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życzenia. Autor zauważa, że rozsądne zasady naukowej analizy i dowodów, zawiera-

jących przegląd wszystkich odnoszących się do danej sprawy informacji niesie za 

sobą niejasności legislacyjne i rozbieżności. Autor przewiduje, że pewna doza praktyk 

nadzorczych podmiotów agrobiznesu jest bardziej niż kiedykolwiek konieczna.  
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„Rivista di Diritto Agrario” 

Luca R. Pefetti, Principi della disciplina pubblicistica dell’alimentazione. 

Premesse a un diritto amministrativo dell’alimentazione (Zasady dyscypliny 

publicznej regulacji żywnościowej. Wstęp do administracyjnego prawa 

żywnościowego), RDA 2014, z. 1, s. 3-20. 

Przedmiotem artykułu jest problematyka zasad prawa żywnościowego jako 

regulacji publicznoprawnej. Autor przyporządkowuje materię prawa żywnościowego 

do prawa administracyjnego, nie wiąże go więc z prawem rolnym w takim stopniu, 

jak czynią to znawcy włoskiego prawa rolnego. Jak się wydaje, artykuł prezentuje 

autorskie spojrzenie na zagadnienie relacji prawa żywnościowego i prawa rolnego.  

W szczególności autor postrzega wspomnianą materię jako administracyjne prawo 

żywnościowe, wskazując na zasady uregulowane w rozporządzeniu nr 178/2002, 

uważa również, że możliwe jest wyróżnienie administracyjnego prawa żywnoś-

ciowego 

Francesco Adornato, L’agricoltura urbana nella società globale (Rolnictwo 

miejskie w globalnym społeczeństwie), RDA 2014, z. 1, s. 21-32. 

Artykuł rozpoczyna się od wskazania wyzwań globalnych dla rolnictwa,  

w szczególności opartych na strategii określonej w dokumencie Komisji Europejskiej: 

Wspólna Polityka Rolna do 2020. Autor wskazuje na nowe relacje między miastem  

a wsią. W 2030 r. ok. 80% mieszkańców planety zamieszka w miastach. Produkcja 

żywności w mieście nie jest niczym nowym. Wszak już dawniej w miastach Babilonii 

czy w stolicy państwa Inków Machu Picchu w Peru uprawiano ziemię. Obecnie 

rolnictwo miejskie powraca do łask, m.in. dzięki swej wielofunkcyjności odgrywa 

ważną rolę w procesie zrównoważonego rozwoju. Towarzyszą temu zjawiska 

kreowania w wielkich metropoliach, w takich obiektach, jak np. Solar 2 na Manha-

tanie czy Leadenhall Tower, miejsc na uprawy dla mieszkańców. Wymienione przy-

kłady pokazują zwłaszcza zmiany potrzeb społecznych i nowe kryteria organizacji 

usług.  
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 Alessandra Tommasini, Produzioni biologiche e filiera corta in funzione di 

un alimentazione sostenibile (Produkcja ekologiczna i krótkie łańcuchy 

dostaw żywności w zrównoważonym żywieniu), RDA 2014, z. 1, s. 33-69. 

Autorka podjęła rozważania w ważnej dla Unii Europejskiej materii, jaką jest 

rolnictwo ekologiczne. Znaczenie tego rolnictwa w Unii Europejskiej rośnie. Jedno-

cześnie świat musi poradzić sobie z problemami niewłaściwego używania gruntów 

rolnych czy zjawiskiem land grabbing występującym choćby w Afryce. Nadto 

produkcja ekologiczna odgrywa ważną rolę w zapewnieniu bioróżnorodności. Autorka 

postuluje wsparcie rolnictwa uwzględniającego właściwą gospodarkę ziemią, w szcze-

gólności opartego na polityce wsparcia rolnictwa ekologicznego, modyfikowanego 

według kryterium środowiskowego. Należy bowiem pamiętać o konieczności ochrony 

gruntów rolnych, które winny służyć wszystkim ludziom.  
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