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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0755/2010 af Tony Lowes, irsk statsborger, for "Friends of the Irish 
Environment", om Irlands manglende håndhævelse af den europæiske 
miljølovgivning i forbindelse med udvindelse af tørv

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at Irland ikke har håndhævet direktiv 92/43/EØF (habitatdirektivet), 
direktiv 2004/35/EF (miljøansvarsdirektivet), direktiv 85/337/EØF (direktivet om vurdering 
af indvirkningen på miljøet/VVM-direktivet) og direktiv 2000/60/EF (vandrammedirektivet) 
samt en række domme afsagt af EF-Domstolen i forbindelse med udvinding af tørv. Ifølge 
andrageren er tørveudvinding tilladt inden for Natura 2000-lokaliteter og i nærheden af dem, 
men det ville medføre ændringer i arealanvendelsen og i mange tilfælde være i strid med 
Irlands forpligtelser i henhold til vandrammedirektivet. Han hævder, at tørveområder er blevet 
udnyttet i et hidtil uset omfang i de seneste årtier med negative konsekvenser for den 
biologiske mangfoldighed. Andrageren opfordrer Europa-Parlamentet til at træffe de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at den ovennævnte lovgivning håndhæves på 
passende vis i Irland. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 3. november 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. juni 2011.

"Andrageren hævder, at Irland har undladt at håndhæve direktiv 92/43/EØF 
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(habitatdirektivet)1, direktiv 2004/35/EF (miljøansvarsdirektivet)2, direktiv 85/337/EØF 
(VVM-direktivet)3 og direktiv 2000/60/EF (vandrammedirektivet)4 samt en række domme 
afsagt af EU-Domstolen i forbindelse med udvinding af tørv. 

Andragendet rejser en række spørgsmål vedrørende gennemførelsen af EU's miljølovgivning.
Dog ser det ud til, at de væsentligste spørgsmål angår habitatdirektivet og VVM-direktivet. 
Derfor vedrører nedenstående kommentarer i det store hele disse to lovtekster.

Hvad angår de påståede overtrædelser af habitatdirektivet, bør det bemærkes, at højmoser og 
terrændækkende moser begge er betegnet som naturtyper af fællesskabsinteresse ifølge dette 
direktiv, idet de aktive former af disse typer er blandt de højest prioriterede. Det overordnede 
mål er at opnå en gunstig bevaringsstatus for dem. Dette skal hovedsageligt opnås ved, at de 
bliver beskyttet, forvaltet og genoprettet i særlige bevaringsområder. Irland har et særligt 
ansvar inden for EU for beskyttelsen af både højmoser og terrændækkende moser.

Hver medlemsstat er i henhold til direktivet blevet anmodet om at fremlægge en liste over 
lokaliteter af fællesskabsbetydning (LAF'er) for de forskellige habitattyper samt arter, der 
findes inden for deres territorium. Irland undlod at udarbejde en komplet liste over lokaliteter 
og blev i september 2001 dømt herfor ved EF-Domstolen (sag C-67/99, Kommissionen mod 
Irland). De irske forslag til lokaliteter for begge habitattyper anses nu for at leve op til 
direktivets målsætning. Irland har også udpeget naturarvsområder i henhold til sin nationale 
lovgivning for både højmoser og terrændækkende moser.

De centrale bestemmelser med relevans for beskyttelsen af Natura 2000-lokaliteter med 
højmoser og terrændækkende moser i Irland findes i direktivets artikel 6. Artikel 6, stk. 2, i 
habitatdirektivet fastsætter, at medlemsstaterne skal træffe "passende foranstaltninger for at 
undgå forringelse af naturtyperne og levestederne for arterne i de særlige bevaringsområder 
samt forstyrrelser af de arter, for hvilke områderne er udpeget, for så vidt disse forstyrrelser 
har betydelige konsekvenser for dette direktivs målsætninger". I habitatdirektivets artikel 6, 
stk. 3 og 4, er der opstillet en procedure for vurdering og godkendelse af planer og projekter, 
der kan forventes at få en væsentlig indvirkning på særlige bevaringsområder.

