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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0755/2010, του Tony Lowes, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της ένωσης «Friends of the Irish Environment» (Φίλοι του περιβάλλοντος 
της Ιρλανδίας), σχετικά με τη μη εφαρμογή από την Ιρλανδία της 
ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε σχέση με την εξόρυξη τύρφης

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η Ιρλανδία δεν έχει εφαρμόσει την οδηγία 92/43/ΕΚ (οδηγία για 
τους οικοτόπους), την οδηγία 2004/35/ΕΚ (οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη), την 
οδηγία 85/337/ΕΚ (οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων) και την 
οδηγία 2000/60/ΕΚ (οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα), καθώς και αρκετές αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε σχέση με την εξόρυξη τύρφης. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η 
εξόρυξη τύρφης επιτρέπεται σε τοποθεσίες που υπάγονται στο δίκτυο Natura 2000 και 
πλησίον αυτών, περιλαμβάνει αλλαγές χρήσης γης και σε πολλές περιπτώσεις έρχεται σε 
αντίθεση με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ιρλανδία δυνάμει της οδηγίας-πλαισίου για 
τα ύδατα. Ισχυρίζεται ότι οι τυρφώνες υπέστησαν άνευ προηγουμένου εκμετάλλευση τις 
προηγούμενες δεκαετίες, με αρνητικές συνέπειες για τη βιοποικιλότητα. Ο αναφέρων καλεί 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσει 
τη δέουσα επιβολή της προαναφερθείσας νομοθεσίας στην Ιρλανδία.  

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 3 Νοεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2011.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η Ιρλανδία δεν έχει εφαρμόσει την οδηγία 92/43/ΕΚ (οδηγία για 
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τους οικοτόπους)1, την οδηγία 2004/35/ΕΚ (οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη)2, την 
οδηγία 85/337/ΕΚ (οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων) 3 και την 
οδηγία 2000/60/ΕΚ (οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα)4 καθώς και αρκετές αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε σχέση με την εξόρυξη τύρφης.

Η αναφορά θίγει μια σειρά ζητημάτων που αφορούν την εφαρμογή της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της ΕΕ. Ωστόσο, φαίνεται ότι τα σημαντικότερα ζητήματα σχετίζονται με τις 
οδηγίες για τους οικοτόπους και την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και, ως εκ 
τούτου, οι ακόλουθες παρατηρήσεις αφορούν σε μεγάλο βαθμό τα δύο αυτά νομοθετικά 
κείμενα.

Σε σχέση με εικαζόμενες παραβιάσεις της οδηγίας για τους οικοτόπους, πρέπει να 
επισημανθεί ότι οι τυρφώνες υψιπέδων και οι επιφανειακοί τυρφώνες χαρακτηρίζονται 
αμφότεροι τύποι οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της εν λόγω οδηγίας με 
τις ενεργές μορφές των εν λόγω τύπων οικοτόπων να έχουν προτεραιότητα. Ο γενικός στόχος 
είναι η επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατηρήσεώς τους. Αυτό θα επιτευχθεί κυρίως 
μέσω της προστασίας, της διαχείρισης και της αποκατάστασής τους σε ειδικές ζώνες 
διατήρησης (ΕΖΔ). Η Ιρλανδία φέρει ιδιαίτερη ευθύνη στο πλαίσιο της ΕΕ για την προστασία 
τόσο των τυρφώνων υψιπέδων όσο και των επιφανειακών τυρφώνων.

Βάσει της οδηγίας, ζητήθηκε από κάθε κράτος μέλος να προτείνει κατάλογο τόπων 
κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) για τους διάφορους τύπους οικοτόπων και τα είδη που 
απαντώνται στο έδαφός τους. Μη έχοντας παράσχει πλήρη κατάλογο τόπων, η Ιρλανδία 
καταδικάστηκε από το Δικαστήριο της ΕΕ (υπόθεση C-67/99, Επιτροπή κατά Ιρλανδίας) τον 
Σεπτέμβριο του 2001. Οι ιρλανδικές προτάσεις τόπων που αφορούν αμφότερους τους τύπους 
οικοτόπων θεωρούνται τώρα επαρκείς για τους σκοπούς της οδηγίας. Η Ιρλανδία έχει επίσης 
καθορίσει Περιοχές Φυσικής Κληρονομιάς (ΠΦΚ) στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας της 
σε σχέση τόσο με τυρφώνες υψιπέδων όσο και με επιφανειακούς τυρφώνες.

