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Σχόλια :

Με την παρούσα έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι, κατόπιν
πρότασης της Εθνικής Σχολής ∆ικαστικών Λειτουργών, λάβαµε µέρος
στο προαναφερόµενο σεµινάριο που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό
∆ίκτυο ∆ικαστικών Λειτουργών (European Judicial Training Network –
EJTN) στο Βουκουρέστι Ρουµανίας στις 10 και 11 ∆εκεµβρίου 2014 µε
τη συµµετοχή δικαστών από δέκα τρία (13) κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Το πρόγραµµα, το οποίο πραγµατοποιήθηκε στους χώρους της
Εθνικής Σχολής της Ρουµανίας, περιέλαβε εισηγήσεις (το σχετικό υλικό
σε αγγλική γλώσσα µπορεί να αναζητηθεί στο διαδίκτυο στη διεύθυνση
http://www.ejtn.eu/en/About/Independent-Seminars/Administrative-LawSub-Working-Group/) αναφορικώς µε την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε
υποθέσεις περιβαλλοντικού δικαίου. Ειδικότερα, µετά από µια σύντοµη
προσφώνηση από τη διοργανώτρια του προγράµµατος Teresa Cabrita η

Alexandra Aragao, Καθηγήτρια της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου
Coibra της Πορτογαλίας ανέπτυξε το ζήτηµα του ∆ιεθνούς Νοµικού
Πλαισίου µε έµφαση στις προβλέψεις της Σύµβασης του Aarhus
αναφορικά µε το ζήτηµα της πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Στη συνέχεια ο
Adam Daniel Nagy, στέλεχος της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέπτυξε τους τρόπους πρόσβασης στη
δικαιοσύνη µέσω των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό το πρίσµα
της Σύµβασης του Aarhus. Περαιτέρω, ο Klaus Lenhart από το
∆ιοικητικό Εφετείο του Manheim, ο Anders Bengtsson από το
∆ικαστήριο Γης και Περιβάλλοντος του Vaxjo της Σουηδίας και ο
Giovanni Tulumello από το Συµβούλιο Προεδρίας της ∆ιοικητικής
∆ικαιοσύνης της Ιταλίας αναφέρθηκαν στην εφαρµογή του ∆ικαίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ζήτηµα της πρόσβασης στη δικαιοσύνη σε
περιβαλλοντικές υποθέσεις στα κράτη µέλη, βασιζόµενοι τόσο σε εθνικές
εκθέσεις όσο και σε πρόσφατη νοµολογία. Εξάλλου, προς πληρέστερη
κατανόηση των ως άνω θεµατικών, η πρώτη ηµέρα του σεµιναρίου
ολοκληρώθηκε µε ένα εργαστήριο (workshop), στο οποίο οι
συµµετέχοντες, αφού χωριστήκαµε σε τρεις οµάδες εργασίας, είχαµε την
ευκαιρία να προβληµατιστούµε σε ζητήµατα ουσιαστικού και
δικονοµικού δικαίου εφαρµογής τόσο της Σύµβασης του Aarhus όσο και
της κοινοτικής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.
Τη δεύτερη ηµέρα του σεµιναρίου η Angela Ward, δικαστής στο
∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µας εξέθεσε την πρόσφατη
πρακτική του προαναφερθέντος δικαστηρίου σε περιβαλλοντικά θέµατα,
ενώ η Alexandra Aragao αναφέρθηκε στη νοµική προσωπικότητα των µη
κυβερνητικών οργανώσεων, ιδίως όσων ασχολούνται µε περιβαλλοντικά
ζητήµατα.
Συνοψίζοντας, το εν λόγω επιµορφωτικό πρόγραµµα, το οποίο
ήταν πολύ καλά κατανεµηµένο ως προς το χρόνο και τις θεµατικές
ενότητες, µας παρέσχε χρήσιµες γνώσεις στο πολύπλοκο ζήτηµα της
δικονοµικής αντιµετώπισης περιβαλλοντικών ζητηµάτων σε εθνικό,
κοινοτικό και διεθνές επίπεδο και η συµµετοχή µας, µας βοήθησε να
κατανοήσουµε τις περίπλοκα κατανεµηµένες σχετικές αρµοδιότητες
εθνικών και υπερεθνικών δικαιοδοτικών οργάνων.

