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Suġġett: Petizzjoni 0755/2010, imressqa minn Tony Lowes, ta’ ċittadinanza Irlandiża, 
f’isem “Friends of the Irish Environment”, dwar in-nuqqas tal-Irlanda li 
tinforza l-leġiżlazzjoni ambjentali Ewropea f’konnessjoni mal-estrazzjoni tal-
pit

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jargumenta li l-Irlanda allegatament naqset milli tinforza d-Direttiva KE 92/43 
(id-Direttiva dwar il-Ħabitats), id-Direttiva KE 2004/35 (id-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà 
Ambjentali), id-Direttiva KE 85/337 (id-Direttiva dwar l-Istima tal-Impatt Ambjentali) u d-
Direttiva KE 2000/60 (id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma) kif ukoll diversi deċiżjonijiet tal-Qorti 
Ewropea tal-Ġustizzja f’konnessjoni mal-estrazzjoni tal-pit. Skont il-petizzjonant, l-
estrazzjoni tal-pit permessa fis-siti tan-Natura 2000 u fil-prossimità tagħhom, tista’ tinvolvi 
tibdil fl-użu tal-art, u f’ħafna każijiet tista’ tmur kontra l-impenji tal-Irlanda meħuda skont id-
Direttiva Qafas dwar l-Ilma. Huwa jilmenta li l-pit intuża fuq skala mingħajr preċedent matul 
l-aħħar għexieren ta' snin, b’konsegwenzi negattivi fuq il-bijodiversità. Il-petizzjonant 
jistieden lill-Parlament Ewropew biex jieħu l-passi neċessarji sabiex jiġi żgurat li l-
leġiżlazzjoni msemmija hawn fuq tiġi infurzata kif xieraq fl-Irlanda.  

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-3 ta’ Novembru 2010. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Ġunju 2011

Il-petizzjonant jargumenta li l-Irlanda naqset milli tinforza d-Direttiva KE 92/43 (id-Direttiva 
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dwar il-Ħabitats)1, id-Direttiva KE 2004/35 (id-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà 
Ambjentali)2, id-Direttiva KE 85/337 (id-Direttiva dwar l-Istima tal-Impatt Ambjentali) 3 u d-
Direttiva KE 2000/60 (id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma)4 kif ukoll diversi deċiżjonijiet tal-Qorti 
Ewropea tal-Ġustizzja f’konnessjoni mal-estrazzjoni tal-pit. 

Il-petizzjoni tqajjem għadd ta’ kwistjonijiet dwar l-applikazzjoni tal-liġi ambjentali tal-UE.
Madankollu, jidher li l-kwistjonijiet l-aktar sostanzjali jirrigwardaw id-Direttivi dwar il-
Ħabitats u d-Direttiva dwar l-Istima tal-Impatt Ambjentali u, għalhekk, il-kummenti t'hawn 
taħt huma fil-parti l-kbira ddedikati għal dawn iż-żewġ atti leġiżlattivi.

Fir-rigward tal-allegat ksur tad-Direttiva dwar il-Ħabitats, għandu jiġi nnutat li kemm il-
pantani mgħollija kif ukoll dawk tal-għata huma t-tnejn elenkati bħala tipi ta’ ħabitat ta’ 
interess Komunitarju skont din id-direttiva, bil-forom attivi ta’ dawn it-tipi ta’ ħabitat meqjusa 
bħala ta’ interess 'prijoritarju'. L-objettiv ġenerali huwa li tinkiseb il-konservazzjoni 
favorevoli tagħhom. Dan għandu jinkiseb prinċipalment permezz tal-protezzjoni, il-ġestjoni u 
r-restawr tagħhom f’Żoni Speċjali ta’ Konservazzjoni (ŻSK). L-Irlanda għandha 
responsabbiltà partikolari fl-UE biex tipproteġi kemm il-pantani mgħollija kif ukoll dawk tal-
għata.

