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ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ, Δικηγόρος  
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L I F E 1 4  G I E / G R / 0 0 0 0 2 6  
«Προώθηση της ευαισθητοποίησης για την άσκηση δίωξης  

για εγκλήματα κατά της άγριας ζωής και την ανάδειξη  
της περιβαλλοντικής ευθύνης για την αντιμετώπιση ζημιών  

έναντι της βιοποικιλότητας σε περιοχές του  
Δικτύου Natura 2000 στην Κρήτη»  
[Ακρωνύμιο: LIFE Natura Themis] 

Το έργο LIFE14 GIE/GR/000026 χρηματοδοτείται σε ποσοστό 60% από το χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE “Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση” 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/EASME, ενώ μέρος της ιδίας συμμετοχής των Συνδικαιούχων του έργου καλύφθηκε από το Πράσινο Ταμείο. 



Η ανάγκη για περιβαλλοντική πολιτική 

 
 

 
Δεν είναι αυτός πλανήτης 
στουμπωμένος δηλητηριώδη αέρια …. 
 
 

Κάνε άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά …  
 

 
Μαρία- Νεφέλη, Οδυσσέας Ελύτης, 1978  
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα 
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Θεσμικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
 

 Το δίκαιο της ΕΕ διακρίνεται σε πρωτογενές και παράγωγο. Οι Συνθήκες (πρωτογενές δίκαιο) αποτελούν τη 
νομική βάση για όλες τις μορφές δράσης που αναπτύσσει η ΕΕ. 

 Το παράγωγο δίκαιο, το οποίο περιλαμβάνει τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τις αποφάσεις, απορρέει 
από τις αρχές και τους στόχους που καθορίζονται στις Συνθήκες. 

 Οι κανονισμοί είναι άμεσα δεσμευτικοί σε ολόκληρη την ΕΕ, από την ημερομηνία που ορίζεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα. 

 Οι οδηγίες ορίζουν τελικά αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν σε κάθε κράτος μέλος, αλλά 
αφήνουν στις εθνικές κυβερνήσεις την απόφαση σχετικά με το πώς θα προσαρμόσουν τις νομοθετικές 
τους διατάξεις ώστε να επιτύχουν αυτούς τους στόχους. Κάθε οδηγία προσδιορίζει την ημερομηνία έως 
την οποία πρέπει να έχουν προσαρμοστεί οι εθνικές διατάξεις. 

 Οι αποφάσεις έχουν εφαρμογή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που εμπλέκουν συγκεκριμένες αρχές ή 
άτομα και είναι πλήρως δεσμευτικές. 
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Αξίες, σκοποί, αρχές της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης 
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Η Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Πολιτική 
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Η αρχή της πρόληψης 

 
 

• Η ουσία και ο πυρήνας τους δικαίου περιβάλλοντος 
• Λήψη μέτρων προς αποφυγή βλαβών πριν καν αυτές συμβούν- αποτροπή 

κινδύνου βέβαιου και προβλέψιμου 
• «Καλύτερα να προλαμβάνεις παρά να θεραπεύεις» 
• Ρυθμιστικός έλεγχος της βλαβερής δραστηριότητας χωρίς την πλήρη 

απαγόρευση 
• Η επιστήμη και η τεχνική προσφέρουν τα μέσα για την υλοποίηση των 

προληπτικών μέτρων 
• Παραδείγματα: απαγόρευση εκπομπών, άδεια και εκτίμηση επιπτώσεων, 

περιβαλλοντικοί φόροι κλπ 
 

 
 
 
 
 

Το έργο LIFE14 GIE/GR/000026 χρηματοδοτείται σε ποσοστό 60% από το χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE “Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση” 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/EASME, ενώ μέρος της ιδίας συμμετοχής των Συνδικαιούχων του έργου καλύφθηκε από το Πράσινο Ταμείο. 