Οι βασικές διατάξεις που συνδέονται με την προστασία των τυρφώνων υψιπέδων και των 
επιφανειακών τυρφώνων που υπάγονται στο δίκτυο Natura 2000 στην Ιρλανδία ορίζονται στο 
άρθρο 6 της οδηγίας. Το άρθρο 6, παράγραφος 2, της οδηγίας για τους οικοτόπους προβλέπει 
ότι τα κράτη μέλη «θεσπίζουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε στις ειδικές ζώνες διατήρησης να 
αποφεύγεται η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων ειδών, καθώς και οι 
ενοχλήσεις που έχουν επιπτώσεις στα είδη για τα οποία οι ζώνες έχουν ορισθεί, εφόσον οι 
ενοχλήσεις αυτές θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις σημαντικές όσον αφορά τους στόχους της 
παρούσας οδηγίας». Το άρθρο 6, παράγραφοι 3 και 4, της οδηγίας για τους οικοτόπους ορίζει 
τη διαδικασία εκτίμησης και έγκρισης σχεδίων και έργων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν 
σημαντικά ειδικές ζώνες διατήρησης.

Όπως επισημαίνεται από τον αναφέροντα, η ανάγκη ανάληψης δράσης με σκοπό την 
προστασία των τυρφώνων υψιπέδων της Ιρλανδίας υπογραμμίζεται από την πιο πρόσφατη 
εκτίμηση της κατάστασης διατηρήσεως που δημοσιεύτηκε από τις ιρλανδικές αρχές το 2008.

                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.07.92, σ. 7.
2 ΕΕ L 143 της 30.04.04, σ. 56.
3 ΕΕ L 175 της 05.07.85, σ. 40.
4 ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.
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Το καθεστώς διατηρήσεως τόσο των τυρφώνων υψιπέδων όσο και των επιφανειακών 
τυρφώνων εκτιμήθηκε ως μη ικανοποιητικό και κακό. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό για 
τους ενεργούς τυρφώνες υψιπέδων. Σύμφωνα με την εν λόγω επιστημονική εκτίμηση, οι 
ανέπαφοι τυρφώνες υψιπέδων στην Ιρλανδία είναι σήμερα εξαιρετικά σπάνιοι και έχουν 
μειωθεί σε έκταση κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 35% την τελευταία δεκαετία1.  Η 
συνεχιζόμενη επιδείνωση των υδρολογικών συνθηκών του οικοτόπου με τους τρέχοντες 
ρυθμούς που προκαλείται από τη συλλογή, τη δασοπονία και την καύση τύρφης κρίνεται ότι 
απειλεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τη βιωσιμότητα του οικοτόπου στους περισσότερους τόπους.

Η Ιρλανδία έχει θέσει σε λειτουργία ένα επονομαζόμενο «σύστημα παρεκκλίσεων» που 
αποσκοπεί στη σταδιακή κατάργηση της εξόρυξης τύρφης στους προστατευόμενους τυρφώνες.
Αυτό εφαρμόσθηκε αρχικά το 1999 σε 32 τυρφώνες υψιπέδων που είχαν προταθεί ως ΤΚΣ. Στο 
πλαίσιο αυτής της ρύθμισης, η εξόρυξη τύρφης για βιομηχανικούς και εμπορικούς σκοπούς 
θα καταργούνταν σταδιακά με άμεση ή σύντομη ισχύ, ενώ θα επιτρεπόταν η συνέχιση της 
εξόρυξης τύρφης για οικιακή χρήση για μια δεκαετία. Οι ρυθμίσεις αυτές επεκτάθηκαν στη 
συνέχεια καλύπτοντας 24 ακόμα τυρφώνες υψιπέδων που αποτελούσαν ΤΚΣ το 2002 και 
Περιοχές Φυσικής Κληρονομιάς (χαρακτηρισμός σε εθνικό επίπεδο) το 2004. Στις 
28 Μαΐου 2010, ο ιρλανδός υπουργός Περιβάλλοντος ανακοίνωσε την κατάργηση της 
συλλογής τύρφης στους αρχικούς 32 τυρφώνες υψιπέδων που είχαν χαρακτηριστεί ΤΚΣ και 
για τους οποίους είχε χορηγηθεί «παρέκκλιση» το 1999. Ο υπουργός σημείωσε: «Παρόμοιες 
παρεκκλίσεις θα καταργηθούν τέλος σε 24 ακόμα ΕΖΔ στα τέλη του 2011 και σε 75 Περιοχές 
Φυσικής Κληρονομιάς στα τέλη του 2013. Συνολικά, οι εν λόγω τόποι απαρτίζουν ποσοστό 
μικρότερο από 5% των τυρφώνων στο κράτος όπου είναι εφικτή η συλλογή τύρφης. Το 
υπόλοιπο 95% των τυρφώνων δεν θα επηρεαστεί. Η συλλογή τύρφης σε επιφανειακούς 
τυρφώνες που αποτελούν ειδικές ζώνες διατήρησης, κάτι που απαντάται κυρίως στα δυτικά 
παράλια, θα μπορέσει να συνεχιστεί στο πλαίσιο των περιορισμών που επιβλήθηκαν το 1999.»

