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Κοινοτικές οδηγίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο 

Οδηγία Αντικείμενο 
Προθεσμία 
ενσωμάτωσης 

2005/35/ΕΚ Σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις 1/4/2007* 

2007/51/ΕΚ 
Για την τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ σχετικά με περιορισμούς διάθεσης 
στην αγορά ορισμένων οργάνων μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο 

3/10/2008* 

2009/28/ΕΚ 
Σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την 
τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 
2003/30/ΕΚ 

5/12/2009* 

2008/50/ΕΚ Για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα 
31/12/2009* & 

10/6/2010* 
2008/56/ΕΚ Οδηγία - πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική 15/7/2010* 
2008/98/ΕΚ Για τα απόβλητα και τη κατάργηση ορισμένων οδηγιών 15/12/2010 
2008/99/ΕΚ Σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου 26/12/2010 

2009/29/ΕΚ 
Για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση 
του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της 
Κοινότητας 

31/12/2009*& 
31/12/2012 

2009/30/ΕΚ 

Για τροποποίηση της οδηγίας 98/70/ΕΚ όσον αφορά τις προδιαγραφές για τη 
βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και την καθιέρωση 
μηχανισμού για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, τροποποιείται η οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά 
την προδιαγραφή των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στα πλοία εσωτερικής 
ναυσιπλοΐας και καταργείται η οδηγία 93/12/ΕΟΚ 

31/12/2010 

2009/31/ΕΚ 

Σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς 
και για την τροποποίηση της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 
2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ, και του κανονισμού (ΕΚ) 1013/2006 

25/6/2011 

* Προθεσμία ενσωμάτωσης έχει λήξει 
 
Σημαντικές «ανοιχτές υποθέσεις» για τις οποίες έχει κινηθεί προδικαστική διαδικασία από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

Κωδικός και περιγραφή υπόθεσης Αντικείμενο 
2009/2168: Διαχείριση συμφόρησης και διαφάνεια σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα για 
διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας [1] 

Ενέργεια 

2009/2185: Διαφάνεια των όρων πρόσβασης σε δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου [27] Ενέργεια 
2010/2074: Μη υποβολή σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής των ποταμών, όπως 
απαιτείται βάσει της οδηγίας 2000/60/ΕΚ [24] 

Νερό 

2010/2059: Οδηγία 2008/1/ΕΚ «για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης 
(IPPC)» – Μη αποστολή έκθεσης [25] 

Ατμόσφαιρα 

2010/2001: Ατελής εφαρμογή των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ της οδηγίας 91/676/ΕΕ «για την 
προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης» [19] 

Νερό 

2008/2192: Ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα - ρύπανση από λεπτά σωματίδια (PM10) [10] Ατμόσφαιρα 
2010/0462: Οδηγία 2008/50/ΕΚ «περί της διαχείρισης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα» 
[13] 

Ατμόσφαιρα 

2006/4976 – Χωροθέτηση Αιολικού Πάρκου σε προστατευόμενες περιοχές (Λακωνία) – οδηγία 
92/43/ΕΟΚ [22] 

Φύση 

2006/2132: Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών» - Μη συμμόρφωση 
με προηγούμενη απόφαση του Δ.Ε.Κ. (βλέπε υπόθεση C-259/08) [20] 

Φύση 

2007/2384: Ρύπανση και υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας (από τους σημαντικότερους 
υγρότοπους της Ευρώπης) - Μη εφαρμογή του αναγκαίου για τη συγκεκριμένη περιοχή νομικού 
πλαισίου προστασίας και διατήρησης [23] 

Νερό/Φύση 

2001/2273: Λειτουργία παράνομων και ανεξέλεγκτων χώρων ταφής (χωματερές) απορριμμάτων 
[20] 