Skont id-Direttiva, kull Stat Membru kien mitlub jipproponi lista ta’ Siti ta’ Importanza 
Komunitarja (SIK) għad-diversi tipi ta’ ħabitats u speċi li jinsabu fit-territorju tagħhom. Billi 
ma pprovdietx lista kompluta ta’ siti, l-Irlanda ġiet ikkundannata mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-
UE (Kawża C-67/99, il-Kummissjoni vs l-Irlanda) f’Settembru 2001. Il-proposti tas-siti tal-
Irlanda għaż-żewġ tipi ta’ ħabitats issa huma meqjusa bħala biżżejjed għall-iskopijiet tad-
direttiva. L-Irlanda għażlet ukoll Żoni ta’ Wirt Naturali (ŻWN) skont il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali tagħha kemm għall-pantani mgħollija kif ukoll għal dawk tal-għata.

Id-dispożizzjonijiet ewlenin rilevanti għall-protezzjoni tas-siti ta’ Natura 2000 tal-pantani 
mgħollija u ta’ dawk tal-għata fl-Irlanda huma stabbiliti fl-Artikolu 6 tad-Direttiva.  L-
Artikolu 6 (2) tad-Direttiva dwar il-Ħabitats jipprevedi li l-Istati Membri “għandhom jieħdu l-
miżuri xierqa biex jevitaw, fiż-żoni speċjali ta’ konservazzjoni, id-deterjorament tal-ħabitat 
naturali u l-ħabitat tal-ispeċi kif ukoll it-tfixkil tal-ispeċi li għalihom ġew nominati ż-żoni, 
safejn dak it-tfixkil jista’ jkun sinifikanti meta jitqies skont l-għanijiet ta’ din id-Direttiva.” L-
Artikolu 6(3) u (4) tad-Direttiva dwar il-Ħabitats, jistabbilixxi proċedura għall-valutazzjoni u 
l-approvazzjoni tal-pjanijiet u l-proġetti li aktarx ikollhom effett sinifikanti fuq iż-żoni 
speċjali ta’ konservazzjoni.

Skont kif ġie enfasizzat mill-petizzjonant, il-bżonn li tittieħed azzjoni biex jiġu protetti l-
pantani mgħollija fl-Irlanda hu enfasizzat mill-aħħar valutazzjoni tal-istat ta’ konservazzjoni 
ppubblikat mill-awtoritajiet Irlandiżi fl-2008. Kemm il-pantani mgħollija kif ukoll dawk tal-
għata ġew ivvalutati li qegħdin fi stat ta’ konservazzjoni sfavorevoli jew ħażin. Dan huwa 
partikolarment allarmanti għall-pantani mgħollija li huma attivi. Skont din il-valutazzjoni 
xjentifika, bħalissa l-pantani mgħollija intatti fl-Irlanda huma estremament rari u ż-żona 

                                               
1 ĠU L 206, 22.7.1992,  p. 7
2 ĠU L 143, 30.4.2004, p. 56.
3 ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40.
4 ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1.
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tagħhom naqset b’aktar minn 35 % fl-aħħar 10 snin 1.  Id-deterjorament li għaddej tal-
kundizzjonijiet idroloġiċi tal-ħabitat bir-rati attwali kkawżati mill-qtugħ tal-pit, il-forestrija u 
l-ħruq jitqies bħala theddida kbira għall-vijabbiltà tal-ħabitat fil-parti l-kbira tal-postijiet. 

L-Irlanda ħaddmet dik li hija ssejjaħ “sistema ta’ deroga” bl-għan li telimina gradwalment l-
estrazzjoni tal-pit minn artijiet tal-pit protetti. Inizjalment din ġiet applikata fl-1999 għal 32 SIK 
propost għall-pantani mgħollija. Skont dan l-arranġament, l-estrazzjoni tal-pit industrijali u 
kummerċjali kellha tibda tispiċċa gradwalment b’effett immedjat jew bikri, filwaqt li l-
estrazzjoni tal-pit għal skopijiet domestiċi kellha tibqa' tiġi permessa għal perjodu ta’ għaxar 
snin. L-arranġamenti ġew sussegwentement estiżi għal 24 SIK ieħor ta’ pantani mgħollija fl-
2002 u għal Żoni ta’ Wirt Naturali ta’ pantani mgħollija (nominazzjoni nazzjonali) fl-2004. 
Fit-28 ta’ Mejju 2010, il-Ministru tal-Ambjent Irlandiż ħabbar it-tmiem tal-qtugħ tal-pit fit-32 
SIK oriġinali ta’ pantani mgħollija li għalihom kienet ingħatat “deroga” fl-1999.  Il-ministru 
nnota li "Derogi simili se jitneħħew għal 24 SIK ieħor sal-aħħar tal-2011 u għal 75 Żona ta’ 
Wirt Naturali sal-aħħar tal-2013. Kollha f’daqqa, dawn is-siti jammontaw għal inqas minn 
5 % tal-artijiet tal-pit fl-Istat fejn il-qtugħ tal-pit huwa possibbli. Il-95 % tal-artijiet tal-pit l-
oħra mhumiex se jiġu affettwati. Il-qtugħ fiż-Żoni Speċjali ta’ Konservazzjoni tal-pantani bl-
għata li jseħħ prinċipalment fil-kosta tal-punent, se jkun jista’ jitkompla bir-restrizzjonijiet li 
ġew introdotti fl-1999".

