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Kursbeskrivning: I syfte att höja kunskapsnivån i allmän europarätt och europeisk miljörätt genomför Domstolsakademin en kurs för domare och beredningsjurister vid mark- och miljödomstolarna samt Mark- och miljööverdomstolen. Utbildningen organiseras i samarbete med Avdelningen för uppdragsutbildning och Juridiska institutionen vid Uppsala universitetet. Kursen Europeisk miljörätt (15 högskolepoäng) går på kvartsfart mellan september 2011 och maj 2012. Undervisningen sker under en heldag i månaden, med självstudium däremellan. Studierna redovisas och diskuteras i seminarieform på nästföljande sammankomst, vilket är kursens examination. Sammankomsten avslutas med en eller ett par föreläsningar kring ämnet för nästa tillfälle. Föreläsare är dels rättsvetare från de juridiska institutionerna vid Uppsala universitet och Lunds universitet, dels sakkunniga vid myndigheter och andra organ som är insatta i EU:s miljörättsliga regelverk (IPPC, avfall, Natura 2000, REACH osv.). 
De huvudsakliga inslagen i utbildningen är följande moment:  
– Introduktion och översikt över EU:s rättsliga system efter Lissabonfördraget,  
– EU-domstolens organisation och processformer, EU-rättslig rättsinformatik, 
– allmän EU-rätt, internationell miljörätt, EU:s miljöpolitik och de miljörättsliga principerna, 
– miljökonsekvensbeskrivningar, industriutsläppsdirektiven (IPPC, IED) och säkerhet (Seveso), kärnkraft, miljökvalitetsnormer (MKB), miljöinformation, tillgång till rättslig prövning, miljöprocess, 
– produktkontroll, frihandel och nationellt självbestämmande; kemikalier (REACH), produkter och handel, bekämpningsmedel, GMO, 
– avfall, producentansvar, avfallstransporter, miljöansvar, 
– hållbart utnyttjande av vattenresurserna; ramdirektivet för vatten (RVD), den marina miljön, 
– skyddet för den biologiska mångfalden, fågeldirektivet, art- och habitatdirektivet (Natura 2000), CITES-förordningen och 
– ”oreglerade” verksamheter som berörs indirekt eller enbart i särskilda situationer av EU-rätten: transporter, byggande och planer (bullerfrågor), gruvnäringen m.m. 
Föreläsare 
– Jan Darpö (kursföreståndare), professor i miljörätt, Juridicum, Uppsala universitet, 
– Gabriel Michanek, professor i miljörätt, Juridicum, Uppsala universitet, 
– Charlotta Zetterberg, docent i miljörätt, Juridicum, Uppsala universitet, 



– Carl Fredrik Bergström, professor i europarätt, Juridicum, Uppsala universitet, 
– Maria Bergström, jur. dr i europarätt, Juridicum, Uppsala universitet,   
– Jane Reichel, docent i europarätt, Juridicum, Uppsala universitet,  
– Eva Edwardsson, docent i offentlig rätt, Juridicum, Uppsala universitet och 
– Annika Nilsson, professor i miljörätt, Juridicum, Lunds universitet. Sakkunniga föreläsare från ArtDatabanken vid SLU/Uppsala, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Karolinska Institutet m.fl. myndigheter och andra organ som är inblandade i EU:s miljöarbete. Kursen kan komma att arrangeras i samarbete med Åklagarmyndigheten och Sveriges advokatsamfund. Antalet deltagare är begränsat. 
 
Plats: Centralt i Stockholm  
Domstolsakademin erbjuder fem platser till advokater till en kostnad av 15 000 kr exkl. 
moms per person. I kursavgiften ingår litteratur och luncher. Resa och logi ingår inte. 

Sista anmälningsdag är den 21 juni 2011.  
Anmälan skickas till Maria.StaigerOlsson@advokatsamfundet.se med uppgifter om namn, mejladress, telefon samt fakturaadress. Vid anmälan tillämpas först till kvarn. Den 22 juni skickas besked till de som antagits till programmet.  
Frågor: kursinfo@advokatsamfundet.se eller 08-459 03 00, Kursavdelningen.   
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