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Luigi Costato, Riforma della PAC e rifornimento dei mercati mondiali di 

prodotti agricoli alimentari (Reforma wspólnej polityki rolnej i dostawy pro-

duktów rolno-spożywczych na rynki światowe), DGAA 2011, nr 2, s. 87- 91. 

 

Przedmiotem rozważań jest problematyka reformy Wspólnej Polityki Rolnej 

(WPR) i jej znaczenie dla rolnictwa unijnego oraz rynku światowego. Autor oceniając 

przebieg reformy WPR w 2003 r., wskazuje, że w istocie reforma ta miała charakter po-

zorny z punktu widzenia światowej regulacji (zwłaszcza rozporządzenia nr 1782/2003, 

które zastąpione zostało rozporządzeniem nr 73/ 2009). W szczególności Autor pod-

kreśla aspekt środowiskowy wspomnianych reform, co widzi jako ich zaletę. Jednak-

że z drugiej strony efektem reform jest obojętny stosunek rolników do produkcji, skoro 

ceny produktów, jakie można osiągnąć, są niższe od kosztów produkcji. Wszystko to 

przesądzać może o tym, że bardziej opłacalne staje się utrzymywanie terenów w dobrej 

kulturze rolnej, bez konieczności produkowania.  

Zdaniem Autora, zmiany na rynku światowym mają ogromny wpływ na dochody 

unijnych rolników, gdyż dochody te nie są już tak chronione przez system wspólno-

towy, jak niegdyś. Z kolei Komisja – jak się wydaje – zamierza zaproponować refor-

mę Wspólnej Polityki Rolnej, która narusza regulację Traktatu w zakresie rolnictwa 

(w szczególności art. 39 TfUE).  

Alberto Germanò, La legge francese del 27 luglio 2010 sulla modernizza-

zione dell'agricoltura e della pesca (Francuska ustawa z 27 lipca 2010 r.  

o modernizacji rolnictwa i rybołówstwa), DGAA 2011, nr 2, s. 92-97. 

 

Artykuł zawiera krótką charakterystykę nowej francuskiej ustawy z 27 lipca 2010 r. 

o modernizacji rolnictwa i rybołówstwa. Wywód Autora obejmuje wątki żywnościo-

wy, terytorialny i rolny. Nowością wspomnianej regulacji jest przede wszystkim 

wprowadzenie rozdziału dotyczącego publicznej polityki żywnościowej. Nowa usta-

wa o rolnictwie uregulowała również kwestie ochrony pochodzenia produktów. Na-

tomiast zagadnienia przedsiębiorstwa rolnego znalazły się w nowej ustawie w celu 

wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorców rolnych, w szczególności ich pozycji 

kontraktowej. Ustawodawca francuski uregulował kwestię działalności rolniczej na 

wzór ustawodawcy włoskiego, obejmując nią także produkcję i przetwarzanie oraz 

komercjalizację biogazu, energii elektrycznej i cieplnej, jeśli pochodzą one z produk-

tów rolnych.  
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