Abbażi tal-evidenza disponibbli, jidher li l-Irlanda qed tikser id-dispożizzjonijiet differenti tal-
Artikolu 6 (2), (3) u (4) tad-Direttiva dwar il-Ħabitats fir-rigward tal-estrazzjoni tal-pit u tan-
Natura 2000. Sakemm ma ġewx evitati l-estrazzjoni tal-pit li tikkawża ħsara u d-deterjorament 
tas-siti tal-pantani rilevanti, jidher li dan huwa ksur tal-Artikolu 6(2) tad-Direttiva dwar il-
Ħabitats. L-estrazzjoni tal-pit tidher li qed titkompla mingħajr ma ssir valutazzjoni u teħid ta' 
deċiżjoni xierqa abbażi tal-Artikolu 6(3) u (4) tad-Direttiva dwar il-Ħabitats. Ma jidhirx li 
ġew sodisfatti l-kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 6(4) tad-Direttiva dwar il-Ħabitats. 
Għalkemm il-ħabitats li għandhom prijorità saritilhom il-ħsara, l-Irlanda ma talbitx , għal 
skopijiet ta' referenza għall-interess pubbliku li jieħu l-preċedenza, l-opinjoni tal-
Kummissjoni skont l-Artikolu 6(4) tad-Direttiva dwar il-Ħabitats. Barra minn hekk, ma ġiet 
ippreżentata l-ebda evidenza li tindika li hemm nuqqas ta’ alternattivi u ma ġiet adottata l-
ebda miżura ta’ kumpens għall-ħabitat.

B’rabta mal-allegat ksur tad-Direttiva 85/337 (id-Direttiva dwar l-Istima tal-Impatt 
Ambjentali), l-Artikolu 2(1) tad-Direttiva jipprevedi li l-Istati Membri għandhom jadottaw il-
miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li, qabel ma tingħata l-approvazzjoni, il-proġetti li 
x’aktarx ikun se jkollhom impatt sinifikanti fuq l-ambjent minħabba, inter alia, in-natura, id-
daqs u l-pożizzjoni tagħhom, ikun irid ikollhom approvazzjoni għall-iżvilupp u valutazzjoni 
fir-rigward tal-effetti tagħhom. L-Artikolu 4(2) tad-Direttiva dwar l-Istima tal-Impatt jistipula 
li “għall-proġetti mniżżla fil-lista fl-Anness II, Stati Membri għandhom jistabbilixxu jekk il-
proġett għandux jiġi sottomess għal valutazzjoni b’mod konformi mal-Artikoli 5 sa 10. L-
Istati Membri għandhom jagħmlu dik id-determinazzjoni permezz ta’: (a) eżami każ b’każ, 
jew (b) livelli jew kriterji stabbiliti mill-Istat Membru. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
japplikaw iż-żewġ proċeduri msemmija fil-punti (a) u (b)." Il-proġetti elenkati fl-Anness II 
jinkludu l-estrazzjoni tal-pit. L-Artikolu 4(3) tad-Direttiva dwar l-Istima tal-Impatt jipprevedi 

                                               
1 http://www.npws.ie/en/PublicationsLiterature/HabitatsDirectivereport07/
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li meta jitwettaq eżami każ b’każ jew jiġu stabbiliti l-livelli jew il-kriterji għall-iskop tal-
paragrafu 2, għandhom jiġu kkunsidrati l-kriterji tal-għażla rilevanti ddikjarati fl-Anness III.

