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Betreft: Verzoekschrift 0755/2010, ingediend door Tony Lowes (Ierse nationaliteit), 
namens Friends of the Irish Environment, over het feit dat Ierland in 
gebreke blijft bij de handhaving van de Europese milieuwetgeving in 
verband met de winning van turf

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat Ierland in gebreke zou zijn gebleven bij de handhaving van de EG-
Richtlijn 92/43 (habitatrichtlijn), EG-Richtlijn 2004/35 (milieuaansprakelijkheidsrichtlijn), 
EG-Richtlijn 85/337 (milieueffectbeoordelingsrichtlijn) en EG-Richtlijn 2000/60 
(kaderrichtlijn water) alsook bij de uitvoering van verschillende arresten van het Europees 
Hof van Justitie in verband met de winning van turf. Volgens indiener wordt het toegestaan 
om in Natura 2000-gebieden en in de nabijheid daarvan turf te winnen, wat zou leiden tot 
veranderingen in landgebruik, en in veel gevallen in strijd zou zijn met de verplichtingen van 
Ierland in het kader van de kaderrichtlijn water. Hij beweert dat de afgelopen decennia op 
ongekende schaal veengebieden zijn ontgonnen, hetgeen tot negatieve gevolgen heeft geleid 
voor de biodiversiteit. Indiener verzoekt het Europees Parlement de noodzakelijke stappen te 
nemen om ervoor te zorgen dat de bovengenoemde wetgeving naar behoren wordt 
gehandhaafd in Ierland.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 3 november 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2011

Indiener stelt dat Ierland in gebreke is gebleven bij de handhaving van de EG-Richtlijn 92/43 
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(habitatrichtlijn)1, EG-Richtlijn 2004/35 (milieuaansprakelijkheidsrichtlijn)2, EG-
Richtlijn 85/337 (milieueffectbeoordelingsrichtlijn)3 en EG-Richtlijn 2000/60 (kaderrichtlijn 
water)4 alsook bij de uitvoering van verschillende arresten van het Europees Hof van Justitie 
in verband met de winning van turf.

In het verzoekschrift worden een aantal problemen opgeworpen betreffende de toepassing van 
milieuwetgeving van de EU. Het blijkt echter dat de meest substantiële problemen verband 
houden met de habitatrichtlijn en de milieueffectbeoordelingsrichtlijn, en derhalve hebben 
onderstaande opmerkingen grotendeels betrekking op deze twee stukken wetgeving.

Met betrekking tot de vermeende inbreuken op de habitatrichtlijn dient te worden opgemerkt 
dat hoogvenen en bedekkingsvenen krachtens deze richtlijn beide zijn opgenomen als 
habitattypen van communautair belang, waarbij de actieve vormen van deze habitattypen van 
prioritair belang zijn. De hoofddoelstelling is om deze habitats in een gunstige staat van 
instandhouding te behouden. Dit dient hoofdzakelijk te worden verwezenlijkt door ze te 
beschermen, beheren en herstellen in het kader van speciale beschermingszones (SBZ). 
Ierland draagt een bijzondere verantwoordelijkheid binnen de EU voor de bescherming van 
zowel hoogvenen als bedekkingsvenen.

Elke lidstaat moest uit hoofde van de richtlijn een lijst indienen met gebieden van 
communautair belang (GCB’s) voor de verschillende habitattypen en soorten die op hun 
grondgebied voorkomen. Doordat het geen volledige lijst van gebieden had ingediend, is 
Ierland in september 2001 door het Europees Hof van Justitie veroordeeld (Zaak C-67/99, 
Commissie/Ierland). De Ierse gebieden die zijn voorgesteld voor beide habitattypen worden 
thans als toereikend beschouwd voor de toepassing van de richtlijn. Ierland heeft ook 
krachtens nationale wetgeving zowel hoogveen- als bedekkingsveengebieden als natuurlijk 
erfgoed aangewezen.

De belangrijkste bepalingen die van belang zijn voor de bescherming van Ierse hoog- en 
bedekkingsvenen in het Natura 2000-netwerk, zijn opgenomen in artikel 6 van de richtlijn. 
Artikel 6, lid 2, van de habitatrichtlijn bepaalt dat lidstaten “passende maatregelen [moeten 
treffen] om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van 
soorten in de speciale beschermingszones niet verslechtert en er geen storende factoren 
optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn aangewezen voor zover die factoren, gelet 
op de doelstellingen van deze richtlijn een significant effect zouden kunnen hebben.” In 
artikel 6, lid 3 en 4, van de habitatrichtlijn is een procedure opgenomen voor het beoordelen 
en goedkeuren van plannen en projecten die waarschijnlijk een significant effect hebben op 
speciale beschermingszones.

