
 

VÄSTSVENSKA MILJÖRÄTTSFÖRENINGEN  

C/O Anna Svensson Norconsult AB, Box 8774 402 76 Göteborg E-post: info@miljorattsforeningen.se 

Orgnr: 857207-9583 Plusgiro: 130 48 74-9 Bankgiro: 5562-1262 www.miljorattsforeningen.se  

 

 

 
Här har EU parlamentet sina utskottssammanträden 
 i Bryssel 

 

. 
 

Välkommen på lunch med 
 

EU-rätt 
 

Fredagen den 18 mars 2011 
kl. 11:30 – 13:00 

 

Casino Cosmopol, Packhusgatan 7 

 
Ett pedagogiskt och intressant föredrag om EU-rätten 
En stor del av miljörätten beslutas av EU. Att känna till hur EU-rätten fungerar är viktigt för alla som 
jobbar med miljörätt. Därför vill Västsvenska Miljörättsföreningen erbjuda en introduktion till EU-rätten. 
Föredraget ges också som en del i förberedelserna inför föreningens studieresa till Bryssel. 
 
De 27 EU-medlemsländernas samarbete bygger till stor del på att varor, tjänster, personer och pengar 
ska kunna röra sig fritt på den inre marknaden men länderna samarbetar också inom andra områden 
som till exempel miljö. Gemensamma regler för miljön är ofta nödvändiga eftersom föroreningar i ett 
land i stor utsträckning påverkar miljön i ett annat. 
  
Samarbetet bygger på ett antal fördrag, mellanstatliga avtal, som slår fast principerna för EU-
samarbetet, hur institutionerna ska fungera, vad EU får fatta beslut om och hur lagstiftningsprocessen 
ska gå till. 
 
Christina Olsen-Lundh vid Göteborgs Universitet har nyligen disputerat i Miljörätt och kommer att ge 
oss en inblick om följande frågor 
 
• Institutionernas roll i det lagstiftande arbetet 
• De olika typerna av rättsakter som antas 
• Hur en rättsakt inverkar på medlemsstaternas möjligheter att själva reglera om samma sak; t.ex. 

huruvida vi kan besluta om att skjuta av varg i ljuset av EU:s direktiv på området. 
 
Sammankomsten börjar lunch – en fiskrätt - och i samband med kaffet ges föredraget. 
Föreningen betalar medlemmarnas lunch. Icke medlemmar betalar sin lunch på plats. 
 
Anmälan: Anmälan görs senast den 13 mars till info@miljorattsforeningen.se 
Ange i anmälan om Du inte tål fisk eller är allergisk mot något speciellt. 
 
 
Varmt välkommen! 
STYRELSEN 

 