Fil-Kawża C-392/96, il-Kummissjoni vs l-Irlanda, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE sabet li l-
Irlanda ma ħaditx il-miżuri meħtieġa għat-traspożizzjoni tal-Artikolu 4(2) tad-Direttiva EIA 
fir-rigward tal-klassi tal-proġett tal-estrazzjoni tal-pit fl-Anness II. B’mod partikolari, il-Qorti 
saret taf li t-traspożizzjoni Irlandiża ta’ dakinhar – li kienet tinvolvi limitu massimu assolut ta’ 
50 ettaru qabel ma proġett tal-estrazzjoni tal-pit ikun jeħtieġ EIA – ma żguratx il-valutazzjoni 
tal-proġetti żgħar iżda sinifikanti fil-qasam ambjentali u anqas ma żgurat il-kunsiderazzjoni 
xierqa tal-effetti kumulattivi.

Għalkemm, b’reazzjoni għad-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja, l-Irlanda introduċiet 
leġiżlazzjoni li tipprovdi monitoraġġ sistematiku tal-proġetti tal-estrazzjoni tal-pit fis-SIK u 
fiż-ŻWN, l-evidenza disponibbli turi li l-awtoritajiet Irlandiżi responsabbli m'applikawx din 
il-leġiżlazzjoni f’konformità mad-Direttiva EIA. Jidher li tkompliet issir l-estrazzjoni tal-pit 
fuq bażi mifruxa ħafna kemm fis-SIK kif ukoll fiż-ŻWN li jħaddnu fihom pantani mgħollija u 
tipi ta’ ħabitats assoċjati magħhom, u din kellha effetti negattivi kbar fuq l-ambjent. Fil-każ 
tal-pantani bl-għata, l-estrazzjoni tal-pit hija maħsuba li tkompli indefinittivament.

Abbażi tal-informazzjoni disponibbli, jidher li l-Irlanda ma adottatx, skont l-Artikolu 2(1) tad-
Direttiva dwar l-Istima tal-Impatt, il-miżuri kollha meħtieġa biex tiżgura li, qabel ma tingħata 
l-approvazzjoni, il-proġetti tal-estrazzjoni tal-pit li x’aktarx ikun se jkollhom effett sinifikanti 
fuq l-ambjent minħabba, inter alia, in-natura, id-daqs u l-pożizzjoni tagħhom ikun irid 
ikollhom approvazzjoni għall-iżvilupp u valutazzjoni fir-rigward tal-effetti tagħhom. B’mod 
aktar speċifiku, l-Irlanda qed tonqos, skont l-Artikolu 4(2) u (3) tad-Direttiva dwar l-Istima 
tal-Impatt, milli tiddetermina jekk il-proġetti tal-estrazzjoni tal-pit jeħtiġilhomx valutazzjoni. 
B’mod partikolari, jidher li, għall-proġetti tal-estrazzjoni tal-pit fl-artijiet tal-pit, fis-SIK u fiż-
ŻWN, l-Irlanda, fil-prattika, mhix qed tiddetermina fuq bażi ta’ każ b’każ għall-finijiet tal-
Artikolu 4(2) tad-Direttiva dwar l-Istima tal-Impatt u, fi kwalunkwe każ, mhix qed tiżgura li l-
kriterji, stabbiliti fl-Anness III tad-Direttiva dwar l-Istima tal-Impatt, qegħdin jiġu kkunsidrati 
bi sħiħ.

Fir-rigward tal-allegat ksur tad-Direttiva 2004/35/KE (id-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà 
Ambjentali - DRA), l-estrazzjoni tal-pit fiha nnifisha ma tappartjenix għal-lista ta’ attivitajiet 
perikolużi koperti mill-ambitu tar-responsabbiltà stretta tad-DRA. Madankollu, id-direttiva 
hija applikabbli wkoll għall-ħsara kkawżata lill-ispeċi protetti u lill-ambjenti naturali minn 
kwalunkwe attività ta' xogħol kull meta l-operatur ikun żbalja jew ikun negliġenti. 'Danni lill-
ispeċi protetti u lill-ambjenti naturali' huma definiti mid-DRA bħala kull dannu li għandu 
effett negattiv sinifikattiv fuq il-kisba u l-manteniment tal-istatus favorevoli ta’ ħarsien ta’ 
dawn l-ispeċi jew ambjenti b’referenza għad-Direttivi dwar il-Ħabitats u dwar l-Għasafar, 
b’mod partikolari għall-Anness I, II u IV tad-Direttiva dwar il-Ħabitats. Madankollu, l-effetti 
negattivi, li ġew identifikati preċedentement u li huma awtorizzati b’mod espliċitu, huma 
eżentati f'konformità ma’ ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttivi dwar il-Ħabitats u dwar l-
Għasafar, eż. skont l-Artikolu 6(3) u (4) tad-Direttiva dwar il-Ħabitats. Id-DRA tiddefinixxi l-
'istatus ta’ konservazzjoni' tal-ambjenti naturali b’mod simili bħad-Direttiva dwar il-Ħabitats.