Zoals aangegeven door indiener, wordt de noodzaak tot actie ter bescherming van de Ierse 
hoogvenen onderstreept door de meest recente beoordeling van de staat van instandhouding 
die de Ierse autoriteiten in 2008 publiceerden. Volgens deze beoordeling verkeerden zowel de 
hoogvenen als de bedekkingsvenen in een ongunstige en slechte staat van instandhouding. De 

                                               
1 PB L 206 van 22 juli 1992, blz. 7.
2 PB L 143 van 30 april 2004, blz. 56.
3 PB L 175 van 5 juli 1985, blz. 40.
4 PB L 327 van 22 december 2000, blz. 1.
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situatie is met name alarmerend voor actieve hoogvenen. Volgens deze wetenschappelijke 
beoordeling is intact hoogveen in Ierland thans extreem zeldzaam en is in de afgelopen 10 jaar 
35 % van het oppervlak verloren gegaan.1 De aanhoudende en snelle verslechtering van de 
hydrologische omstandigheden van de habitat, veroorzaakt door turfsteken, bosbouw en 
verbranding, vormt op de meeste locaties een ernstige bedreiging voor de levensvatbaarheid
van de habitat.

Ierland heeft wat het noemt een “derogatiesysteem” toegepast met als doel het uitfaseren van de 
turfwinning in beschermde veengebieden. Dit systeem werd oorspronkelijk in 1999 toegepast op 
32 voorgestelde GCB’s voor hoogvenen. Krachtens deze regeling zou de industriële en 
commerciële turfwinning met onmiddellijke ingang of op zeer korte termijn worden 
uitgefaseerd, terwijl turfwinning voor eigen gebruik geoorloofd zou blijven voor een periode 
van tien jaar. De regelingen werden vervolgens in 2002 uitgebreid tot nog eens 24 als GCB 
aangemerkte hoogvenen en in 2004 tot hoogvenen in natuurlijk erfgoedgebieden ("Natural 
Heritage Areas"; een nationale aanduiding). Op 28 mei 2010 kondigde de Ierse minister van 
Milieu een einde aan het turfsteken aan in de oorspronkelijke 32 als GCB aangewezen 
hoogvenen waarvoor in 1999 een "derogatie" was verleend. De minister gaf aan dat “eind 
2011 een einde zal komen aan vergelijkbare derogaties voor nog eens 24 speciale 
beschermingszones en dat eind 2013 hetzelfde zal gelden voor 75 natuurlijk erfgoedgebieden. 
In totaal beslaan deze gebieden minder dan 5% van de veengebieden in het landsdeel waar 
turfsteken mogelijk is. Voor de resterende 95 % van de veengebieden verandert er niets. Het 
turfsteken op als speciale beschermingszone aangewezen bedekkingsvenen, die zich 
voornamelijk aan de westkust bevinden, mag blijven doorgaan onder de restricties die in 
1999 zijn ingevoerd".

Op basis van de beschikbare gegevens blijkt dat Ierland in strijd handelt met de verschillende 
bepalingen van artikel 6, lid 2, 3 en 4, van de habitatrichtlijn met betrekking tot turfwinning en 
Natura 2000. Voor zover de schadelijke turfwinning en de verslechtering van de betreffende 
veengebieden niet is voorkomen, lijkt dit een inbreuk op artikel 6, lid 2, van de habitatrichtlijn 
te zijn. De turfwinning lijkt door te gaan zonder voorafgaande, passende beoordeling en 
besluitvorming op basis van artikel 6, lid 3 en 4, van de habitatrichtlijn. Aan de voorwaarden 
waarnaar in artikel 6, lid 4, van de habitatrichtlijn wordt verwezen, lijkt niet te worden 
voldaan. Hoewel prioritaire habitats zijn beschadigd, heeft Ierland, onder verwijzing naar een 
hoger openbaar belang, geen advies ingewonnen bij de Commissie krachtens artikel 6, lid 4, 
van de habitatrichtlijn. Bovendien zijn er geen gegevens overlegd op basis waarvan kan 
worden vastgesteld dat er geen alternatieven zijn en er zijn geen compenserende maatregelen 
voor habitats genomen.

Wat betreft de vermeende overtredingen van Richtlijn 85/337 
(milieueffectbeoordelingsrichtlijn), bepaalt artikel 2, lid 1, van de richtlijn dat lidstaten de 
nodige maatregelen dienen te treffen om te verzekeren dat, voordat een vergunning wordt 
verleend, de projecten die een aanzienlijk milieueffect kunnen hebben, onder andere gezien 
hun aard, omvang of locatie, worden onderworpen aan een verplichte procedure voor het 
verkrijgen van een exploitatievergunning en een beoordeling van hun effecten. Artikel 4, 
lid 2, van de milieueffectbeoordelingsrichtlijn bepaalt dat voor projecten die in bijlage II zijn 

                                               
1 http://www.npws.ie/en/PublicationsLiterature/HabitatsDirectivereport07/.



