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Η σημασία του Ευρωπαϊκού Δικαίου 

Περιβάλλοντος

1. Αποτελεί ένα  βασικό τομέα  νομοθεσίας της 

Ένωσης

2. Έχει καθοριστική σημασία στην ανάπτυξη των 

εθνικών πολιτικών για το περιβάλλον (το 80% 

της εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

προέρχεται από την ενωσιακή νομοθεσία)

3. Διαθέτει ένα ισχυρό μηχανισμό συμμόρφωσης 

(το Δικαστήριο της ΕΕ και το Γενικό Δικαστήριο)

4. Συμβάλει και στην αποτελεσματική εφαρμογή 

των διεθνών περιβαλλοντικών συμφωνιών



Οι πηγές του Ευρωπαϊκού Δικαίου Περιβάλλοντος-1

 Α. Οι Συνθήκες (ΣΕΕ, ΣΛΕΕ, Χάρτης 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων)-πρωτογενές 
ενωσιακό δίκαιο

 Β. Οι Συνθήκες στις οποίες έχει προσχωρήσει η 
Ένωση (άρθρο 216 ΣΛΕΕ)

 Γ. Η ενωσιακή νομοθεσία που θεσπίστηκε επί τη 
βάσει των προβλέψεων των Συνθηκών 
(Δευτερογενές Ενωσιακό Δίκαιο)

 Δ. Οι αποφάσεις των δικαιοδοτικών οργάνων 
της Ένωσης (ΔΕΕ και Γενικό Δικαστήριο)



Οι πηγές του Ευρωπαϊκού Δικαίου Περιβάλλοντος-2

Το δευτερογενές ενωσιακό δίκαιο 

περιβάλλοντος αποτελείται από:

1. Κανονισμούς

2. Οδηγίες

3. Αποφάσεις

-Οι Οδηγίες συνιστούν το πιο συχνό 

νομοθετικό εργαλείο στο πεδίο του 

περιβάλλοντος



Οι θεσμικοί «πρωταγωνιστές»

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2. Το Συμβούλιο Υπουργών

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

4. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

5. Τα Ευρωπαϊκά Δικαιοδοτικά όργανα 

(Δικαστήριο της ΕΕ και Γενικό Δικαστήριο)



Noμική Βάση για θέματα περιβάλλοντος

-Αρχή της δοτής αρμοδιότητας

-Tίτλος ΧΧ: Άρθρα 191, 192, και 193 της 

ΣΛΕΕ που αποτελούν την νομική βάση για 

θέματα περιβάλλοντος

-άρθρο 3 παρα. 3 ΣΕΕ –κατοχύρωση της 

αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης



Αρμοδιότητα της Ένωσης για θέματα περιβάλλοντος

-Οι αρμοδιότητες της Ένωσης καθορίζονται στα 

άρθρα 2-6 ΣΛΕΕ

-Άρθρο 4 παρ. 2 ΣΛΕΕ-το περιβάλλον συνιστά μια 

από 11 κοινές αρμοδιότητες 

Αρθρο 2 παρ.2 ΣΕΕ ρυθμίζει τον τρόπο άσκησης 

των  κοινών αρμοδιοτήτων

-Η ΕΕ έχει αρμοδιότητα να λαμβάνει όλα τα 

απαραίτητα νομοθετικά μέτρα για την επίτευξη 

των στόχων της περιβαλλοντικής πολιτικής της 

ΕΕ, όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 191παρ.1 

ΣΛΕΕ



Αρμοδιότητα της ΕΕ για θέματα 

Περιορισμοί στην άσκηση της αρμοδιότητας 

για το περιβάλλον:

α) Αρχή της Επικουρικότητας (άρθρο 5 

παρ.2 ΣΕΕ)

β) Αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 5 παρ.4 

ΣΕΕ) 



Στόχοι της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Περιβάλλοντος

 Αρθρο 191 παρ.1 ΣΛΕΕ

 α) Η διατήρηση, η προστασία και η βελτίωση της 

ποιότητας του περιβάλλοντος

 β)η προστασία της δημόσιας υγείας

 γ)η συνετή και ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών 

πόρων

 δ)η προώθηση μέτρων σε διεθνές επίπεδο για την 

αντιμετώπιση περιφερειακών ή παγκόσμιων 

προβλημάτων και ιδίως της κλιματικής αλλαγής 



Αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου 

Περιβάλλοντος-1

 Α. Γενικές αρχές με ειδική περιβαλλοντική αναφορά

 1. Η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης

 -Έλκει την καταγωγή της από το διεθνές δίκαιο--Ορισμός της 

Επιτροπής Brutland

 Δεν υπάρχει σχετικός ορισμός στο πρωτογενές ή δευτερογενές 

ενωσιακό δίκαιο

 -Αποτελείται από τρεις πυλώνες (οικονομικό, κοινωνικό και 

περιβαλλοντικό), οι οποίοι θεωρούνται ισότιμοι 

 4 βασικές αρχές, με τις οποίες συνδέεται στενά :1. η αρχή της 

βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων 2. η αρχή της διαγενεακής 

ισότητας 3. η αρχή της ενδογενεακής ισότητας και 4. η αρχή της 

ενσωμάτωσης 



Αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου 

Περιβάλλοντος-2

 Α. Γενικές αρχές με ειδική περιβαλλοντική αναφορά

 2. Η αρχή της ενσωμάτωσης (άρθρο 11 ΣΛΕΕ)-

Ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων κατά 

την χάραξη και εφαρμογή των επιμέρους τομεακών 

πολιτικών

 3. Η αρχή ενός υψηλού επιπέδου προστασίας για το 

περιβάλλον (άρθρο 191 παρ.2)- Οι πολιτικές της ΕΕ θα 

πρέπει να αποσκοπούν στην επίτευξη ενός υψηλού 

επιπέδου προστασίας. 



Αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου 

Περιβάλλοντος-2

 Β. Ειδικές περιβαλλοντικές αρχές

 1. Η αρχή της πρόληψης

 Λήψη μέτρων για την αποφυγή της περιβαλλοντικής 

ζημιάς παρά για την αποκατάστασή της  

 2. Η αρχή της προφύλαξης

 Λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και 

της δημόσιας υγείας παρά την ύπαρξη επιστημονικής 

αβεβαιότητας

 3. Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»



Η δομή του ευρωπαϊκού δικαίου 

περιβάλλοντος-1

 Α. Ουσιαστικοί κανόνες είναι εκείνοι που εμπεριέχουν 

προδιαγραφές και όρια για την διασφάλιση της 

ποιότητας των διαφόρων περιβαλλοντικών αγαθών 

(έδαφος, νερό, αέρας), αλλά και για την αντιμετώπιση 

της περιβαλλοντικής υποβάθμισης που προκαλείται από 

διάφορες πηγές.

 Β. Διαδικαστικοί είναι εκείνοι οι περιβαλλοντικοί κανόνες 

που θέτουν το πλαίσιο των ενεργειών των αρμοδίων 

υπηρεσιών ή θεσπίζουν διαδικαστικά δικαιώματα για 

τους πολίτες 



Η δομή του ευρωπαϊκού δικαίου 

περιβάλλοντος-2

 Ζητήματα για τα οποία θεσπίζονται ουσιαστικοί κανόνες 

προστασίας:

 Ποιότητα του αέρα

 Ποιότητα των υδάτων

 Έλεγχος του θορύβου

 Ελεγχος της βιομηχανικής ρύπανσης

 Διαχείριση των αποβλήτων

 Προστασία και διαχείριση των κινδύνων από τις χημικές ουσίες

 Διαχείριση των κινδύνων από τους ΓΤΟ

 Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας



Η δομή του ευρωπαϊκού δικαίου 

περιβάλλοντος-3

 Σημαντικά διαδικαστικά εργαλεία :

 1. Το εργαλείο της Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(Οδηγία 2011/92/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 

2014/52/ΕΕ)

 2. Το εργαλείο της Στρατηγικής Εκτίμησης Επιπτώσεων (Οδηγία 

2011/42/ΕΚ)

 3. Η πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία (Οδηγία 

2003/04/ΕΚ)

 4. Η συμμετοχή του κοινού στην διαδικασία λήψης αποφάσεων 

(Οδηγία 2003/35/ΕΚ)

 5. Η πρόσβαση στην δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά ζητήματα 

(διάσπαρτες διατάξεις)



Ο μηχανισμός συμμόρφωσης-1

 Ζητήματα μη συμμόρφωσης: α)  μη ενσωμάτωση της 

Οδηγίας στην προβλεπόμενη προθεσμία ή πλημμελής 

ενσωμάτωση β) πλημμελής εφαρμογή συγκεκριμένης 

Οδηγίας ή Κανονισμού

 1ο στάδιο: Αποστολή προειδοποιητικής επιστολής προς 

το κράτος-μέλος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 2o στάδιο: Σε περίπτωση που οι αρχικές εξηγήσεις δεν 

είναι ικανοποιητικές, αποστέλλεται αιτιολογημένη γνώμη 

προς το κράτος-μέλος



Ο μηχανισμός συμμόρφωσης-2

 3ο Στάδιο: Προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά 

του κράτους-μέλους στο ΔΕΕ λόγω μη συμμόρφωσης με 

την ενωσιακή νομοθεσία

 4ο Στάδιο: Έκδοση καταδικαστικής απόφασης σε βάρος 

του κράτους μέλους (εφόσον γίνει δεκτή η προσφυγή), η 

οποία εμπεριέχει κα προθεσμία συμμόρφωσης

Δυνατότητα επιβολής χρηματικού προστίμου, όταν 

πρόκειται για περίπτωση μη κοινοποίησης στην 

Επιτροπή των μέτρων ενσωμάτωσης



Ο μηχανισμός συμμόρφωσης-3

 Νέα προσφυγή  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

κατά του κράτους-μέλους σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης με την πρώτη δικαστική 

απόφαση 

 Εφόσον γίνει δεκτή η προσφυγή, εκδίδεται νέα 

δικαστική απόφαση, με την οποία το κράτος 

καταδικάζεται για μη συμμόρφωση και του 

επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο