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, προκύπτει ότι η Ιρλανδία παραβιάζει τις διάφορες διατάξεις 
του άρθρου 6, παράγραφοι 2, 3 και 4, της οδηγίας για τους οικοτόπους που σχετίζονται με 
την εξόρυξη τύρφης και το δίκτυο Natura 2000. Εφόσον η επιζήμια εξόρυξη τύρφης και η 
επιδείνωση των αντίστοιχων τυρφώνων δεν έχει αποφευχθεί, φαίνεται να υπάρχει παραβίαση 
του άρθρου 6, παράγραφος 2, της οδηγίας για τους οικοτόπους. Η εξόρυξη τύρφης φαίνεται 
να συνεχίζεται χωρίς να έχει υπάρξει πρότερη δέουσα εκτίμηση και λήψη αποφάσεων βάσει 
του άρθρου 6, παράγραφοι 3 και 4, της οδηγίας για τους οικοτόπους. Οι όροι που 
αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφος 4, της οδηγίας για τους οικοτόπους δεν φαίνεται να 
έχουν ικανοποιηθεί. Αν και οικότοποι προτεραιότητας έχουν υποστεί βλάβες, η Ιρλανδία δεν 
έχει, για λόγους που παραπέμπουν σε σημαντικό δημόσιο συμφέρον, ζητήσει γνωμοδότηση 
της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 4, της οδηγίας για τους οικοτόπους.
Επιπλέον, δεν έχουν παρουσιαστεί στοιχεία που να αποδεικνύουν έλλειψη εναλλακτικών 
λύσεων και δεν έχουν εγκριθεί αντισταθμιστικά μέτρα για τους οικοτόπους.

Σε σχέση με εικαζόμενες παραβιάσεις της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ (οδηγία για την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων), το άρθρο 2, παράγραφος 1, της οδηγίας ορίζει ότι τα κράτη
μέλη μεριμνούν ώστε πριν χορηγηθεί η άδεια, τα έργα τα οποία ενδέχεται να έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω, μεταξύ άλλων, της φύσεως, του μεγέθους ή της 

                                               
1 http://www.npws.ie/en/PublicationsLiterature/HabitatsDirectivereport07/
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θέσεώς τους, να χρειάζονται άδεια και εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το άρθρο 4, 
παράγραφος 2, της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορίζει ότι 
«για τα έργα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, τα κράτη μέλη αποφασίζουν βάσει α) κατά 
περίπτωση εξέτασης, ή (β) κατωτάτων ορίων ή κριτηρίων που καθορίζει το κράτος μέλος κατά 
πόσο το έργο θα υποβληθεί σε εκτίμηση σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να εφαρμόσουν και τις δύο διαδικασίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β).» Τα 
έργα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνουν την εξόρυξη τύρφης. Το άρθρο 4, 
παράγραφος 3, της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων προβλέπει 
ότι όταν γίνεται κατά περίπτωση εξέταση ή όταν έχουν τεθεί κατώτατα όρια ή κριτήρια για 
τους σκοπούς της παραγράφου 2, λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται 
στο παράρτημα ΙΙΙ.

Στην υπόθεση C-392/96, Επιτροπή κατά Ιρλανδίας, το Δικαστήριο της ΕΕ διαπίστωσε ότι η 
Ιρλανδία δεν είχε λάβει τα αναγκαία μέτρα για τη μεταφορά στο εθνικό της δίκαιο του 
άρθρου 4, παράγραφος 2, της οδηγίας ΕΠΕ σε σχέση με την κατηγορία έργου εξόρυξης 
τύρφης που εντάσσεται στο παράρτημα II. Ειδικότερα, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η τότε 
μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Ιρλανδίας –η οποία περιλάμβανε απόλυτο κατώτατο όριο 
50 εκταρίων προτού ένα έργο εξόρυξης τύρφης απαιτήσει ΕΠΕ– δεν διασφάλιζε ότι μικρά 
αλλά σημαντικά από περιβαλλοντική άποψη έργα θα υποβάλλονταν σε εκτίμηση και δεν 
διασφάλιζε επαρκή εξέταση των σωρευτικών αποτελεσμάτων.

