie, z tematem edukacji żywnościowej jako możliwego przedmiotu prawa żywnościowego w bliskiej przyszłości. Obejmowała ona pięć referatów
dotyczących: kompetencji Unii Europejskiej w zakresie prawa żywnościowego, nowej równowagi instytucjonalnej i roli Trybunału Sprawiedliwości (Le competenze
dell’Unione europea nel diritto alimentare, nuovi equilibri istituzionali e ruolo della
Corte di giustizia – prof. B. Nascimbene), uwzględniania emocji w ramach tego prawa (Verso una legislazione delle emozioni – prof. E. Sirsi), zachowania żywnościowego między emocją i rozumem (Il comportamento alimentare tra Emozione e Ragione – prof. P. Pietrini), relacji nauk neurologicznych i prawa w kontekście prawa do
informacji o żywności (Neuroscienze e diritto: ripensare il diritto all'informazione in
campo alimentare – prof. A. di Lauro) oraz informacji żywnościowej (L’informazione
alimentare: un incerto regolamento – prof. A. Carretero García). Wygłoszone referaty
przekonywały, że zapewnienie skuteczności praw żywnościowego i należyte uprawianie nauki o tym prawie wymagają podejścia interdyscyplinarnego, w tym wyjścia
poza same nauki prawne.
Druga sesja z kolei ukierunkowana została na problematykę instytucjonalną prawa żywnościowego, podejmowaną już na konferencjach w Viterbo i w Messynie,
dotyczącą funkcji publicznych i kompetencji podmiotów prywatnych w zakresie prawa żywnościowego. Obejmowała ona również pięć referatów dotyczących: grup producentów oraz podmiotów certyfikujących (Gruppi di produttori ed enti di certificazione: competenze e legittimazione in una regolazione mobile – prof. I. Canfora),
nowych reguł i doświadczeń w regulacji umów na rynku rolno-żywnościowym (Nuove regole ed esperienze nella disciplina dei contratti del mercato agroalimentare –
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prof. C. Del Cont), Wartości publiczne i prywatne na rynku rolno-żywnościowym
(Certezze pubbliche e certezze private nel mercato agro-alimentare – prof. S. Amorosino), certyfikacji w kontekście zasady legalności (Certificazioni e atti di privati,
principio di legalità e fattispecie penale – prof. A. Bernardi) oraz zasad prawa i kompetencji podmiotów prywatnych w wymiarze ponadnarodowym (Rule of law e competenze dei privati nella dimensione transnazionale – prof. F. Viola).
Po trzecie, ze względu na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. Luigiego Costato,
jednego z najbardziej znanych i uznanych agrarystów włoskich i europejskich. Podczas konferencji została zaprezentowana księga jubileuszowa (Studi in onore di Luigi
Costato), składająca się z trzech tomów, zawierających ponad sto dwadzieścia artykułów. Tom pierwszy obejmuje opracowania z zakresu prawa rolnego i rolno-środowiskowego, tom drugi – prawa żywnościowego Unii Europejskiej, a tom trzeci – inne
rozważania prawnicze. W trakcie uroczystości zabrał głos piszący te słowa, dziękując
prof. Luigiemu Costato za wsparcie i współpracę z polską nauką prawa rolnego.
ROMAN BUDZINOWSKI
PPR Nr 2 (15) – 2014, 281-283
DOI: 10.14746/ppr.2014.15.2.22