Som ansøgeren fremhæver, bliver behovet for at skride til handling for at beskytte Irlands 
højmoser understreget af den seneste bevaringsstatusvurdering, som de irske myndigheder 
udgav i 2008. Både højmoser og terrændækkende moser er blevet vurderet som havende en 
ugunstig og dårlig bevaringsstatus. Det er særlig foruroligende for aktive højmoser. Ifølge 
denne videnskabelige vurdering er intakte højmoser i Irland nu ekstremt usædvanlige, og 
deres område er blevet reduceret med mere end 35 % i løbet af de sidste 10 år5. Den 
igangværende forringelse af de hydrologiske betingelser for habitatet med den aktuelle 
hastighed, som skyldes tørvegravning, skovdrift og afbrænding, vurderes til at udgøre en 
alvorlig trussel for habitatets overlevelse på de fleste lokaliteter. 

Irland har opereret med et såkaldt dispensationssystem med det formål at udfase 

                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.
2 EUT L 143 af 30.4.2004, s. 56.
3 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40.
4 EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.
5 http://www.npws.ie/en/PublicationsLiterature/HabitatsDirectivereport07/
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tørveudvindingen i beskyttede tørveområder. Dette system trådte i kraft i 1999 for 32 foreslåede
LAF'er for højmoser. Ifølge denne ordning skulle industriel og kommerciel tørveudvinding 
udfases med omgående eller snarlig virkning, mens tørveudvinding til husholdningsbrug 
skulle være tilladt i en periode på endnu 10 år. Ordningerne blev siden udvidet til yderligere 
24 højmoser i LAF'er i 2002 og til højmoser i naturarvsområder (et nationalt begreb) i 2004. 
Den 28. maj 2010 bekendtgjorde den irske miljøminister et stop for tørvegravning i de 
oprindelige 32 højmoser i LAF'er, som der blev givet "dispensation" til i 1999. Ministeren 
erklærede: "Sådanne dispensationer vil ophøre for yderligere 24 LAF'er med udgangen af
2011 og for 75 naturarvsområder med udgangen af 2013. Samlet udgør disse lokaliteter 
mindre end 5 % af de af landets tørveområder, hvor tørvegravning er mulig. De resterende 95 
% af tørveområderne vil ikke blive berørt. Tørvegravning i terrændækkende moser i særlige 
bevaringsområder, som overvejende findes ved vestkysten, vil få lov til at fortsætte i henhold 
til de begrænsninger, der blev indført i 1999".

På grundlag af de tilgængelige oplysninger ser det ud til, at Irland overtræder de forskellige 
bestemmelser i habitatdirektivets artikel 6, stk. 2, 3 og 4, med hensyn til tørveudvinding og 
Natura 2000. For så vidt som man ikke har undgået skadevoldende tørveudvinding og 
forringelse af de pågældende moselokaliteter, forekommer dette at være et brud på 
habitatdirektivets artikel 6, stk. 2. Tørveudvindingen ser ud til at fortsætte uden forudgående 
relevant evaluering og beslutningstagning med udgangspunkt i habitatdirektivets artikel 6, stk. 
3 og 4. De betingelser, der omtales i habitatdirektivets artikel 6, stk. 4, ser ikke ud til at være 
opfyldt. Selv om der er sket skader på prioriterede habitater, har Irland ikke anmodet om en 
udtalelse fra Kommissionen i henhold til habitatdirektivets artikel 6, stk. 4, med henblik på at 
henvise til tvingende almene interesser.  Endvidere er der ikke fremlagt nogen beviser til 
støtte for, at der ikke findes nogen alternativer, og der er ikke truffet nogen kompenserende 
foranstaltninger for habitaterne.

