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Dalyko anotacija
Šis doktorantūros studijų dalykas skirtas Europos Sąjungos aplinkos teisės raidos, pagrindinių
principų, vystymosi tendencijų analizei. Studijų metu taip pat nagrinėjamos keleto svarbiausių,
Lietuvai ypač aktualių Europos Sąjungos aplinkos politikos sričių (tokių kaip: biologinės
įvairovės apsauga, atliekos, poveikio aplinkai vertinimas, taršos integruota prevencija ir
kontrolė) teisinio reguliavimo problemos.
Analizuojamos temos: Europos Sąjungos aplinkos teisės principų praktinis įgyvendinimas;
Europos Sąjungos aplinkosauginių teisinių reikalavimų įgyvendinimo (perkėlimo į nacionalinę
teisę) problemos; poveikio aplinkai vertinimo, strateginio pasekmių aplinkai vertimo ir kitų
panašių procesų santykis ES aplinkos apsaugos teisėje; aplinkos apsaugos valdymas ES ir
Orhuso konvencija dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir
teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais; integruota produktų politika; ES teisiniai
reikalavimai skirti vandens apsaugai; triukšmo ir taršos prevencijos ir kontrolės teisinės
priemonės; biologinės įvairovės apsauga: rūšių ir buveinių apsaugos teisinis mechanizmas;
atsakomybės už teisės pažeidimus, susijusius su aplinka, reglamentavimas ES.
Baigęs studijuoti dalyką doktorantas gebės pasirinktą ES aplinkos teisės problemą nagrinėti
platesniame teisės teorinių problemų kontekste, mokėti įvairius teisės tyrimo metodus pritaikyti
teorinėms bei praktinėms ES aplinkos teisės problemoms vertinti ir spręsti.
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