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NORMATIVA
-

-

-

Conveni sobre l’accés a la informació, la participació pública en la presa de decisions i
l’accés a la justícia en matèries ambientals de 25 de juny de 1998 (Aarhus)1.
Reglament CE 1367/2006, del Parlament i del Consell, de 28 de gener, relatiu a
l’aplicació, a les institucions i als organismes comunitaris, de les disposicions del Conveni
d’Aarhus sobre l’accés a la informació, la participació pública en la presa de decisions i
l’accés a la justícia en matèria ambiental i que és aplicable a partir del 28 de juny de
2007
Directiva 90/313, de 7 de juny, relativa a la llibertat d’accés a la informació en matèria de
medi ambient (modificada per la Directiva 2003/4, de 28 de gener).
Directiva 2003/35, de 26 de maig, pel qual s’estableixen mesures per a la participació del
públic en l’elaboració de determinats plans i programes relacionats amb el medi ambient
i per la que es modifiquen, en el que es refereix a la participació del públic i l’accés a la
justícia, les Directives 85/337 i 96/61
Constitució espanyola (art. 24, 45, 53, 106, 117 i 125).
Llei estatal 27/2006, de 18 de julio, per la qual es regulen els drets d’accés a la
informació ambiental, de participació pública i d’accés a la justicia en matèria de medi
ambient.

1

Les versions oficials (anglès, francés i rus) es poden consultar a www.unece.org/env/pp. El Govern
espanyol va dipositar l’instrumento de ratificació el 29 de desembre de 2004 i va publicar el Conveni en el
BOE de 16 de febrer de 2005. També la Decisió del Consell de la Comunitat Europea 2005/370, de 17 de
febrer, va ratificar el Conveni el qual és publicat al DOCE L 142, de 17 de maig de 2005.
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DOCUMENTACIÓ

-

Resolució del Comitè de compliment (“Compliance Comitte”) del Conveni d’Aarhus de 18
de desembre de 2009 sobre la comunicació presentada per l’Associació per a la Justícia
Ambiental (AJA) contra l’Estat espanyol (ACCC/C2008/24).
- Versió en anglès: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/compliance/C200824/DFR/C-24_Spain%20Findings%202010.02.01%20Clean.pdf
- Versió en castellà (vegeu el campus virtual).

-

Expedient de la comunicació presentada per l’Associació per a la Justícia Ambiental
(AJA)
contra
l’Estat
espanyol
(ACCC/C2008/24).
http://www.unece.org/env/pp/compliance/Compliancecommittee/24TableSpain.html

-

Compliance Comitte. http://www.unece.org/env/pp/cc.html

-

STEC, S. (Ed.), Handbook on Access to Justice under the Aarhus Convention, The
Regoinal
Center
for
Central
and
Eastern
Europe,
2003.
http://www.unece.org/index.php?id=25734

-

Guidance document on the Aarhus Convention Compliance Mechanism, United Nations
Economic Comission for Europe, 2010. http://www.unece.org/index.php?id=21457
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