Αν και, ως απόκριση στην παραπάνω απόφαση του ΔΕΚ, η Ιρλανδία έχει θεσπίσει νομοθεσία 
που προβλέπει συστηματικούς ελέγχους των έργων εξόρυξης τύρφης σε ΤΚΣ και ΠΦΚ, τα 
διαθέσιμα στοιχεία υποδεικνύουν ότι οι αρμόδιες ιρλανδικές αρχές δεν εφάρμοσαν τη 
νομοθεσία αυτή σύμφωνα με την οδηγία ΕΠΕ. Η εξόρυξη τύρφης φαίνεται να συνεχίζεται σε 
πολύ εκτεταμένη βάση τόσο σε ΤΚΣ όσο και σε ΠΦΚ που περιλαμβάνουν τυρφώνες 
υψιπέδων και αντίστοιχα είδη οικοτόπων, με πολύ δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον.
Για τους επιφανειακούς τυρφώνες, η εξόρυξη τύρφης προβλέπεται να συνεχιστεί 
επ’ αόριστον.

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, φαίνεται ότι η Ιρλανδία δεν έχει, σύμφωνα με το 
άρθρο 2, παράγραφος 1, της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
μεριμνήσει ώστε πριν χορηγηθεί η άδεια, τα έργα εξόρυξης τύρφης τα οποία ενδέχεται να 
έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω, μεταξύ άλλων, της φύσεως, του 
μεγέθους ή της θέσεώς τους, να χρειάζονται άδεια και εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. Πιο συγκεκριμένα, η Ιρλανδία δεν έχει, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφοι 2 
και 3, της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προσδιορίσει κατά 
πόσον τα έργα εξόρυξης τύρφης χρήζουν εκτίμησης. Ειδικότερα, φαίνεται ότι για έργα 
εξόρυξης τύρφης σε τυρφώνες, ΤΚΣ και ΠΦΚ, η Ιρλανδία δεν προβαίνει, στην πράξη, σε 
κατά περίπτωση διαπίστωση για τους σκοπούς του άρθρου 4, παράγραφος 2, της οδηγίας για 
την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και, σε κάθε περίπτωση, δεν διασφαλίζει ότι 
τα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας για την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων λαμβάνονται πλήρως υπόψη.

Σε σχέση με τις εικαζόμενες παραβιάσεις της οδηγίας 2004/35/ΕΚ (οδηγία για την 
περιβαλλοντική ευθύνη – ΟΠΕ), η εξόρυξη τύρφης δεν περιλαμβάνεται αυτή καθαυτή στον 
κατάλογο των επικίνδυνων ενεργειών που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της 
αυστηρής ευθύνης της ΟΠΕ. Ωστόσο, η οδηγία ισχύει επίσης για ζημίες προστατευόμενων 
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ειδών και φυσικών οικοτόπων οι οποίες προκαλούνται από τυχόν επαγγελματικές 
δραστηριότητες κάθε φορά που ο φορέας εκμετάλλευσης ενεργεί εκ δόλου ή εξ αμελείας. Τα 
«προστατευόμενα είδη και οι φυσικοί οικότοποι» ορίζονται στην ΟΠΕ ως οποιαδήποτε ζημία 
έχει σημαντικά δυσμενείς συνέπειες για την επίτευξη ή τη συντήρηση της ευνοϊκής 
κατάστασης διατήρησης αυτών των οικοτόπων ή ειδών σε σχέση με τις οδηγίες για τους 
οικοτόπους και τα πτηνά, ιδίως τα παραρτήματα I, II και IV της οδηγίας για τους οικοτόπους.
Ωστόσο, εξαιρούνται δυσμενείς συνέπειες που είχαν προσδιορισθεί παλαιότερα και έχουν 
λάβει ρητά άδεια κατόπιν ορισμένων διατάξεων των οδηγιών για τους οικοτόπους και τα 
πτηνά, π.χ. βάσει του άρθρου 6, παράγραφοι 3 και 4, της οδηγίας για τους οικοτόπους. Η 
ΟΠΕ ορίζει την «κατάσταση διατήρησης» των φυσικών οικοτόπων με παρόμοιο τρόπο όπως 
η οδηγία για τους οικοτόπους.

Ο υπεύθυνος φορέας εκμετάλλευσης που ορίσθηκε από την αρμόδια αρχή ως υπαίτιος για την 
περιβαλλοντική ζημία πρέπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα αποκατάστασης και να επωμισθεί 
το πλήρες κόστος της περιβαλλοντικής αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων διοικητικών 
και νομικών δαπανών, των δαπανών επιβολής του νόμου, των δαπανών εκτίμησης κτλ. Η 
αποκατάσταση στο πλαίσιο της ΟΠΕ στοχεύει στην επανόρθωση ή την αντικατάσταση των 
φυσικών πόρων που υπέστησαν ζημία και των υπηρεσιών τους που ασκούνταν προς όφελος 
κάποιου άλλου φυσικού πόρου ή του κοινού. Οι κατηγορίες αποκατάστασης, όπως ορίζονται 
από την ΟΠΕ, συνίστανται στη «πρωτογενή» αποκατάσταση (επαναφορά των φυσικών 
πόρων που υπέστησαν ζημία στην αρχική τους κατάσταση), «συμπληρωματική» 
αποκατάσταση (δημιουργία παρόμοιου επιπέδου φυσικών πόρων –ει δυνατόν γεωγραφικά 
συνδεδεμένων– εάν οι φυσικοί πόροι που υπέστησαν ζημία δεν μπορούν να επανέλθουν στην 
αρχική τους κατάσταση) και «αντισταθμιστική» αποκατάσταση (αποκατάσταση για 
«προσωρινές απώλειες» μεταξύ ζημίας και επανόρθωσης, που συνίστανται σε πρόσθετες 
βελτιώσεις από άποψη φυσικών πόρων).

Σε σχέση με τους ισχυρισμούς περί εμποδίων κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της 
Ιρλανδίας βάσει της οδηγίας 2000/60/ΕΚ (οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα), πρέπει να 
επισημανθεί ότι οι περιβαλλοντικές πιέσεις, συμπεριλαμβανομένης της εξόρυξης τύρφης, 
όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, πρέπει να ληφθούν υπόψη από τις ιρλανδικές αρχές σε σχέση με 
την εκπλήρωση των στόχων της οδηγίας. Εν προκειμένω, τα σχέδια διαχείρισης λεκάνης 
απορροής ποταμού
που υποβλήθηκαν από τις ιρλανδικές αρχές σύμφωνα με την οδηγία αναγνωρίζουν ότι το 
σύνολο της εξόρυξης τύρφης σε περιοχές έκτασης μεγαλύτερης των 50 εκταρίων πρέπει να 
έχει λάβει άδεια από το καθεστώς ολοκληρωμένης πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης 
(ΟΠΕΡ) και οι ιδιώτες παραγωγοί τύρφης που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή και δεν έχουν 
ήδη λάβει άδεια θα ενταχθούν στο καθεστώς ΟΠΕΡ από τον ιρλανδικό οργανισμό 
προστασίας του περιβάλλοντος. Κάτω από το όριο αυτό, εφαρμόζεται η νομοθεσία περί 
χωροταξίας, και ο τροποποιητικός κανονισμός του 2001 σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση 
(όσον αφορά τη χωροταξία και ανάπτυξη) μείωσε το χωροταξικό κατώτατο όριο για την 
εξόρυξη τύρφης από 50 σε 10 εκτάρια. Σε σχέση με απορρίψεις από μικρότερες ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, οι τοπικές αρχές έχουν την επιλογή να παράσχουν άδεια για δραστηριότητες 
στο πλαίσιο των νόμων περί μόλυνσης των υδάτων και η εν λόγω επιλογή πρέπει να ασκείται 
βάσει της αξιολόγησης κινδύνων κατά την επιδίωξη των στόχων της οδηγίας-πλαίσιο για τα 
ύδατα.

Η Επιτροπή εκτιμά επί του παρόντος τη συμμόρφωση, σε οριζόντιο επίπεδο, όλων των 
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σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής προς τις 
προϋποθέσεις της οδηγίας και προβλέπει τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της εν λόγω 
εκτίμησης στην τρίτη έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα το 2012.
Αν και η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τους προβληματισμούς που ήγειρε ο αναφέρων, αυτό δεν 
παρέχει επαρκή βάση για να καταλήξει η Επιτροπή στο συμπέρασμα, στο στάδιο αυτό, ότι η 
Ιρλανδία δεν εφάρμοσε την εν λόγω οδηγία.