Απόβλητα 

2004/2311: Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών»– Ανεπαρκές 
καθεστώς νομικής προστασίας (άρθρο 4 (1),(2) και 4(4)). Μη συμμόρφωση με προηγούμενη 
απόφαση του Δ.Ε.Κ. (βλέπε υπόθεση C-293/07) [2] 

Φύση 

2004/2030: Οδηγία 91/271/ΕΟΚ – Ατελής εφαρμογή (άρθρα 3 & 4) –  Μη εξασφάλιση επαρκούς 
συστήματος επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε  οικισμούς (κωμοπόλεις και πόλεις) άνω των 
15.000 κατοίκων. Μη συμμόρφωση με προηγούμενη απόφαση του Δ.Ε.Κ. (βλέπε υπόθεση C-
440/06) [15] 

Απόβλητα 

1998/2345: Ελλιπής καθορισμός Ζωνών Ειδικής Προστασίας, δυνάμει του άρθρου 4 της Οδηγίας 
79/409/ΕΟΚ. Μη συμμόρφωση με προηγούμενη απόφαση του Δ.Ε.Κ. (βλέπε υπόθεση C-334/04) 

Φύση 



[12] 
2007/4951: Αυτοκινητόδρομος Πύργος – Τσακώνα (Λίμνη Καϊάφα) [9] Φύση 
Εκτροπή Αχελώου – Η Ε.Ε. διερευνά καταγγελία για παραβίαση της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ από το Ν. 
3481/2006 αλλά και συμμόρφωση με την Οδηγία 2001/42/EK περί Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίμησης  [7] 

Νερό 

Μη ενσωμάτωση της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ - Σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση 
κυρώσεων για παραβάσεις 

Ρύπανση 

2007/4534: Οδηγίες 99/31/ΕΚ και 2006/12 άρθρο 9(1) - πιθανές παραβάσεις των προδιαγραφών 
λειτουργίας στο προσωρινό κύτταρο εναπόθεσης απορριμμάτων στο έργο Σκαλιστήρι-Στάδιο B, του 
Δήμου Φυλής, Δυτική Αττική  [5] 

Απόβλητα 

1999/4336: Οδηγία 91/271– Ακατάλληλο σύστημα συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων 
στο Θριάσιο Πεδίο – Μη συμμόρφωση με απόφαση Δ.Ε.Κ. (C-119/02) [4] 

Απόβλητα 

2007/2288: Κανονισμός 643/2007 - Μη αποστολή δεδομένων σχετικά με τα αλιεύματα σύμφωνα 
με το σχέδιο αποκατάστασης του γαλαζόπτερου τόνου (ερυθρός τόνος) 

Αλιεία 

2007/2314: Οδηγία 2006/32/ΕΚ – Μη υποβολή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ενεργειακή 
Απόδοση [3] 

Ενέργεια 

Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ, 79/409/ΕΟΚ και 91/156/ΕΟΚ - ΧΑΔΑ στη θέση «Πρασσιανό Φαράγγι» 
Μαρουλά στην Κρήτη 

Φύση - 
Απόβλητα 

[1] Η ΕΕ απέστειλε στην Ελληνική Κυβέρνηση αιτιολογημένη στις 24 Ιουνίου2010.  
[2] Η ΕΕ απέστειλε στην Ελλάδα προειδοποιητική επιστολή, βάσει του άρθρου 260 (πριν228) της Συνθήκης ΕΚ (μη 

συμμόρφωση με απόφαση του ΔΕΚ), στις 18 Μαρτίου 2010.  
[3] Η ΕΕ αποφάσισε, στις 3 Απριλίου 2008, να απευθύνει αιτιολογημένη γνώμη προς την Ελλάδα διότι παρέλειψε να 

υποβάλει το εθνικό σχέδιο δράσης της για την ενεργειακή απόδοση, όπως απαιτεί η οδηγία για τις ενεργειακές 
υπηρεσίες. Με την υποβολή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση (Φεβρουάριος, 2008), είναι 
πιθανό ότι η εκκρεμής αυτή υπόθεση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κλείσει.  