L-operatur responsabbli li ġie identifikat mill-awtorità kompetenti bħala dak li kkawża l-ħsara 
ambjentali għandu jieħu l-azzjoni ta’ rimedju neċessarja u jħallas l-ispejjeż kollha għar-
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rimedju ambjentali, inklużi spejjeż amministrattivi, legali, tal-infurzar, tal-valutazzjoni eċċ. Ir-
rimedju skont id-DRA huwa maħsub għar-riabilitazzjoni jew is-sostituzzjoni tar-riżorsi 
naturali li ġarrbu ħsara u għas-servizzi tagħhom li jingħataw għall-benefiċċju ta’ riżorsa 
naturali oħra jew tal-pubbliku. Il-kategoriji ta’ rimedju, kif inhuma definiti mid-DRA, huma 
rimedju 'primarju' (ritorn tar-riżorsi naturali li ġarrbu ħsara lura għall-kundizzjoni oriġinali 
tagħhom), rimedju 'komplimentari' (ħolqien ta’ livell simili ta’ riżorsi naturali - li jkunu 
marbuta ġeografikament meta jkun possibbli – jekk ir-riżorsi li jkunu ġarrbu ħsara ma jkunux 
jistgħu jiġu lura għall-kundizzjoni oriġinali) u rimedju 'kumpensatorju' (kumpens għal kull 
'telfa temporanja' bejn il-ħsara u l-irkupru, li jikkonsisti f’titjib addizzjonali f’termini ta’ 
riżorsi naturali).

Fir-rigward tal-allegazzjonijiet tal-impedimenti biex jintlaħqu l-obbligi tal-Irlanda skont id-
Direttiva 2000/60/KE (id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma) għandu jiġi nnutat li l-pressjonijiet 
ambjentali, inkluża l-estrazzjoni tal-pit meta jkunu rilevanti, jeħtieġ li jiġu kkunsidrati mill-
awtoritajiet Irlandiżi fir-rigward tal-kisba tal-objettivi tad-direttiva. F’dan ir-rigward, il-
Pjanijiet ta’ Mmaniġġjar tal-Baċin tax-Xmara, li ġew ippreżentati mill-awtoritajiet Irlandiżi 
f’konformità mad-direttiva, jirrikonoxxu li t-tħaffir kollu għall-pit f’żoni ta’ aktar minn 50 
ettaru għandu jiġi liċenzjat mir-reġim tal-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis (IPPC) u 
l-produtturi privati tal-pit li huma parti minn din il-kategorija u li mhumiex diġà liċenzjati, se 
jiddaħħlu fir-reġim tal-IPPC mill-Aġenzija Irlandiża għall-Protezzjoni tal-Ambjent. Taħt dan 
il-limitu massimu tapplika l-liġi tal-ippjanar, u r-Regolament li jemenda tal-2001 tal-Gvern 
lokali (Ippjanar u Żvilupp) naqqas il-limitu massimu tal-ippjanar għat-tħaffir għall-pit minn 
50 għal 10 ettari. Fir-rigward tar-rimi minn intrapriżi privati iżgħar, l-awtoritajiet lokali 
għandhom l-għażla li joħorġu liċenzji għall-attività skont l-Atti dwar it-Tniġġis tal-Ilma u din 
l-għażla għandha tiġi eżerċitata fuq bażi ta' valutazzjoni tar-riskju biex jinkisbu l-objettivi tad-
Direttiva Qafas dwar l-Ilma.