Hvad angår de påståede brud på direktiv 85/337/EØF (VVM-direktivet), bestemmes det i 
direktivets artikel 2, stk. 1, at medlemsstaterne skal træffe alle nødvendige foranstaltninger til 
at sikre, at projekter, der bl.a. på grund af deres art, dimensioner eller placering kan få 
væsentlig indvirkning på miljøet, skal undergives et krav om tilladelse og en vurdering af 
denne indvirkning, inden der gives tilladelse. Artikel 4, stk. 2, i VVM-direktivet bestemmer, 
at medlemsstaterne i forbindelse med projekter anført i bilag II enten a) ved hjælp af nærmere 
undersøgelser fra sag til sag eller b) efter grænseværdier eller kriterier fastsat af 
medlemsstaterne skal afgøre, om projektet skal vurderes i overensstemmelse med artikel 5-10.
Medlemsstaterne kan vælge at anvende begge de procedurer, der nævnes i a) og b). De i bilag 
II anførte projekter indbefatter tørveudvinding. Artikel 4, stk. 3, i VVM-direktivet bestemmer, 
at der ved en undersøgelse i hvert enkelt tilfælde eller ved fastsættelse af grænseværdier eller 
kriterier i henhold til stk. 2 skal tages hensyn til de relevante udvælgelseskriterier i bilag III.

I sag C-392/96, Kommissionen mod Irland, fandt EF-Domstolen, at Irland ikke havde truffet 
de nødvendige forholdsregler til at gennemføre artikel 4, stk. 2, i VVM-direktivet med hensyn 
til tørveudvindingsprojektklassen i bilag II. Specielt fandt Domstolen, at den daværende irske 
gennemførelse – som omfattede en absolut grænseværdi på 50 ha, før et 
tørveudvindingsprojekt ville nødvendiggøre en VVM – ikke sikrede, at små, men 
miljømæssigt betydningsfulde projekter blev evalueret, og ikke sikrede en rimelig 
hensyntagen til kumulative virkninger.
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Selv om Irland som reaktion på denne domstolsafgørelse har indført lovgivning om 
systematisk screening af tørveudvindingsprojekter i LAF'er og naturarvsområder, viser de 
tilgængelige oplysninger, at de ansvarlige irske myndigheder har undladt at gøre denne 
lovgivning gældende i overensstemmelse med VVM-direktivet. Tørveudvindingen ser ud til 
at være fortsat i stor målestok både i LAF'er og naturarvsområder, som rummer højmoser og 
beslægtede habitattyper, med stor negativ indvirkning på miljøet til følge. I terrændækkende 
moser skal tørveudvindingen fortsætte ubegrænset.

Ud fra de tilgængelige oplysninger ser det ud til, at Irland ikke, som bestemt i VVM-
direktivets artikel 2, stk. 1, har truffet alle nødvendige forholdsregler til at sikre, at 
tørveudvindingsprojekter, der bl.a. på grund af deres art, dimensioner eller placering kan få 
væsentlig indvirkning på miljøet, skal underkastes et krav om tilladelse og en vurdering af 
denne indvirkning, inden der gives tilladelse. Nærmere betegnet undlader Irland at fastsætte, 
om tørveudvindingsprojekter kræver en vurdering, som det er bestemt i VVM-direktivets 
artikel 4, stk. 2 og 3. Specielt ser det ud til, at Irland med hensyn til tørveudvindingsprojekter i 
tørveområder, LAF'er og naturarvsområder i praksis ikke træffer nogen afgørelser fra sag til 
sag i henhold til VVM-direktivets artikel 4, stk. 2, og i hvert fald ikke sikrer, at de i bilag III 
til VVM-direktivet opstillede kriterier respekteres fuldt ud.

Hvad angår de påståede overtrædelser af direktiv 2004/35/EF (miljøansvarsdirektivet), hører 
tørveudvinding som sådan ikke til de nævnte farlige aktiviteter, der er dækket af dette 
direktivs gyldighedsområde med hensyn til strengt ansvar. Imidlertid har direktivet også 
gyldighed for de skader på beskyttede arter og naturtyper, som skyldes enhver slags 
erhvervsaktivitet, hvis operatøren har været skyld i skaden eller udvist forsømmelighed. 
"Beskyttede arter og naturtyper" defineres i miljøansvarsdirektivet som betydelig negativ 
påvirkning af indsatsen for at opnå eller opretholde en gunstig bevaringsstatus for sådanne 
naturtyper og arter med henvisning til habitatdirektivet og fugledirektivet, særlig bilag I, II og 
IV til habitatdirektivet. Undtaget herfra er dog tidligere specificerede negative indvirkninger, 
som er udtrykkeligt godkendt i henhold til visse bestemmelser i habitatdirektivet og 
fugledirektivet, f.eks. i artikel 6, stk. 3 og 4, i habitatdirektivet. I miljøansvarsdirektivet 
defineres naturtypernes "bevaringsstatus" på samme måde som i habitatdirektivet.

