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Unia Europejska występuje na arenie międzynarodowej jako uczestnik procesów 

i konfliktów między interesami publicznymi i prywatnymi. Wyrazem tego może być 

spór, który miał miejsce przed organami orzekającymi Światowej Organizacji Handlu 

7 sierpnia 2003 r., kiedy starły się stanowiska Stanów Zjednoczonych, Kanady i Argen-

tyny oraz Unii Europejskiej. Kwestią do rozstrzygnięcia była sprzeczność rozwiązań 

unijnej dyrektywy nr 90/220, następnie – nr 2001/18 i rozporządzenia nr 258/97  

z Porozumieniem dotyczącym rozwiązań sanitarnych i fitosanitarnych. Autorka, 

podsumowując rozważania, stwierdza, że Unia Europejska działa na zewnątrz w sferze 

„governance globale”, uczestnicząc we wspomnianych sporach, wewnątrz zaś inicjuje 

ścieżki umożliwiające współpracę, a nawet „ponadnarodową mediację”. 

Opracowanie: KATARZYNA LEŚKIEWICZ 

 

 

„Revue de droit rural” 

 

Bernadette le Baut-Ferrarese, Les énergies renouvelables, nouveau champ 

d’activité pour les entrepreneurs agricoles (Energie odnawialne, nowy obszar 

działalności przedsiębiorców rolnych), RDR 2012, nr 399, s. 15-26. 

W obszernym artykule Autorka porusza problematykę prawnych aspektów rozsze-

rzenia zakresu działalności rolniczej na produkcję energii ze źródeł odnawialnych,  

w której postrzega szansę na rekoncyliację rolnictwa z ochroną środowiska. Jaką 

formę prawną powinna mieć działalność w zakresie produkcji energii odnawialnej 

przez prowadzącego gospodarstwo rolne i jakiemu reżimowi prawnemu powinna 

podlegać? Podejmując próbę odpowiedzi na te pytania, można zauważyć, że produk-

cja energii w ramach gospodarstwa rolnego ma charakter co najmniej komplementar-

ny w stosunku do działalności rolniczej, a w wypadku produkcji upraw energetycz-

nych – stanowi jej integralną część. 

Przedstawione rozważania dotyczą refleksji nad koncepcją działalności rolniczej  

i złożoną kwestią uwzględnienia w prawie rolnym takiej działalności, jak produkcja 

energii z wykorzystaniem turbin wiatrowych czy paneli słonecznych. Wielofunkcyj-

ność obszarów wiejskich jest w tym wypadku dość nietypowa, dotyczy bowiem sytu-

acji, w których dochodzi do konkurencji przeznaczenia gruntów rolnych na cele ener-

getyczne i tradycyjne cele żywnościowe. 

Jean-François Rouhaud, La protection des espaces ruraux par les documents 

d’urbanisme: quelle efficacité pour l’exercice des activités agricoles? (Ochrona 

obszarów wiejskich za pomocą dokumentów urbanistycznych: jaka skutecz-

ność dla prowadzenia działalności rolniczej?), RDR 2012, nr 399, s. 26-32. 

We Francji powierzchnia gruntów rolnych zmniejsza się o średnio dwieście hek-

tarów dziennie. Ustawa z 27 lipca 2010 r. w sprawie modernizacji rolnictwa i rybac-
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twa oraz ustawa z 12 lipca 2010 r. o zaangażowaniu narodowym na rzecz ochrony 

środowiska zawierają przepisy dotyczące ochrony statusu gruntów rolnych, jednak – 

zdaniem Autora – ich skuteczność nie jest wystarczająca ze względu na brak odpo-

wiednich regulacji w zakresie gospodarki przestrzennej. Najważniejsze akty plani-

styczne we Francji (le schéma de cohérence territoriale – SCOT oraz le plan local 

d’urbanisme – PLU) nie wiążą co do rezultatu i pozwalają na nadmierne przekształ-

canie gruntów rolnych. W artykule zwrócono uwagę na problem zajmowania po-

wierzchni gruntów rolnych przez takie instalacje pożytku publicznego, jak panele 

fotowoltaiczne, które ograniczają areał dostępny dla upraw rolnych, leśnictwa lub 

wypasu zwierząt.  

Franck Barbier, Le territoire rural dans les documents d’urbanisme: quelles 

difficultés pour l’exercice des activités agricoles? (Teren wiejski w dokumen-

tach urbanistycznych: jakie utrudnienia dla prowadzenia działalności rolni-

czej?), RDR 2012, nr 399, s. 32-35. 

„Odrolnienie” obszarów wiejskich, jako zjawisko obserwowane od ponad dwu-

dziestu lat, stanowi obecnie przedmiot regulacji prawa zagospodarowania przestrzen-

nego. W artykule poruszona została problematyka zachowania działalności rolniczej 

na obszarach wiejskich w kontekście planowania przestrzennego. Autor podkreśla 

znaczenie równowagi między koniecznością ochrony działalności rolniczej a roz-

wojem obszarów wiejskich i ochroną przyrody. Wymiar gospodarczy i społeczny 

rolnictwa powinien zostać uwzględniony w definiowaniu gospodarki przestrzennej. 

Istnieje przy tym rozróżnienie pomiędzy „terenem wiejskim” i „przestrzenią rolni-

czą”, oznaczające między innymi to, że przestrzeń rolnicza jest uważana za obszar 

ochrony wartości przyrodniczych i funkcji ekologicznych terenów wiejskich. W tym 

ujęciu zadaniem współczesnego rolnika jest stanie na straży dobrego stanu siedlisk  

i krajobrazów, a produkcja żywności schodzi na drugi plan jego działalności. 

Jacques Foyer, Le droit rural entre son passé et son avenir (Między prze-

szłością a przyszłością prawa rolnego), RDR 2012, nr 399, s. 1-2.  

Autora opisuje relacje między ustawą z 5 stycznia 2006 r. o kierunkach rozwoju 

rolnictwa a ustawą z 27 lipca 2010 r. w sprawie modernizacji rolnictwa i rybactwa  

i transformacji kodeksu rolnego w kodeks rolnictwa i rybactwa morskiego. Gdy cho-

dzi o przyszłość, wprawdzie nie można przewidzieć wszystkich zmian, ale można się 

spodziewać między innymi, że prawo europejskie będzie miało coraz większy wpływ 

na francuski sektor rolny (w ramach nowej WPR i zniesienia kwot mlecznych) oraz 

inne dziedziny prawa, jak prawo ochrony środowiska czy prawo konsumenckie. Autor 

stawia liczne pytania, które dotyczą między innymi podejścia rolników do przyszłych 

przemian oraz relacji między prawem rolnym a prawem rolno-żywnościowym. Roz-

ważania kończy cytat z M. de Montaigne’a: „to czego się spodziewamy, że się zdarzy, 

zdarzy się; ale może się zdarzyć inaczej”. 
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Marie-Christine Baltazar, La gestion des déchets dans l’espace rural (Gospo-

darka odpadami na obszarach wiejskich), RDR 2012, nr 399, s. 61-66. 

 

Odpady powstają zarówno na obszarach wiejskich, jak i zurbanizowanych, jed-

nak to właśnie na obszarach wiejskich najczęściej lokalizowane są zakłady utylizacji 

odpadów. Obszary wiejskie zostały przez Autorkę przedstawione jako narzędzia 

walki z zanieczyszczeniem środowiska. Analizie poddane zostało ustawodawstwo 

francuskie, w którym wdrożono postanowienia dyrektywy nr 2008/98/WE w sprawie 

odpadów. W obecnej hierarchii postępowania z odpadami, oprócz zapobiegania ich 

powstawaniu, najwyżej cenione jest ich ponowne użycie oraz recykling. Niestety, 

najczęściej stosowanym sposobem składowania odpadów jest składowanie ich na 

wysypiskach śmieci, które są źródłem zanieczyszczeń wody, gleby i powietrza. Podob-

ne ryzyko środowiskowe wiąże się z obróbką śmieci w spalarni odpadów. W artykule 

podkreślono znaczenie rolniczego zagospodarowania osadów ściekowych, które 

również jest obarczone ryzykiem, zwłaszcza w odniesieniu do bezpieczeństwa sani-

tarnego. Osady ściekowe mają we Francji ten sam status co odpady, tym samym 

znajduje do nich zastosowanie ta sama hierarchia postępowania. 

 

Thiery Tauran, Retraite des agriculteurs: la pénibilité du travail et ses inciden-

ces sur le droit à pension (Emerytura rolników: uciążliwość pracy i jej skutki  

w prawie do świadczeń emerytalnych), RDR 2012, nr 400, s. 20-23. 