Attwalment, il-Kummissjoni qed tivvaluta l-konformità, f’livell orizzontali, tal-Pjanijiet ta’ 
Mmaniġġjar tal-Baċin tax-Xmara kollha li waslu s’issa, mar-rekwiżiti tad-direttiva u 
tipprevedi l-pubblikazzjoni tar-riżultati ta’ din il-valutazzjoni fit-tielet rapport ta’ 
implimentazzjoni tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma fl-2012. Filwaqt li l-Kummissjoni tieħu 
nota tat-tħassib tal-petizzjonant, din mhux bażi suffiċjenti biex il-Kummissjoni tikkonkludi, 
f’dan l-istadju, li l-Irlanda mhix qiegħda timplimenta din id-direttiva.

Fir-rigward tal-allegazzjonijiet ta’ lobbying illegali mill-Kummissarju tal-UE Irlandiż, il-
Kummissjoni tixtieq tiċħad kwalunkwe insinwazzjoni li hija aġixxiet b’mod żbaljat fir-
rigward tal-infurzar tad-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-Kawża C-392/96 (l-estrazzjoni tal-
pit u d-Direttiva EIA) jew li kwalunkwe interferenza politika wasslet għal nuqqas ta’ twettiq 
tad-dmirijiet tagħha fir-rigward tal-estrazzjoni tal-pit u tal-liġi ambjentali tal-UE.   

Konklużjoni

L-informazzjoni mogħtija mill-petizzjonant turi li l-estrazzjoni tal-pit, partikolarment fis-siti u 
l-madwar tan-Natura 2000, mhix konformi mad-Direttiva dwar il-Ħabitats u mad-Direttiva 
EIA. Il-Kummissjoni bagħtet avviż ta’ ksur lill-Irlanda fit-28 ta’ Jannar 2011 minħabba n-
nuqqas ta’ konformità sistematiku ma’ dawn id-direttivi ambjentali fir-rigward tal-artijiet tal-
pit protetti. L-awtoritajiet Irlandiżi rrispondew għall-avviż tat-tqegħid fil-mora tal-
Kummissjoni fit-28 ta’ Marzu u fil-5 ta’ Mejju 2011.  Il-Kummissjoni qiegħda tikkunsidra l-
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passi li jmiss fil-proċedura.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV.), li waslet fis-16 ta’ Diċembru 2011.

Il-Kummissjoni diġà kkonfermat lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet li fetħet proċeduri ta’ ksur 
kontra l-Irlanda minħabba l-ksur tad-Direttiva dwar il-Ħabitats u d-Direttiva EIA marbuta 
mal-estrazzjoni tal-pit mill-pantani protetti.  Din tkopri l-estrazzjoni tal-pit kemm mill-pantani 
mgħollija kif ukoll mill-pantani bl-għata. L-iktar kwistjoni kritika hi dik tal-estrazzjoni tal-pit 
li qed isseħħ f'madwar 56 sit ta’ Natura 20000 għall-pantani mgħollija attivi, li hu ħabitat 
prijoritarju skont id-Direttiva dwar il-Ħabitats.

Il-Kummissjoni bagħtet avviż ta' tqegħid fil-mora fl-aħħar ta’ Jannar 2011. L-awtoritajiet 
Irlandiżi rrispondew fil-25 ta’ Marzu 2011 u fil-5 ta’ Mejju 2011.  Ir-risposta Irlandiża tal-
5 ta’ Mejju 2011 għall-avviż ta' tqegħid fil-mora tat dettalji dwar id-deċiżjonijiet il-ġodda tal-
gvern rigward l-estrazzjoni tal-pit.  L-awtoritajiet ikkonfermaw il-projbizzjoni (b’mod 
immedjat għal 32 pantan, u 24 pantan ieħor sa tmiem l-2011) u ddeskrivew strateġija tal-
infurzar li se takkumpanjaha.  Il-Ministru responsabbli nieda wkoll Kunsill għall-Artijiet tal-
Pit fl-1 ta’ Ġunju, bħala forum inklużiv li għandu l-għan li jindirizza l-problema tal-qtugħ tal-
pit f’pantani protetti.