En ansvarlig operatør, der af den kompetente myndighed er identificeret som den, der har 
forårsaget skaderne på miljøet, skal træffe de nødvendige afhjælpningsforanstaltninger og 
bære alle omkostninger for genoprettelse af miljøet, herunder administrative og juridiske 
omkostninger samt omkostninger til håndhævelse, vurdering osv. Afhjælpning i henhold til 
miljøansvarsdirektivet sigter til rehabilitering eller erstatning af de beskadigede 
naturressourcer og de tjenesteydelser, der udføres af disse til gavn for andre naturressourcer 
eller offentligheden.  Afhjælpningskategorierne er, som defineret i miljøansvarsdirektivet, 
"primær afhjælpning" (tilbageføring af beskadigede naturressourcer til deres grundlæggende 
tilstand), "supplerende afhjælpning" (oprettelse af et tilsvarende niveau for naturressourcer –
om muligt geografisk sammenhængende – hvis de beskadigede ressourcer ikke kan 
tilbageføres til deres grundlæggende tilstand) og "kompenserende afhjælpning" 
(kompensation for "midlertidige tab" mellem skaden og genopretningen, bestående af 
supplerende forbedringer i form af naturressourcer).

Hvad angår påstandene om hindringer for, at Irlands forpligtelser kan opfyldes ifølge direktiv 
2000/60/EF (vandrammedirektivet), skal det bemærkes, at miljøbelastninger, herunder i givet 
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fald tørveudvinding, skal tages med i betragtning af de irske myndigheder, når det drejer sig 
om at opfylde direktivets målsætninger. Hvad angår dette punkt, anerkendes det i de 
vandområdeplaner, som de irske myndigheder har indsendt i henhold til direktivet, at al 
tørvegravning af arealer på mere end 50 ha skal godkendes i henhold til lovgivningen om 
integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC), og private tørveproducenter, 
som falder ind under denne kategori og ikke allerede har en godkendelse, vil blive bragt ind 
under IPPC-ordningen af det irske miljøbeskyttelsesagentur. Under denne grænse gælder 
planlovgivningen, og ændringsforordningen af 2001 for lokalforvaltning (planlægning og 
udvikling) har reduceret plangrænsen for tørveudvinding fra 50 til 10 ha. Med hensyn til 
udledninger fra mindre private virksomheder kan de lokale myndigheder vælge at godkende 
aktiviteter i henhold til vandforureningsloven, og dette valg bør træffes på basis af en 
risikovurdering for at opfylde målsætningerne i vandrammedirektivet.

Kommissionen vurderer løbende, på horisontalt plan, alle de vandområdeplaner, man hidtil 
har modtaget, med hensyn til, i hvilket omfang de opfylder kravene i direktivet, og planlægger 
at offentliggøre resultaterne af denne vurdering i den tredje rapport om gennemførelsen af 
vandrammedirektivet i 2012. Kommissionen noterer de problemer, andrageren rejser, men 
dette giver ikke Kommissionen et tilstrækkeligt grundlag til på indeværende tidspunkt at 
konkludere, at Irland undlader at gennemføre dette direktiv.

Hvad angår påstandene om ulovlig lobbyvirksomhed fra en irsk EU-kommissærs side, ønsker 
Kommissionen at tilbagevise enhver insinuation om, at den har handlet ukorrekt i forbindelse 
med håndhævelsen af Domstolens afgørelse i sag C-392/96 (tørveudvinding og VVM-
direktivet), eller at nogen politisk indblanding har haft til følge, at den har undladt at udføre 
sine pligter i forbindelse med tørveudvinding og EU's miljølovgivning.   