Σε σχέση με τους ισχυρισμούς για παράνομη άσκηση πιέσεων από ιρλανδό Επίτροπο, η 
Επιτροπή θα ήθελε να διαψεύσει οποιαδήποτε υπόνοια ότι έδρασε παράτυπα σε σχέση με την 
εφαρμογή της απόφασης του ΔΕΚ στην υπόθεση C-392/96 (εξόρυξη τύρφης και οδηγία 
ΕΠΕ) ή ότι τυχόν πολιτική παρέμβαση είχε ως αποτέλεσμα να μην εκτελέσει τα καθήκοντά 
της σε σχέση με την εξόρυξη τύρφης και την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ.   

Συμπέρασμα

Οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα υποδεικνύουν ότι η εξόρυξη 
τύρφης, ιδίως σε τόπους που υπάγονται στο δίκτυο Natura 2000 ή γύρω από αυτούς, είναι 
ασύμβατη προς την οδηγία για τους οικοτόπους και την οδηγία ΕΠΕ. Η Επιτροπή απέστειλε 
προειδοποιητική επιστολή στην Ιρλανδία στις 28 Ιανουαρίου 2011 για συστηματική μη 
συμμόρφωση προς τις παραπάνω περιβαλλοντικές οδηγίες σε σχέση με προστατευόμενους 
τυρφώνες. Οι ιρλανδικές αρχές απάντησαν στην προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής 
στις 28 Μαρτίου και στις 5 Μαΐου 2011. Η Επιτροπή εξετάζει τα επόμενα βήματα στο 
πλαίσιο της διαδικασίας.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 2011.

Η Επιτροπή έχει ήδη επιβεβαιώσει στην Επιτροπή Αναφορών ότι έχει κινήσει διαδικασία επί 
παραβάσει κατά της Ιρλανδίας για παραβιάσεις της οδηγίας για τους οικοτόπους και της 
οδηγίας ΕΠΕ που σχετίζονται με την εξόρυξη τύρφης σε προστατευόμενους τυρφώνες.  Κάτι 
τέτοιο καλύπτει την εξόρυξη τύρφης τόσο σε τυρφώνες υψιπέδων όσο και σε επιφανειακούς 
τυρφώνες. Το πλέον κρίσιμο ζήτημα είναι η συνεχιζόμενη εξόρυξη τύρφης σε περίπου 56 
ενεργούς τυρφώνες υψιπέδων που υπάγονται στο δίκτυο Natura 2000 οι οποίοι συνιστούν 
οικότοπους προτεραιότητας σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους.

Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στα τέλη Ιανουαρίου 2011. Οι ιρλανδικές 
αρχές απάντησαν στις 25 Μαρτίου 2011 και στις 5 Μαΐου 2011. Η απάντηση των ιρλανδικών 
αρχών της 5ης Μαΐου 2011 στην προειδοποιητική επιστολή παρείχε λεπτομέρειες για τις νέες 
κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με την εξόρυξη τύρφης.  Οι αρχές επιβεβαίωσαν την 
απαγόρευση εξόρυξης τύρφης (αμέσως για 32 τυρφώνες και έως τα τέλη του 2011 για ακόμη 
24 τυρφώνες) και περιέγραψαν μια συνοδευτική στρατηγική επιβολής.  Ο αρμόδιος υπουργός 
συγκρότησε επίσης ένα Συμβούλιο Τυρφώνων, την 1η Ιουνίου, ως ένα γενικό φόρουμ με 
σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος της συλλογής τύρφης σε προστατευόμενους 
τυρφώνες.

Η Επιτροπή έλαβε τη λεπτομερή έκθεση από τον αναφέροντα από την οποία προέκυπτε ότι 
εξακολουθούσε να πραγματοποιείται μηχανική συλλογή το 2011 σε ορισμένους τυρφώνες 
υψιπέδων όπου οι εν λόγω διαδικασίες έπρεπε να είχαν διακοπεί το 2010. Το εν λόγω θέμα 



CM\1010181EL.doc 7/8 PE467.097v03-00

EL

τέθηκε υπόψη των Ιρλανδικών αρχών κατά τη διάρκεια σχετικών συζητήσεων που 
πραγματοποιήθηκαν με αυτές.