Η αρχή της προφύλαξης 

 
 

• Ο κόσμος ζει διαρκώς σε μια αβεβαιότητα, κυρίως ως προς τα αποτελέσματα της 
επιστήμης 

• Επιβάλλει τη λήψη προληπτικών μέτρων αρκεί να υπάρχει υπόνοια ή διαίσθηση ότι 
μια δραστηριότητα μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους στο περιβάλλον. Αρκούν 
δηλαδή οι ενδείξεις ή οι υπόνοιες για δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή στη 
δημόσια υγεία που θεμελιώνονται με βάση τα διαθέσιμα επιστημονικά και τεχνικά 
δεδομένα για να ληφθούν τα πρόσφορα μέτρα 

• In dubio pro natura 
• Όχι απόλυτος ο περιορισμός του κινδύνου, ελαχιστοποίησή του και αποδοχή ενός 

υπολοίπου αποδεκτού κινδύνου 
• Παραδείγματα: γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, απαγόρευση εξαγωγών 

βοδινού κρέατος λόγω σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας (Τ-76/96R) κλπ. 
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Η αρχή της επανόρθωσης των προσβολών του περιβάλλοντος 
κατά προτεραιότητα στην πηγή τους (αρχή της εγγύτητας) 

 
 

• Ιδιαίτερη εφαρμογή σε περιπτώσεις διασυνοριακής ρύπανσης (π.χ ποταμών) 
και κυρίως, μεταφοράς αποβλήτων 

• Υπόθεση «απόβλητα Βαλλονίας» (C-2/90, Επιτροπή κατά Βελγίου): τα 
απόβλητα πρέπει να διατίθενται σε τόπο όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς τον 
τόπο της παραγωγής τους, ώστε να περιορίζεται κατά το δυνατόν η μεταφορά 
τους  
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Η αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει 

 
 

• Οικονομικός ή νομικός κανόνας;  
• Λήψη συγκεκριμένων μέτρων και κανόνων που θα εξειδικεύουν τις 

υποχρεώσεις του ρυπαίνοντος 
• Επιβεβαιώνεται η αιτιώδης σχέση ρυπαίνοντα και περιβαλλοντικής βλάβης, 

πρόκληση βλάβης κατ’ αντικειμενική ευθύνη 
• Τάση «αγοραιοποίησης» του περιβάλλοντος; 
• «Δικαίωμα» ρύπανσης;  
• Ενδιάμεση λύση: η περιβαλλοντική ασφάλιση; 
• Παραδείγματα: απόφαση Standley, υποχρέωση κατόχων γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων να φέρουν το κόστος της μείωσης της συγκέντρωσης των 
νιτρικών ιόντων στις ευπρόσβλητες περιοχές, άρρηκτα συνδεδεμένη η αρχή με 
την αρχή της αναλογικότητας, Οδηγία 2004/35 για την περιβαλλοντική ευθύνη 
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Η αρχή της ενσωμάτωσης και ο στόχος της αειφορίας 

 
 

 
 

 
• Δυνατότητα της πολιτικής περιβάλλοντος να διεισδύει στις άλλες πολιτικές 

και να εξουδετερώνει τα αρνητικά αποτελέσματά τους στα οικοσυστήματα 
και στους ανθρώπους, γενική υποχρέωση των ενωσιακών οργάνων να 
προβαίνουν σε εκτίμηση όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων, 
εξισορρόπηση περιβαλλοντικών στόχων με άλλους κοινοτικούς στόχους 

• Όριο «αναπτυξιακής δράσης» της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
• Αειφορία (βιώσιμη ανάπτυξη) ως πολιτικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

η συνθήκη της Λισαβόνας αναδεικνύει την αειφόρο ανάπτυξη της Ευρώπης 
σε κύρια επιδίωξη, με οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση 
που αντανακλά και στις σχέσεις της με τον υπόλοιπο κόσμο 
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Η αρχή της πληροφόρησης και συμμετοχής των πολιτών 

 
 

• Σύμβαση του Άαρχους (1998) και Οδηγία 2003/4/ΕΚ «για την πρόσβαση του 
κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της Οδηγίας 
90/313/ΕΟΚ» 

• Πρόσβαση στην πληροφόρηση 
• Δημόσια συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων 
• Δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα  
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Η αρχή της αναλογικότητας ως αντίβαρο 

 
 

 
• «Πανταχού παρούσα» 
• Περιορισμός σε όρια για τη διαφύλαξη άλλων ανταγωνιστικών συμφερόντων 
• Στάθμιση συμφερόντων 
• Ανάλυση κόστους- οφέλους 
• «Πραγματικό δίκοπο όπλο» (N. de Sadeleer)  
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Πρακτική άσκηση 
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Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!  

Τυχόν ερωτήσεις;   
 

Μαρία Μανιαδάκη 
Συντονίστρια Παρατηρητηρίου 

 Περιβαλλοντικού Δικαίου Δυτικής Κρήτης 
E-mail: observatorywestcrete@gmail.com  
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