Konklusion

De oplysninger, andrageren har fremsendt, viser, at tørveudvinding, især i og omkring Natura 
2000-lokaliteter, er uforenelig med habitatdirektivet og VVM-direktivet. Kommissionen har 
sendt en åbningsskrivelse til Irland den 28. januar 2011 om systematisk overtrædelse af disse 
miljødirektiver i forbindelse med beskyttede tørveområder. De irske myndigheder har svaret 
på Kommissionens åbningsskrivelse den 28. marts og den 5. maj 2011. Kommissionen 
overvejer de næste skridt i denne sag."

4. Kommissionens svar (REV.), modtaget den 16. december 2011.

"Kommissionen har allerede bekræftet over for Udvalget for Andragender, at den har indledt 
et traktatbrudssøgsmål mod Irland for overtrædelse af habitatdirektivet og VVM-direktivet 
med hensyn til tørveudvinding i beskyttede moser. Det omfatter tørveudvinding i såvel 
højmoser som terrændækkende moser. Det mest kritiske spørgsmål drejer sig om 
igangværende tørveudvinding i ca. 56 Natura 2000-lokaliteter for aktive højmoser, der i 
henhold til habitatdirektivet er et prioriteret habitat.

Kommissionen sendte en åbningsskrivelse til Irland i slutningen af januar 2011. De irske 
myndigheder svarede herpå den 28. marts og den 5. maj 2011. De irske myndigheders svar af 
5. maj 2011 oplyste om, at regeringen har truffet nye beslutninger vedrørende tørveudvinding.
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De irske myndigheder bekræftede forbuddet (umiddelbart for 32 moser og for yderligere 24 
med udgangen af 2011) og beskrev herudover en håndhævelsesstrategi. Den 1. juni nedsatte 
den ansvarlige minister endvidere et råd for tørveområder som et bredt forum for at tage fat på 
problemet med tørvegravning i beskyttede moser.

Kommissionen har modtaget en detaljeret rapport fra andrageren, hvoraf det fremgår, at der i 
2011 tilsyneladende stadig foregik betydelig maskingravning i en række af højmoserne, hvor 
disse aktiviteter skulle være indstillet i 2010. De irske myndigheder er blevet gjort 
opmærksomme herpå under drøftelser om dette emne.

I lyset af det presserende behov for at tage fat på beskyttelsen af lokaliteterne for højmoser 
har Kommissionen på sit møde om overtrædelser i juni vedtaget en begrundet udtalelse med 
svarfrist en måned senere. De irske myndigheder svarede den 15. juli 2011 og gav et klart 
tilsagn om at håndhæve forbuddet mod tørvegravning i ca. 56 højmoser. I september 2011 
blev der indført en lovgivning, der fastsatte nye håndhævelsesbeføjelser til at behandle enhver 
illegal tørvegravning fra begyndelsen af næste sæson i starten af 2012. 

Konklusion

Kommissionen har indledt en traktatbrudsprocedure mod Irland for systematisk overtrædelse 
af disse miljødirektiver i forbindelse med beskyttede tørveområder, særlig i forbindelse med 
højmoser, der er beskyttet under Natura 2000. Irland har givet klart tilsagn om at håndhæve 
forbuddet mod tørvegravning i ca. 56 højmoser. I september 2011 blev der indført en 
lovgivning, der fastsatte nye håndhævelsesbeføjelser til at behandle enhver illegal 
tørvegravning fra begyndelsen af næste sæson i starten af 2012. Kommissionen følger 
udviklingen nøje for at se, om dette fører til konkret handling på stedet.

5. Kommissionens svar (II), modtaget den 30. oktober 2013.

Kommissionen har allerede meddelt Udvalget for Andragender, at der er indledt en 
traktatbrudsprocedure mod Irland for systematiske overtrædelser af habitatdirektivet og 
VVM-direktiverne i forbindelse med udvinding af tørv i beskyttede tørvemoser, navnlig i 
forbindelse med 53højmoser, der er beskyttet under Natura 2000.  