 

W artykule poruszony został problem emerytur rolniczych w świetle ustawy z 9 listo-

pada 2009 r. w sprawie reformy emerytalnej, która obniża wiek emerytalny o dwa lata 

i uwzględnia uciążliwość pracy. Uciążliwość pracy uprawnia do przejścia na wcześ-

niejszą emeryturę w wieku sześćdziesięciu lat, o ile ubiegający się o świadczenia 

udowodni trwałą niezdolność do pracy wywołaną chorobą zawodową lub wypadkiem 

przy pracy. Przejście na wcześniejszą emeryturę może również wpływać na umowę 

dzierżawy rolnej, która wygasa wraz z przejściem dzierżawcy na emeryturę. Autor 

szczegółowo analizuje instytucje wcześniejszej emerytury oraz procedury i skutki 

prawne z nią związane. Wyjaśnia przy tym pojęcie „uciążliwość pracy”, które jest 

stosunkowo nowe we francuskim systemie emerytalnym, a które nie powinno być 

mylone z koncepcją pracy niebezpiecznej.  

 

Sophie de Fontaine, Cessions de foncier réalisées par des exploitants agricoles 

et TVA: précisions sur quelques imprécisions (Cesje gruntów dokonane przez 

prowadzących gospodarstwo rolne i VAT: wyjaśnienie kilku niejasności), RDR 

2012, nr 400, s. 24-28. 

 

Reforma podatku VAT od nieruchomości we Francji, wprowadzona w 2010 r., 

objęła przede wszystkim prowadzących gospodarstwa rolne. Autorka odpowiada na 

pytania, w jakich przypadkach podczas cesji nieruchomości rolnych należny jest 
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podatek VAT. Trudności wynikają z niejasnych podstaw sytemu podatkowego  

w zakresie VAT; co do zasady ogólny kodeks podatkowy Francji uznaje cesję nieru-

chomości rolnej za działalność gospodarczą, od której pobierany jest podatek VAT. 

Problemy budzi jednak interpretacja przepisów, które nakazują traktować prowadzą-

cych gospodarstwa rolne „tak jak” ogół podatników, oraz regulacji w zakresie cesji 

gruntów przeznaczonych pod zabudowę. W niektórych przypadkach cedent w ogóle 

nie jest przedmiotem opodatkowania, zwłaszcza jeżeli grunty przeznaczone pod za-

budowę pozostają w jego majątku dziedzicznym (fr. patrimoine). Zalecenie sformu-

łowane w konkluzji opracowania odnosi się do potrzeby dodatkowego upewnienia 

się, jaki rodzaj podatku VAT jest należny w poszczególnych przypadkach.  

Opracowanie: KAMILA BŁAŻEJEWSKA 

 

 

„Rivista di Diritto Agrario” 

 

Marianna Giufrida, La promozione della proprietà coltivatrice (Ochrona te-

renów uprawnych), RDA 2011, z. 3, s. 285-303. 

Przedmiotem rozważań jest promocja terenów uprawnych. Autorka wskazuje 

rozwiązania podatkowe dotyczące przywilejów podatkowych związanych z własno-

ścią gruntów rolnych. Przez pojęcie „proprietà coltivatrice” rozumieć należy określe-

nie prawa własności charakteryzującego się osobistym zaangażowaniem uprawnionego 

w uprawę ziemi w formie przedsiębiorstwa. System promowania terenów uprawnych 

jest oparty na kilku czynnikach o charakterze „wsparcia”, mianowicie: podatkowych, 

kredytowych, interwencji podmiotów publicznych, rozwiązaniach dotyczących dzier-

żawy i możliwości nabycia gruntów na własność. Przywileje podatkowe we Włoszech 

reguluje ustawa nr 25 z 26 lutego 2010 r.  

Autorka wskazuje, że rozważać należy istnienie obok siebie dwóch form: tak 

zwaną małą własność wiejską oraz compendio unico. Nie ulega wątpliwości, że tere-

ny uprawne muszą mieć odpowiednią powierzchnię, by uprawa była dochodowa. 

 

Irene Canfora, Agricoltura, tutela del paesaggio e sviluppo delle energie al-

ternative (Rolnictwo, ochrona krajobrazu i rozwój energii alternatywnych), 

RDA 2011, z. 3, s. 304-329. 

Rozważania obejmują, jak wskazuje tytuł, rolnictwo, ochronę krajobrazu rolni-

czego i rozwoju alternatywnych źródeł energii. Problematyka artykułu stanowi wątek 

szerszej, modnej ostatnio dyskusji o innowacji w rolnictwie i nowych źródłach energii 

odnawialnej, tak zwanych alternatywnych. Autorka porusza kwestię wytyczenia gra-

nic ustawodawczych pomiędzy obszarem wiejskim i przemysłowym. Jak się bowiem 

okazuje, praktyka stosowania prawa w tym względzie niesie ze sobą rozmaite kon-

trowersje.  