[4] Η ΕΕ απέστειλε τον Απρίλιο 2006 προειδοποιητική επιστολή, βάσει του άρθρου 228 της Συνθήκης ΕΚ (μη 
συμμόρφωση με απόφαση του ΔΕΚ), στην Ελληνική Κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις των έργων στο Θριάσιο 
Πεδίο. Η Ε.Ε. απηύθυνε στις 29 Ιανουαρίου 2009 αιτιολογημένη γνώμη προς στην Ελληνική Κυβέρνηση και 
συμπληρωματική προειδοποίηση στις 5 Μαΐου 2010.   

[5] Η ΕΕ απέστειλε στην Ελληνική Κυβέρνηση προειδοποιητική επιστολή στις 23 Οκτωβρίου 2007, αιτιολογημένη γνώμη 
στις 27 Νοεμβρίου 2008 και συμπληρωματική πρεοειδοποιητική επιστολή στις 25 Νοεμβρίου 2010.  

[7] Η ΕΕ απέστειλε στην Ελληνική Κυβέρνηση επιστολή όχλησης στις 14 Μάρτη 2008.  
[9] Η Ε.Ε. απέστειλε στην Ελληνική Κυβέρνηση προειδοποιητική επιστολή στις 5 Ιουνίου 2008 και αιτιολογημένη γνώμη 

στις 29 Οκτωβρίου 2009.  
[10] Η Ε.Ε. απέστειλε στην Ελληνική Κυβέρνηση προειδοποιητική επιστολή στις 20 Νοεμβρίου 2009 και αιτιολογημένη 

γνώμη στις 24 Ιουνίου 2010.  
[12] Η ΕΕ απέστειλε στην Ελλάδα προειδοποιητική επιστολή, βάσει του άρθρου 260 (πριν228) της Συνθήκης ΕΚ (μη 

συμμόρφωση με απόφαση του ΔΕΚ), στις 16 Οκτωβρίου 2008 και συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στις 
18 Μαρτίου 2010.  

[13] Η ΕΕ απέστειλε στην Ελλάδα αιτιολογημένη γνώμη στις 24 Νοεμβρίου 2010.  
[15] Η Ε.Ε. απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, βάσει του άρθρου 228 της Συνθήκης ΕΚ (μη συμμόρφωση 

με απόφαση του ΔΕΚ), στις 27 Νοεμβρίου 2008.  
[19] Η ΕΕ απέστειλε στην Ελληνική Κυβέρνηση προειδοποιητική επιστολή στις 18 Μαρτίου 2010.  
[20] Η ΕΕ απέστειλε στην Ελλάδα προειδοποιητική επιστολή, βάσει του άρθρου 260 της Συνθήκης ΕΚ (μη συμμόρφωση 

με προηγούμενη απόφαση του ΔΕΚ), στις 8 Οκτωβρίου 2009.  
[22]  Η Ε.Ε. απέστειλε στην Ελληνική Κυβέρνηση προειδοποιητική επιστολή στις 8 Οκτωβρίου 2009 και συμπληρωματική 

προειδοποιητική επιστολή στις 8 Οκτωβρίου 2009.  
[23]  Η ΕΕ απέστειλε στην Ελλάδα προειδοποιητική επιστολή στις 25 Ιουνίου 2009 και αιτιολογημένη γνώμη στις 5 Μαΐου 

2010.  
[24] Η Ε.Ε. απέστειλε στην Ελληνική Κυβέρνηση προειδοποιητική επιστολή στις 3 Ιουνίου 2010 και αιτιολογημένη γνώμη 

στις 28 Οκτωβρίου 2010.  
[25] Η Ε.Ε. απέστειλε στην Ελληνική Κυβέρνηση προειδοποιητική επιστολή στις 5 Μαΐου 2010.  
[27] Η ΕΕ απέστειλε στην Ελληνική Κυβέρνηση αιτιολογημένη γνώμη στις 24 Ιουνίου 2010.  
 