Λαμβάνοντας υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα της αντιμετώπισης του ζητήματος προστασίας 
των τυρφώνων υψιπέδων, η Επιτροπή ενέκρινε αιτιολογημένη γνωμοδότηση κατά τη 
συνεδρίαση που πραγματοποίησε τον Ιούνιο περί παραβάσεων, ορίζοντας προθεσμία ενός 
μηνός για την απάντηση.  Οι Ιρλανδικές αρχές απάντησαν στις 15 Ιουλίου 2011 
αναλαμβάνοντας σαφή δέσμευση για επιβολή απαγόρευσης συλλογής τύρφης σε περίπου 56 
τυρφώνες υψιπέδων.  Τον Σεπτέμβριο του 2011, θεσπίστηκε νομοθεσία που προβλέπει νέες 
εξουσίες επιβολής του νόμου για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε παράνομης συλλογής 
τύρφης από την έναρξη της επόμενης περιόδου στις αρχές του 2012.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ιρλανδίας για συστηματική μη 
συμμόρφωση προς τις παραπάνω περιβαλλοντικές οδηγίες σε σχέση με προστατευόμενους 
τυρφώνες, και ιδίως με προστατευόμενους τυρφώνες υψιπέδων που υπάγονται στο δίκτυο 
Natura 2000.  Η Ιρλανδία έχει αναλάβει σαφή δέσμευση για επιβολή απαγόρευσης συλλογής 
τύρφης σε περίπου 50 τυρφώνες υψιπέδων.  Τον Σεπτέμβριο του 2011, θεσπίστηκε νομοθεσία 
που προβλέπει νέες εξουσίες επιβολής του νόμου για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε 
παράνομης συλλογής τύρφης από την έναρξη της επόμενης περιόδου στις αρχές του 2012. Η 
Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις με σκοπό να προσδιορίσει κατά πόσο 
κάτι τέτοιο θα γίνει πράξη.   

5. Απάντηση της Επιτροπής (II), που ελήφθη στις 30 Οκτωβρίου 2013

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών ότι έχει κινήσει 
διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ιρλανδίας για συστηματικές παραβιάσεις της οδηγίας για 
τους οικοτόπους και της οδηγίας ΕΠΕ που αφορούν την εξόρυξη τύρφης σε 
προστατευόμενους τυρφώνες, ιδίως σε σχέση με πενήντα τρεις προστατευόμενους τυρφώνες 
υφιπέδων που υπάγονται στο δίκτυο Natura 2000.    

Οι ιρλανδικές αρχές επέβαλαν το 2011 απαγόρευση οποιασδήποτε συλλογής τύρφης σε 
τυρφώνες υψιπέδων που υπάγονται στο δίκτυο Natura 2000. Έκτοτε ενημερώνουν σε τακτική 
βάση την Επιτροπή σχετικά με το πρόγραμμα μέτρων που έχουν θεσπίσει, προκειμένου να 
εφαρμόσουν την απόφαση για την απαγόρευση συλλογής τύρφης στους εν λόγω 
προστατευόμενους τόπους και να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή τους με την περιβαλλοντική 
νομοθεσία της ΕΕ.  

Έχουν θεσπίσει αντισταθμιστικές αποζημιώσεις για τους θιγόμενους παραγωγούς τύρφης, 
παράδοση τύρφης στις θιγόμενες οικογενειακές μονάδες παραγωγής, καθώς και πρόγραμμα 
μετεγκατάστασης παραγωγών τύρφης σε μη προστατευόμενους τυρφώνες. Η πλειονότητα 
των θιγόμενων παραγωγών τύρφης επέλεξε το πρόγραμμα αντισταθμιστικής αποζημίωσης, 
για το οποίο υποβλήθηκαν σχεδόν 2800 αιτήσεις. Συγκροτήθηκε συμβούλιο τυρφώνων, το 
οποίο συμπεριλαμβάνει εκπροσώπους από διάφορες ομάδες συμφερόντων, προκειμένου να 
παράσχει βοήθεια στις ιρλανδικές αρχές. Η εν λόγω βοήθεια αφορά την υποστήριξη των 
ιρλανδικών αρχών κατά τη θέσπιση μιας εθνικής στρατηγικής για τους τυρφώνες με σκοπό τη 
μακροπρόθεσμη διατήρηση και διαχείριση του συγκεκριμένου φυσικού πόρου στην Ιρλανδία. 
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Οι ιρλανδικές αρχές αναπτύσσουν επίσης σχέδιο διαχείρισης για τους τυρφώνες υψιπέδων 
που υπάγονται στο δίκτυο Natura 2000, το οποίο θα παράσχει τη βάση για τον καθορισμό  
στόχων που αφορούν όλο το δίκτυο τυρφώνων της Ιρλανδίας, συμπεριλαμβανομένης της 
αποκατάστασής τους. 

