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jąc na pytanie zawarte w jego tytule, stwierdza, że zapewne żywność regionalna
i globalna, ale w warunkach globalizacji należy wspierać te wszystkie działania, które
służą wzmocnieniu lokalnego rynku żywności.
Scharakteryzowana pokrótce treść recenzowanej pracy wskazuje na aktualność poruszanych w niej problemów. Niewątpliwie i w Polsce – w kontekście
globalizacji – należy odpowiedzieć na pytanie, jaka jest przyszłość gospodarki
żywnościowej. Z tego punktu widzenia bardzo inspirująca może być właśnie zaprezentowana książka.
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PRZEGLĄD CZASOPISM ZAGRANICZNYCH
„Agrar- und Umweltrecht”
Wolfgang Krüger, Meinhard List, Aktuelle Entwicklungen zur Vereinfachung der Gemeinsamen Agrarpolitik – Ein Zwischenstand (Aktualny
stan prac nad uproszczeniem Wspólnej Polityki Rolnej), AUR 2017, nr 2,
s. 41–44.
Przedmiotem rozważań jest problematyka uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej.
Od wielu lat stanowiła ona obiekt zainteresowania państw członkowskich oraz UE.
Od marca 2015 r. Komisja Europejska przedstawia środki służące uproszczeniu WPR.
Odnoszą się one z jednej strony do zmian unijnych rozporządzeń, z drugiej – do weryfikacji unijnych wytycznych, za pomocą których Komisja Europejska przygotowuje
wskazówki dla państw członkowskich w zakresie wdrażania unijnego prawodawstwa.
Zauważając wysiłki podjęte dla uproszczenia WPR, autorzy dostrzegają jednak, że
zmiany te nie są wolne od nowych przeszkód natury biurokratycznej. Artykuł wyjaśnia, które istotne zmiany mające na celu uproszczenie WPR zostały wprowadzone
przez Komisję Europejską. Autorzy podkreślają, że zmiany zapoczątkowane przez
Komisję Europejską w rzeczywistości stanowią sensowne i efektywne uproszczenie
ważnych obszarów WPR. Nadal jednak istnieje wiele trudnych kwestii odnoszących
się zarówno do interesów rolników, jak i organów administracji, które należy
uwzględnić w rozpoczętym już procesie upraszczania WPR, co stanowi istotne wyzwanie dla unijnego prawodawcy.
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Constantin Frank-Fahle, Till Mörstadt, Investitionsrechtliche Rahmenbedingungen für die Produktion und den Vertrieb von Landmaschinen und Landtechnik in Thailand – Thailand als Produktions- und Vertriebshub (Inwestycyjno-prawne ramy produkcji i dystrybucji maszyn i urządzeń rolniczych
w Tajlandii – Tajlandia jako centrum produkcyjno-dystrybucyjne), AUR
2017, nr 2, s. 44–49.
Autorzy zauważają, że zapotrzebowanie na maszyny i urządzenia rolnicze
w państwach Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
systematycznie wzrasta w ostatnich latach. Trend ten nie powinien osłabnąć
w najbliższej przyszłości. Na tym tle europejscy producenci zadają pytanie
o możliwości oferowania swoich produktów na tym rynku. Tajlandia ze względu
na swoją pozycję wśród państw ASEAN, położenie oraz doskonałą infrastrukturę
stała się jednym z największych na świecie eksporterów i posiada wielki potencjał do stworzenia centrum produkcji i dystrybucji maszyn rolniczych i urządzeń
rolniczych w Azji. Celem artykułu jest przegląd inwestycyjno-prawnych ram służących wykorzystaniu Tajlandii jako centrum produkcji i dystrybucji maszyn
i urządzeń rolniczych. Zdaniem autorów Tajlandia oferuje szereg atrakcyjnych
zachęt inwestycyjnych na rzecz budowania regionalnej struktury produkcji i dystrybucji w tym kraju. Stanowią je m.in. atrakcyjne modele strukturalne, a także
ulgi podatkowe.