Som svar på dette retlige skridt har de irske myndigheder i 2011 indført et forbud mod al 
tørvegravning i de højmoser, der er Natura 2000-områder. De har siden da holdt 
Kommissionen regelmæssigt informeret om et program med tiltag, som de har indført 
sammen med afgørelsen om ophør af tørvegravning i de beskyttede områder og for at sikre 
overholdelse af EU’s miljølovgivning.

De har indført godtgørelser til berørte tørvegravere, levering af tørv til berørte tørvegraveres 
hustande og et program til at overflytte tørvegravere til moser, der ikke er beskyttede. 
Størstedelen af de berørte tørvegravere har valgt godtgørelsesordningen, som har haft næsten 
2.800 ansøgere. Det er blevet nedsat et råd for tørvemoser, der involverer repræsentanter fra 
forskellige interessentgrupper, til at assistere de irske myndigheder. Dette indbefatter støtte til 
de irske myndigheder til at etablere en national strategi for tørvemoser, der sigter mod 
langsigtet bevarelse og forvaltning af denne ressource i Irland.  De irske myndigheder er også 
ved at udvikle en forvaltningsplan for højmoser under Natura 2000-netværket, som vil være 
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grundlag for Irlands målsætninger for hele netværket, herunder restaurering af lokaliteterne.

En effektiv håndhævelse af forbuddet mod tørvegravning i 53 højmoser er afgørende for at 
afslutte denne traktatbrudsprocedure mod Irland. Det har imidlertid vist sig at være et yderst 
komplekst socialt problem i de lokalsamfund, der berøres af forbuddet mod tørvegravning. De 
irske myndigheder har bekræftet, at der ingen ulovlig tørvegravning har fundet sted i de fleste 
af disse beskyttede områder i 2012 og 2013. De erkender imidlertid, at der har fundet 
uautoriseret gravning sted i 24 af moserne, omend det årlige gravningsniveau er faldet 
markant og blev næsten halveret i 2013. Selvom der ses et kraftigt fald siden indførelsen af 
forbuddet i 2011,og dette afspejler den kendsgerning, at langt størstedelen af tørvegraverne 
har afstået fra gravning, er der dog fortsat en vis modvilje mod at stoppe ifølge 
myndighederne. 

De irske myndigheder har regelmæssigt forelagt Kommissionen oplysninger om overvågning, 
herunder overvågning fra luften og opfølgende håndhævelsestiltag i forbindelse med en række 
tilfælde af ulovlig gravning i 2013. Myndighederne har reageret hurtigt på tilfælde af 
gravning. Håndhævelsestiltag udført af National Parks and Wildlife Service, Air Corps og 
Gardaí (irsk politikorps) har bidraget til, at illegal tørvegravning i mange tilfælde hurtigt er 
blevet afsløret og forhindret. Alle forekomster af ulovlig gravning bliver i øjeblikket 
undersøgt med særlig fokus på de kontrahenter, der er udpeget til at have udført sådanne 
arbejder. Kommissionen har fået oplyst, at en række sager verserer ved de irske domstole.

Konklusion

Irland har indført et forbud mod tørvegravning i alle højmoser, der er beskyttet af Natura 
2000. De irske myndigheder opdaterer regelmæssigt Kommissionen om gennemførelse og 
håndhævelse af de foranstaltninger, der anvendes af dem, for at sikre overholdelse af EU’s 
miljølovgivning. Problemet med ulovlig tørvegravning i disse beskyttede områder er ikke 
blevet helt løst, på trods af, at tørvegravningen er blevet kraftigt reduceret de sidste to år. De 
irske myndigheder er ved at udvikle en forvaltningsplan, der sigter mod langsigtet forvaltning 
og genetablering af de beskyttede højmoser og er også i gang med at udvikle en national 
strategi for tørvemoser, der har til formål at sikre bevaring og bæredygtig udnyttelse af 
tørvemoseressourcerne. Kommissionen vil inden for rammerne af traktatbrudsproceduren 
fortsætte med at overvåge alle disse udviklinger nøje for at sikre fuld overensstemmelse med 
EU's miljølovgivning.


