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Σχόλια
Το πρόγραµµα «SUPPORT FOR COOPERATION WITH NATIONAL
JUDGES IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL LAW» υπό την
αιγίδα της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και του
Ευρωπαϊκού Κέντρου για ∆ικαστές και ∆ικηγόρους (ΕΙPΑ), στοχεύει
στην ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ της Επιτροπής και των εθνικών
δικαστών για την ορθή εφαρµογή της κοινοτικής περιβαλλοντικής
νοµοθεσίας µέσω της διεξαγωγής εκπαιδευτικών εργαστηρίων που
απευθύνονται προς τους δικαστές.

Το πρόγραµµα εξελίσσεται τα

τελευταία δύο χρόνια και ξεκίνησε επίσηµα µε την συνάντηση
εκπροσώπων εθνικών

οργανώσεων και φορέων σχετικών µε την

εκπαίδευση δικαστών της 27ης Μαρτίου 2009 στο Λουξεµβούργο (1st
plenary session), στην οποία παρουσιάστηκε η οργανωτική δοµή και το
περιεχόµενο των δραστηριοτήτων και συµφωνήθηκαν οι εκπαιδευτικές
ενότητες, καθώς και η χρονική σειρά αυτών (1. προστασία στοιχείων της

φύσης 2. απορρίµµατα 3. εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 4.
ύδατα - βλ. σχετική αναφορά προς τον τότε Γενικό ∆ιευθυντή της Σχολής
κο Πικραµµένο). Ήδη έχουν λάβει χώρα 7 εργαστήρια – 4 για την
και 3 για την κοινοτική

προστασία στοιχείων της φύσης

νοµοθεσία για τα απορρίµµατα. Ο κος Αραβάνης έλαβε
µέρος στο εργαστήρι για την προστασία στοιχείων της φύσης στο
Παρίσι µεταξύ 1/3 – 3/2/2010, ο υπογράφων στο εργαστήρι για τα
απορρίµµατα στη Λιουµπλιάνα µεταξύ 8/3 – 10/3/2010 και ο κύριος
Σκούφαλος επίσης στο εργαστήρι για τα απορρίµµατα στη Σόφια µεταξύ
22-24/11/2010. Ακολουθεί η εκπαιδευτική ενότητα της εκτίµησης των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ήδη έχει δηλώσει συµµετοχή για το
εργαστήρι της Βιέννης η κα Μουργιά.
Στη συνάντηση της 4ης Φεβρουρίου 2011 (2nd plenary session) στο
Λουξεµβούργο αξιολογήθηκε η πορεία του προγράµµατος και τέθηκαν
κάποια ζητήµατα ως προς τα οποία η ΕΣ∆ι πρέπει να λάβει θέση µετά
την αποστολή µε e-mail των σχετικών ερωτηµάτων.
Ειδικότερα,

συµφωνήθηκε

ότι

το

εκπαιδευτικό

µοντέλο

που

ακολουθήθηκε (εργαστήρια που αναλύονται σε συνεδρίες µε θεωρητικό
και πρακτικό χαρακτήρα όπου σε πρώτη φάση παρουσιάζονται οι
βασικές έννοιες της νοµοθεσίας όπως έχουν ερµηνευθεί από το ∆.Ε.Ε.
και σε δεύτερη οι δικαστές καλούνται να επιλύσουν υποθέσεις)
προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους συµµετασχόντες και τα ευµενή
τους σχόλια σε γενικές γραµµές. Η πρόκληση συνίσταται στην διάδοση
των

σχετικών

εκπαιδευτική

πληροφοριών
διαδικασία

όπως

µέσω

αυτές

προέκυψαν

διαδικτυακών

από

ιστοτόπων

την
και,

συγκεκριµένα, του DGenvi (Directorate General For The Environment).
Τέθηκε ακόµη το ζήτηµα της έγκαιρης ειδοποίησης των ενδιαφερόµενων
πριν από τη διεξαγωγή των εργαστηρίων και της µετάφρασης του
εκπαιδευτικού υλικού (απορρίφθηκε λόγω κόστους).

Περαιτέρω, τέθηκε το ζήτηµα εάν το πρόγραµµα το έτος 2012, µετά το
πέρας

των

δύο

τελευταίων

εκπαιδευτικών

κύκλων

(εκτίµηση

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ύδατα), θα πρέπει να συµπεριλάβει
ειδικά σεµινάρια για το εκπαιδευτικό προσωπικό των εθνικών ιδρυµάτων
εκπαίδευσης δικαστών, στα οποία θα παρουσιαστεί και θα αναλυθεί το
µοντέλο του εργαστηρίου που ακολουθήθηκε στο πλαίσιο του
προγράµµατος ή νέα εργαστήρια για νέα θέµατα πέραν των ανωτέρω
τεσσάρων. Ο υπογράφων πρότεινε στο σηµείο αυτό τη διεξαγωγή
εργαστηρίων επί των αρχών του περιβαλλοντικού κοινοτικού δικαίου
(αρχή της πρόληψης, αρχή της προφύλαξης και αρχή ο ρυπαίνων
πληρώνει). Στα παραπάνω η Σχολή θα κληθεί να λάβει θέση. Η
αποστολή των σχετικών e-mail εκκρεµεί.
Στο πλαίσιο της ανωτέρω συνάντησης ερωτήθηκαν (για µία ακόµη φορά)
οι εκπρόσωποι των κρατών µελών εάν οι χώρες τους επιθυµούν στο
εγγύς µέλλον να αναλάβουν την οργάνωση εργαστηρίων. Το κόστος της
διοργάνωσης καλύπτεται κατά το µεγαλύτερο τµήµα του

(έξοδα

µεταφοράς και διαµονής των συµµετεχόντων από το εξωτερικό) από την
Επιτροπή και την EIPA.