Franziska Hansmann, Friedrich Wiehert, Netzausbau und enteignungsrechtliche Entschädigung (Rozbudowa sieci przesyłowych i rekompensata za
wywłaszczenie), AUR 2017, nr 4, s. 121–124.
Punktem wyjścia rozważań jest stwierdzenie, że rozbudowa sieci przesyłowych
jest piętą achillesową rewolucji energetycznej. Plan rozwoju sieci przesyłowych
przewiduje wzmocnienie sieci i optymalizację istniejących linii energetycznych
o długości od 9200 km do 10 200 km. Całkowita wartość inwestycji w ciągu najbliższych 10 lat na rozbudowę sieci przesyłowej wyniesie w przybliżeniu od 32
do 36 mld euro. Przyczyną potrzeby zwiększenia pojemności sieci są zwiększone
wahania podaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (w szczególności z turbin wiatrowych, energii fotowoltaicznej) w stosunku do podaży energii
elektrycznej z paliw kopalnych. Rewolucja energetyczna nie jest możliwa bez
rozbudowy sieci, zarówno podziemnej, jak i naziemnej. Ta natomiast wiąże się
z potrzebą odpowiedniego zagospodarowania ziemi i zawarcia stosownych porozumień z właścicielami wykorzystywanych nieruchomości lub przeprowadzenia
postępowania wywłaszczeniowego. Autorzy rozważają, czy możliwe jest na gruncie
niemieckich i unijnych regulacji ustanowienie w postępowaniu wywłaszczenio-
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wym nowych zasad kompensacji uwzględniających udział właścicieli wywłaszczanych nieruchomości w osiągniętym zysku operatora sieci przesyłowej.
Opracowanie: ŁUKASZ MIKOŁAJ SOKOŁOWSKI
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„Rivista di Diritto Alimentare” 2
Claudia Morini, Il diritto al cibo nel diritto internazionale (Prawo do żywności w prawie międzynarodowym), „Rivista di Diritto Alimentare” 2017, nr 1,
s. 35–47.
Przedmiotem rozważań jest prawo do odpowiedniej żywności. Płaszczyznę definiowania prawa do odpowiedniej żywności stanowi regulacja prawa międzynarodowego, która zalicza się do praw człowieka (art. 25 § 1 Deklaracji praw człowieka
z 1948 r., art. 11 Paktu międzynarodowego praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych z 1966 r., a także wielu innych późniejszych dokumentów). Prawo do
odpowiedniej żywności nie stanowi więc jedynie emanacji moralnego obowiązku.
Najbardziej aktywnym podmiotem w dążeniach do zapewnienia wspomnianego
prawa jest Organizacja Narodów Zjednoczonych.
Problem głodu na świecie nie wynika dzisiaj wyłącznie z braku zasobów, ale
nadal z niewłaściwej dystrybucji żywności. Prawo do żywności bezpiecznej,
zdrowej i adekwatnej musi uwzględniać okoliczności płynące z wyzwań związanych ze zmianami klimatu oraz ochroną bioróżnorodności, które na poziomie
globalnym na obszarach promocji i zapewnienia bezpieczeństwa żywności stały
się kluczowymi punktami odniesienia. Autorka w swych rozważaniach przywołuje przemówienie papieża Franciszka wygłoszone na forum organizacji FAO ONZ
w 2013 r., wedle którego, konieczne jest zwłaszcza znalezienie sposobu na to,
by wszyscy mogli korzystać z owoców ziemi. Istotą prawa do żywności jest to,
że należy ono do praw drugiej generacji, a systemy gwarancji tych praw istnieją
w relacjach okresowych, które państwa mają obowiązek stosować w ramach wykonywania swych obowiązków. Ważna rola w zakresie stosowania prawa do
żywności przypada jednak sędziom narodowym, którzy powołani są do orzekania
w poszczególnych krajach, i którzy stosują procedury legitymizowane w danym
społeczeństwie.
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