Il-Kummissjoni rċeviet ir-rapport dettaljat mingħand il-petizzjonant li wera li milli jidher kien 
għadu għaddej qtugħ mekkaniku sinifikanti fl-2011 f’numru ta’ pantani mgħollija fejn dawn 
it-tip ta’ attivitajiet suppost kellhom jieqfu sal-2010. L-awtoritajiet Irlandiżi ġew mgħarrfa 
dwar dan fid-diskussjonijiet li saru magħhom dwar dan is-suġġett.

Fid-dawl tal-urġenza biex tiġi indirizzata l-protezzjoni tas-siti tal-pantani mgħollija, il-
Kummissjoni adottat opinjoni motivata fil-laqgħa tagħha dwar il-ksur li saret f'Ġunju u 
stabbilixxiet skadenza ta’ xahar biex tingħata risposta.  L-awtoritajiet Irlandiżi wieġbu fil-
15 ta’ Lulju 2011, u impenjaw ruħhom bi sħiħ li jinforzaw il-projbizzjoni fuq il-qtugħ tal-pit 
f’madwar 56 pantan mgħolli.  F’Settembru 2011, ġiet introdotta leġiżlazzjoni li tipprevedi 
setgħat ta’ infurzar ġodda biex jittrattaw kwalunkwe qtugħ ta' pit illegali mill-bidu tal-istaġun 
li jmiss fil-bidu tal-2012.  

Konklużjoni

Il-Kummissjoni qed tkompli bil-proċeduri ta’ ksur kontra l-Irlanda minħabba n-nuqqas ta’ 
konformità sistematiku mad-direttivi ambjentali relatati ma’ artijiet tal-pit protetti, 
partikolarment fir-rigward tal-pantani mgħollija.  L-Irlanda impenjat ruħha bis-sħiħ li se 
tinforza l-projbizzjoni fuq il-qtugħ tal-pit f’madwar 50 pantan mgħolli.  F’Settembru 2011, 
daħlet fis-seħħ leġiżlazzjoni li tipprevedi setgħat ta’ infurzar ġodda biex jittrattaw kwalunkwe 
qtugħ ta' pit mill-bidu tal-istaġun li jmiss fil-bidu tal-2012.  Il-Kummissjoni qed issegwi dawn 
l-iżviluppi mill-qrib bil-għan li tiddetermina jekk fil-verità dan huwiex ser iwassal għal 
azzjoni effikaċi prattika.  

5. Risposta tal-Kummissjoni (II), li waslet fit-30 ta’ Ottubru 2013

Il-Kummissjoni diġà infurmat lill-Kumitat tal-Petizzjonijiet li hemm proċedura ta' ksur kontra 
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l-Irlanda għall-ksur sistematiku tad-Direttivi tal-Ħabitats u tal-EIA marbuta mal-estrazzjoni 
tal-pit f'artijiet tal-pit protetti, partikolarment fir-rigward ta' tlieta u ħamsin pantan mgħolli 
protett ta' Natura 2000.  

Bħala risposta għal din l-azzjoni legali, l-awtoritajiet Irlandiżi fl-2001 introduċew projbizzjoni 
fuq kull qtugħ ta' pit mis-siti ta' Pantan Mgħolli ta' Natura 2000.  Minn dakinhar 'l hawn 
żammew lill-Kummissjoni infurmata b'mod regolari dwar programm ta' miżuri li introduċew 
biex jakkumpanjaw id-deċiżjoni dwar il-waqfien tal-qtugħ tal-pit f'dawn is-siti protetti u biex 
jiżguraw konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE.

Introduċew ħlasijiet ta' kumpens għal dawk il-persuni affettwati li jaqtgħu il-pit, it-twassil ta' 
pit fid-djar ta' dawn in-nies u programm ta' rilokazzjoni tan-nies li jaqtgħu l-pit għal pantani 
mhux protetti. Ħafna min-nies li jaqtgħu l-pit għażlu li japplikaw għall-iskema tal-ħlasijiet ta' 
kumpens, li għaliha kien hemm kważi 2 800 applikant.  Ġie stabbilit Kunsill għall-Artijiet tal-
Pit, li jinvolvi rappreżentanti minn gruppi differenti ta' partijiet interessati, biex jassisti lill-
awtoritajiet Irlandiżi. Dan kollu jinkludi appoġġ lill-awtoritajiet Irlandiżi biex tkun stabbilita 
Strateġija Nazzjonali tal-Artijiet tal-Pit immirata għall-konservazzjoni u l-ġestjoni fit-tul ta' 
din ir-riżorsa fl-Irlanda. L-awtoritajiet Irlandiżi qed jiżviluppaw ukoll pjan ta' ġestjoni għan-
netwerk tal-pantan mgħolli ta' Natura 2000 li se jipprovdi l-bażi għall-objettivi tal-Irlanda li 
jinkludu n-netwerk kollu, inkluż ir-restawr tas-siti.

