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Wstęp

Oddawane do rąk Czytelników opracowanie zawiera wybór aktów prawnych 
Wspólnoty Europejskiej stanowiących źródła wspólnotowego prawa rolnego. Na 
zawartość zbioru składają się akty prawne prawa pierwotnego i wtórnego z zakre-
su drugiego filaru wspólnej polityki rolnej – polityki strukturalnej oraz problematy-
ki dopłat bezpośrednich. W zbiorze zamieszczono także wyciąg z Traktatu Akce-
syjnego z 2003 r.

Wybór zagadnień podyktowany jest ich doniosłością dla polskiego sektora rol-
nego. W zbiorze zamieszczone zostały nowe regulacje prawne pochodzące z ostat-
niej reformy wspólnej polityki rolnej z lat 2003/2004, tworzące ramy prawne za-
równo dla polityki rozwoju obszarów wiejskich z jej szczególnymi funkcjami, jakie 
ma realizować wobec społeczeństw europejskich, jak i dla nowego systemu dopłat 
bezpośrednich.

Ze względu na objętość prawodawstwa z zakresu wspólnotowego prawa rol-
nego, konieczne stało się dokonanie selekcji i ograniczenie się do najważniejszych 
aktów prawnych. Rozmiar poszczególnych aktów prawnych zmusił autorkę do za-
cytowania  w pierwszym rzędzie ich części normatywnej sensu stricte, bez poprze-
dzających je preambuł, zawierających uzasadnienie tworzonych regulacji. Każdy 
rozdział zawiera odesłanie do regulacji prawa polskiego, implementujących bądź 
konkretyzujących regulacje wspólnotowe. Przy cytowaniu regulacji prawa polskie-
go ograniczono się do podania miejsca ich publikacji. Teksty aktów prawa wspól-
notowego pochodzą z internetowego serwisu prawnego Wspólnot Europejskich 
http:/ eur-lex.europa.eu/pl/index.htm. Uwzględniono stan prawny na 17 wrześ-
nia 2007 r.

Zamierzeniem autorki było stworzenie zbioru, mającego stanowić materiał po-
mocniczy do wykładów i ćwiczeń z prawa rolnego. Zbiór przeznaczony jest dla 
studentów prawa oraz kierunków pokrewnych, w ramach których omawiana jest 
problematyka wspólnej polityki rolnej Wspólnoty Europejskiej, a także praktyków 
prawa oraz osób będących beneficjentami programów pomocowych w ramach poli-
tyki strukturalnej. 

Autorka ma nadzieję, że zbiór będzie stanowił przydatną pomoc w opanowaniu 
materii wspólnotowego prawa rolnego. 

 
Dorota Milanowska

Białystok, wrzesień 2007 r.


