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Breu contingut:

L'assignatura del Dret comunitari ambiental permet a l'alumne/a conèixer l'origen
i l'evolució de la política comunitària ambiental, identificar els instruments
d'articulació de la protecció del medi ambient, analitzar els principals problemes
d'aplicació jurídica i de compliment, que es plantegen, i del seu tractament i
resolució, a través de la jurisprudència del Tribunal de Justícia de les Comunitats
Europees.

Presentació:

La protecció, la conservació i la millora del medi ambient és actualment un objectiu
de la Unió Europea, que s'articula a través de la seva política comunitària
ambiental. Malgrat el gran nombre d'actes normatius que regulen la protecció del
medi ambient a la Unió Europea, s'observa també un elevat nombre de queixes i
procediments judicials oberts per incompliments del Dret comunitari contra els
Estats membres per vulneracions de la normativa comunitària ambiental. En
l'actualitat, els problemes d'aplicació del Dret comunitari ambiental plantejen la
necessitat d'assolir una política ambiental efectiva, basada en la cooperació entre
Estats i en l'assistència tècnica, que permeti una major i millor aplicació de les
normes comunitàries ambientals. 

   L'assignatura de Dret comunitari ambiental permet introduir a l'alumne/a en
l'estudi de tota aquesta problemàtica pràctica a través de la jurisprudència del
Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees. A partir d'uns coneixements
previs sobre l'anàlisi de l'origen, evolució i el desenvolupament de l'acció comunitària
en matèria de protecció del medi ambient, així com de la seva fomentació jurídica,
es permet l'estudi dels objectiu i dels principals principis sobre els quals s'articula
aquesta política ambiental. 

   Al llarg del curs s'estudiaran les fonts i els instruments a través dels quals
s'articula aquesta política i s'aprendran a utilitzar els recursos per a l'obtenció
d'informació de la política comunitària ambiental. 

  A través de l'estudi de la praxis jurisprudencial del Tribunal de Justicia de les
Comunitats Europees, l'alumne/a aprendrà els conceptes i podrà identificar els
principals problemes plantejats a través de la interpretació jurisprudencial, així
com de l'anàlisi dels problemes d'aplicació que han portat als Estats a un recurs
d'incompliment davant del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees. 

Temari:

Bloc I: Marc General
A) Els orígens de la política comunitària ambiental
1. L’absència de base jurídica precisa en els tractats constitutius
2. La dimensió ambiental del mercat comú: els articles 36, 100 i 235 del Tractat
CEE
B) La incorporació al Tractats de la política comunitària ambiental
1. El títol relatiu a medi ambient: els articles 130R, S,  i T del Tractat CE.



2. La dimensió ambiental del mercat interior: l’article 100 A
3. El problema de la determinació de la base jurídica
4. El Tractat de la Unió Europea de 1992.
C) La consolidació de la política comunitària ambiental
1. Les reformes d’Amsterdam i Niça.
2. El  projecte de Tractat pel qual s’institueix una Constitució per a Europa.
D) L’aplicació de la política comunitària ambiental
1. Aspectes institucionals
2. Instruments normatius de la política comunitària ambiental
3. Instruments econòmics de la política comunitària ambiental
4. Aplicació del Dret comunitari ambiental
Bloc II: Anàlisi jurisprudencial
1. La política comunitària ambiental
Fòrum nº. 1: Principis i objectius. 
Fòrum nº. 2: La consecució del mercat interior, les polítiques comunitàries i la
protecció del medi ambient.
2. Les competències de la Comunitat Europea en matèria de medi ambient
	Fòrum nº. 1: La determinació de la base jurídica
Fòrum nº. 2: Les competències comunitàries i les competències estatals.
3. L’aplicació del Dret comunitari ambiental
Fòrum nº. 1: La transposició de les directives comunitàries (I)
Fòrum nº. 2: La transposició de les directives comunitàries (II)
Fòrum nº. 3: La transposició de les directives comunitàries (III)
Fòrum nº. 4: Problemes sectorials (I)
Fòrum nº. 5: Problemes sectorials (II)
Fòrum nº. 6: Problemes sectorials (III)

Forma d'avaluació:

El mètode d’avaluació serà el resultat conjunt de la valoració dels continguts teòrics i
pràctics. La valoració teòrica es realitzarà mitjançant un examen final i la pràctica
mitjançant l’avaluació continuada per permetre considerar la participació en totes les
activitats proposades i el rendiment assolit al llarg del curs.
Per poder superar la assignatura serà obligatori la participació en els fòrums de
debat que es realitzin, conjuntament amb les conclusions que es presentin per
escrit al llarg del curs. La participació en tots els fòrums de debat i les respectives
conclusions faran mitja amb l’examen final.
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Observacions:

La metodologia que segueix l'assignatura consisteix en la realització d'una sessió
de presentació d'objectius, continguts i aspectes metodològics, d'una sessió a l’aula
de docència-Informàtica per tal d'identificar les principals fonts d’obtenció d’informació
en xarxa i per aprendre a utilitzar les bases de dades i per poder fer una recerca
pràctica de documentació.