Η αποτελεσματική επιβολή της απαγόρευσης συλλογής τύρφης σε 53 τυρφώνες υψιπέδων 
έχει καίρια σημασία για την επίλυση της υπόθεσης σχετικά με τη διαδικασία επί παραβάσει 
κατά της Ιρλανδίας. Ωστόσο έχει αποδειχτεί ότι πρόκειται για εξαιρετικά περίπλοκο 
κοινωνικό ζήτημα στις κοινότητες που έχουν θιγεί από την απαγόρευση συλλογής τύρφης. Οι 
ιρλανδικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί παράνομη συλλογή τύρφης 
στην πλειονότητα των προστατευόμενων αυτών τόπων το 2012 και το 2013. Εντούτοις 
αναγνωρίζουν ότι πραγματοποιήθηκε παράνομη συλλογή σε 24 από τους εν λόγω τυρφώνες, 
αν και το επίπεδο της ετήσιας συλλογής έχει μειωθεί σημαντικά και το 2013 
υποδιπλασιάστηκε. Αν και αυτό συνιστά δραματική μείωση από το 2011, οπότε θεσπίστηκε η 
απαγόρευση, και αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των συλλεκτών 
τύρφης απέχει από την εν λόγω δραστηριότητα, σύμφωνα με τις αρχές εξακολουθεί να 
υφίσταται αντίσταση στην απαγόρευση.  

Οι ιρλανδικές αρχές παρέχουν τακτικά πληροφορίες στην Επιτροπή όσον αφορά τον έλεγχο 
των τυρφώνων, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων εναέριας παρακολούθησης, και 
ενημερώνουν σχετικά με τις ενέργειες επιβολής του νόμου στις οποίες προέβησαν σε μια 
σειρά από περιστατικά παράνομης συλλογής το 2013.  Οι αρχές αντέδρασαν με ταχύτητα σε 
ανάλογες περιπτώσεις. Χάρη στις ενέργειες επιβολής του νόμου, στις οποίες προέβησαν η 
υπηρεσία εθνικών πάρκων και άγριας πανίδας και χλωρίδας, η αεροπορία και η Gardaí 
(ιρλανδική αστυνομία) η παράνομη συλλογή τύρφης έχει εντοπιστεί και προληφθεί γρήγορα 
και με επιτυχία σε πολλές περιπτώσεις. Όλες οι περιπτώσεις παράνομης συλλογής 
διερευνώνται, εστιάζοντας επί του παρόντος σε όσους συμβαλλόμενους εντοπίστηκαν να 
έχουν προβεί σε τέτοιες ενέργειες. Η Επιτροπή έχει ενημερωθεί σχετικά με μια σειρά διώξεων 
που εκκρεμούν στα ιρλανδικά δικαστήρια. 

Συμπέρασμα

Η Ιρλανδία έχει επιβάλει απαγόρευση συλλογής τύρφης σε όλους τους προστατευόμενους 
τυρφώνες υψιπέδων που υπάγονται στο δίκτυο Natura 2000. Οι ιρλανδικές αρχές 
ενημερώνουν τακτικά την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή και επιβολή από την πλευρά 
τους των μέτρων που αποσκοπούν στη διασφάλιση της συμμόρφωσής τους με την 
περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ. Το πρόβλημα της παράνομης συλλογής τύρφης στους 
συγκεκριμένους προστατευόμενους τόπους δεν έχει επιλυθεί πλήρως, παρά το γεγονός ότι η 
παράνομη συλλογή έχει μειωθεί δραματικά στη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών. Οι 
ιρλανδικές αρχές αναπτύσσουν πρόγραμμα διαχείρισης με σκοπό τη μακροπρόθεσμη 
διαχείριση και αποκατάσταση των προστατευόμενων τυρφώνων υψιπέδων και αναπτύσσουν 
επιπλέον μια εθνική στρατηγική για τους τυρφώνες προκειμένου να διασφαλίσουν τη 
διατήρηση και βιώσιμη χρήση της τύρφης ως φυσικού πόρου.  Στο πλαίσιο της διαδικασίας 
επί παραβάσει η Επιτροπή συνεχίζει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς όλες τις σχετικές 
εξελίξεις, προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική 
νομοθεσία της ΕΕ. 