L-infurzar effettiv tal-projbizzjoni dwar il-qtugħ tal-pit fi 53 pantan mgħolli hu ċentrali biex 
jissolva dan il-każ ta' ksur kontra l-Irlanda. Madankollu, dan wera kemm dan kollu hu 
kwistjoni soċjali kumplessa fil-komunitajiet affettwati mill-projbizzjoni tal-qtugħ tal-pit. L-
awtoritajiet Irlandiżi kkonfermaw li fl-2012 u l-2013 ma sar l-ebda qtugħ illegali ta' pit fil-
parti l-kbira ta' dawn is-siti protetti. Madankollu, jirrikonoxxu li seħħ qtugħ mhux awtorizzat 
f'24 pantan għalkemm il-livell ta' qtugħ annwali naqas b'mod sinifikanti u kważi naqas bin-
nofs fl-2013. Filwaqt li dan jirrappreżenta tnaqqis drammatiku sa minn meta ġiet introdotta l-
projbizzjoni fl-2011, u jirrifletti l-fatt li l-maġġoranza kbira tal-persuni li jaqtgħu l-pit żammet 
lura milli taqta', skont l-awtoritajiet xorta baqgħet tippersisti xi reżistenza għat-twaqqif. 

L-awtoritajiet Irlandiżi pprovdew informazzjoni lill-Kummissjoni fuq bażi regolari dwar il-
monitoraġġ, inklużi l-attivitajiet ta' monitoraġġ mill-ajru, u l-azzjoni ta' segwitu ta' nfurzar fir-
rigward ta' għadd ta' inċidenti ta' qtugħ illegali fl-2013. L-awtoritajiet irreaġixxew malajr 
għall-każijiet ta' qtugħ.  Bis-saħħa tal-azzjonijiet ta' infurzar min-National Parks and Wildlife 
Service, l-AirCorps u l-Gardaì (il-pulizija Irlandiża) f'ħafna każijiet ġie skopert b'suċċess u 
malajr, u ġie evitat, il-qtugħ illegali ta' pit.  Il-każijiet kollha ta' qtugħ illegali qed jiġu 
investigati, b'attenzjoni partikolari għal dawk il-kuntratturi identifikati bħala dawk li wettqu 
dan it-tip ta' xogħlijiet. Il-Kummissjoni ġiet infurmata li għadd ta' prosekuzzjonijiet għadhom 
pendenti fil-Qrati Irlandiżi.

Konklużjoni

L-Irlanda imponiet projbizzjoni tal-qtugħ tal-pit fil-pantani mgħollija kollha ta' Natura 2000. 
L-awtoritajiet Irlandiżi qegħdin jaġġornaw regolarment lill-Kummissjoni dwar l-
implimentazzjoni u l-infurzar tal-miżuri li qed jiġu stabbiliti minnhom biex jiżguraw 
konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE. Il-problema tal-qtugħ illegali tal-pit f'dawn 
is-siti protetti għadha ma ġietx solvuta għalkollox minkejja l-fatt li matul l-aħħar sentejn 
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naqset b’mod drammatiku. L-awtoritajiet Irlandiżi qegħdin jiżviluppaw pjan ta' ġestjoni 
mmirat għall-ġestjoni u r-restawr fit-tul tal-pantani mgħollija protetti u qegħdin jiżviluppaw 
ukoll strateġija nazzjonali tal-artijiet tal-pit immirata għall-ħarsien u l-użu sostenibbli tar-
riżorsi tal-artijiet tal-pit tagħha.  Fil-qafas tal-proċedura ta' ksur, il-Kummissjoni tkompli 
tissorvelja mill-qrib dawn l-iżviluppi kollha biex tiżgura konformità sħiħa mal-leġiżlazzjoni 
ambjentali tal-UE.


