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Editorial. L’AAEDAT es presenta. Veure 
                   Tarragona

Exposició Reciclatge.Veure 
Fira Internacional de les Solucions Mediambientals -ECOFIRA 2011.Veure 

AGENDA 

Seminari CEDAT: Mercosur, medi ambient i drets fonamentals: el cas de les papereres. Veure 
NOTÍCIES Internacional 
Internacional  
Amenacen desordre i falta d'acords a la COP-16.Veure 
Escalfament Global es diu "aguaratal" en crioll.Veure 
Cancún, un senyal d'esperança.Veure 
WWF considera Cancún un pas positiu, però insuficient per salvarel clima.Veure 
Pobles indígenes preocupats per les negociacions.Veure 
En dies passats el president Bolivià Evo Morales va declarard'abandonar el Protocol de Kyoto seria provocar un genocidi iecocidi.Veure 
Wikileaks i la Cimera de Cancún.Veure 
Especulant que és gerundi.Veure 
Unió Europea 
Ecologistes demanen als ajuntaments reduir el "brutal iirresponsable" ús de les llums de Nadal.Veure 
Préstec milions per Enel Green Power. Veure 
Emissions de carboni. Veure 
Espanya 
Pèssim auguri nuclear.Veure 
El nombre d'indústries ecològiques s'han multiplicat per 61 en elsúltims 20 anys.Veure 
Rosa Aguilar recull les impressions de diferents organitzacionssobre la Cimera del Clima de Cancún.Veure 
Greenpeace "Escalfa" la Porta d'Alcalá per demanar a Europa quesalvi el clima.Veure 
La revista "Desenvolupament Rural i Sostenible", presentainiciatives sobre micologia i noves tecnologies posades en marxaen territoris rurals.Veure 
Conflictes socio-ecològics a l'Auditori de Galícia.Veure 
Espanya augmentarà la seva vulnerabilitat davant l'escalfamentglobal en les pròximes dues dècades.Veure 
Catalunya   
Abocament Repsol / Aquest any el "Gros" ha caigut a Tarragona.Veure 
Medi Ambient construirà la primera planta de gasificació ambbiomassa forestal a Catalunya.Veure 
CEDAT-URV 
Acte de presentació de l'Associació d'alumnes i ex - alumnes de Dret Ambiental de Tarragona (AAEDAT).Veure 
S'ha celebrat el Ier Seminari Hispano-Canadenc. Veure 
NORMATIVA    
Unió Europea 
Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre de 2010, sobre les emissions industrials (prevenció icontrol integrats de 
la contaminació) Text pertinent a efectes de l'EEE.Veure 
Decisió de la Comissió, de 15 de desembre de 2010, que modifica la Decisió 2006/944/CE per la qual es determinen els 
respectius nivells d'emissió assignats a la Comunitat i cadascun dels seus estats membres d’acord amb el Protocol de Kyoto de 
conformitat amb la Decisió 2002/358/CE del Consell [notificada amb el número C (2010) 9009]. Veure 
Decisió de la Comissió, de 13 de desembre de 2010, per la quals'estableixen els criteris aplicables per que els vaixells de transport de gas natural liquat 
utilitzin mètodes tecnològics com a alternativa a la utilització de combustibles d’ús marítim amb un baix contingut de sofre que compleixin els requisits 
de l'article 4ter de la Directiva 1999/32/CE del Consell, relativa a la reducciódel contingut de sofre de determinats combustibles líquids, modificada per la 
Directiva 2005/33/CE del Parlament Europeu idel Consell pel que fa al contingut de sofre dels combustibles per a ús marítim [notificada 
amb el número C (2010) 8753] Text pertinent a efectes  de l'EEE. Veure 
Espanya 
Llei 40/2010, de 29 de desembre, d'emmagatzematge geològic dediòxid de carboni. (BOE, núm. 317, de 30 de desembre de 2010).Veure 
Llei 41/2010, de 29 de desembre, de protecció del medi marí (BOE, núm. 317, de 30 de desembre de 2010).Veure 
JURISPRUDENCIA 
Unió Europea 
SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA (Sala Quarta), de 22 de desembre de 2010, «Petició de decisió prejudicial –Conveni d'Aarhus -
Directiva 2003/4/CE - Accés del públic a la informació ambiental - Directiva 2003/87/CE -Règim per al comerç de drets d'emissió de gasos 
d'efecte hivernacle - Reglament (CE) número 2216/2004 –Sistema normalitzat i garantit de registres –Accés a la informació sobre el comerç de drets 
d’emissió de gasos d'efecte hivernacle - Denegació de la comunicació- Administració central – Administradors de registres nacionals- Caràcter 
confidencial de les dades que obren en els registres -Excepcions ». Assumpte C 524/09.Veure 
SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA (Sala Segona) de 22 de desembre de 2010, «Productes fitosanitaris -Directiva2006/134/CE - Validesa -
Limitacions d'ocupació del fenarimol com a substància activa». Assumpte C 77/09. Veure 
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ARTICLES 
Els beneficis de la cogeneració, energia eficiente.Veure 
SQM. Els ocells de la mina.Veure 
El projecte ETER, el bressol de l'intercan  electrònic de dadesambientales.Veure vi
El perill real de tsunamis España.Veure 
Pla 2000ese per promoure l'eficiència energètica en edificispúblicos.Veure 
Aigua, conflicte i seguridad.Veure 
Palma d'oli avança en Amazònia deforestada.Veure 
PUBLICACIONS DE RECENT ADQUISICIÓ  
THOMAS STEPHEN. Nuclear Law the Law applying to nuclear installactions and radioactive substances in its historic context. Oxford: Hart Publishing, 
2010.  
BARNES RICHARD. Property rights and natural resources. Oxford: Hart Publishing, 2009 
MC ADAM JANE (ed., Climate change and displacement, Oxford: Hart Publishing, 2010  
RICHARDSON BENJAMIN.Indigenous peoples and the law, Oxford: Hart Publishing, 2009 
RONEN YAEL.The Iran nuclear issue.Oxford : Hart Publishing, 2010. 
MACRORY RICHARD. Regulation, enforcement and governance in environmental law. Oxford: Hart Publishing, 2010. 
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