PE467.097v03-00 4/8 CM\1010181NL.doc

NL

opgesomd, de lidstaten middels a) een onderzoek per geval, of b) door de lidstaten ingestelde 
drempels of criteria dienen te bepalen of het project moet worden onderworpen aan een 
beoordeling overeenkomstig de artikelen 5 t/m 10. Lidstaten kunnen ervoor kiezen zowel 
procedure a) als b) toe te passen. Turfwinning is opgenomen onder de projecten die in bijlage 
II zijn opgesomd. Artikel 4, lid 3, van de milieueffectbeoordelingsrichtlijn bepaalt dat bij het 
onderzoek per geval of bij de vaststelling van drempelwaarden of criteria bij de toepassing 
van lid 2, rekening moet worden gehouden met de relevante selectiecriteria van bijlage III.

In zaak C-392/96, Commissie/Ierland, heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld dat 
Ierland niet de noodzakelijke maatregelen had genomen om artikel 4, lid 2, van de MEB-
richtlijn om te zetten met betrekking tot de projectcategorie turfwinning in bijlage II. Het Hof 
stelde met name vast dat de toenmalige Ierse omzetting – waarbij een absolute drempel gold 
van 50 hectare alvorens een turfwinningsproject aan de MEB-vereiste moest voldoen – geen 
waarborg bood dat kleine maar milieutechnisch significante projecten werden beoordeeld en 
geen zekerheid gaf dat voldoende aandacht werd geschonken aan cumulatieve effecten.

Hoewel Ierland in reactie op dit arrest van het EHvJ wetgeving heeft ingevoerd die voorziet in 
een systematische screening van turfwinningsprojecten in GCB’s en natuurlijk 
erfgoedgebieden, blijkt uit de beschikbare gegevens dat de verantwoordelijke Ierse 
autoriteiten deze wetgeving niet hebben toegepast overeenkomstig de MEB-richtlijn. Het lijkt 
erop dat de turfwinning op grote schaal is voortgezet in zowel GCB’s als natuurlijk 
erfgoedgebieden met hoogvenen en aanverwante habitattypen, met grote negatieve gevolgen 
voor het milieu. In het geval van bedekkingsvenen lijkt de turfwinning onbeperkt voort te 
duren.

Op basis van de beschikbare gegevens blijkt dat Ierland niet alle noodzakelijke maatregelen 
heeft genomen, overeenkomstig artikel 2, lid 1, van de MEB-richtlijn, om te verzekeren dat, 
voordat een vergunning wordt verleend, turfwinningsprojecten die een aanzienlijk milieu-
effect kunnen hebben, onder andere gezien hun aard, omvang of locatie, worden onderworpen 
aan een verplichte procedure voor het verkrijgen van een exploitatievergunning en een 
beoordeling van hun effecten. Meer specifiek blijft Ierland in gebreke bij het bepalen of 
turfwinningsprojecten, in overeenstemming met artikel 4, lid 2 en 3, van de MEB-richtlijn, 
een beoordeling behoeven. Met name blijkt dat Ierland voor turfwinningsprojecten in 
veengebieden, GCB’s en natuurlijk erfgoedgebieden in de praktijk geen onderzoek per geval 
verricht in de zin van artikel 4, lid 2, van de MEB-richtlijn en in elk geval niet waarborgt dat 
de criteria zoals uiteengezet in bijlage III van de MEB-richtlijn volledig in aanmerking 
worden genomen.

Wat betreft de vermeende inbreuken op EG-Richtlijn 2004/35 
(milieuaansprakelijkheidsrichtlijn), behoort turfwinning als zodanig niet tot de genoemde
gevaarlijke activiteiten die vallen onder de strikte aansprakelijkheidsreikwijdte van de 
richtlijn. De richtlijn is echter tevens van toepassing op schade aan beschermde soorten en 
natuurlijke habitats veroorzaakt door beroepsactiviteiten wanneer de exploitant in overtreding 
of nalatig is geweest. "Schade aan beschermde natuurlijke habitats en soorten" wordt in de 
milieuaansprakelijkheidsrichtlijn gedefinieerd als aanmerkelijke negatieve effecten op […] het 
bereiken of handhaven van de gunstige staat van instandhouding van deze soorten of habitats
onder verwijzing naar de habitat- en vogelrichtlijn, in het bijzonder bijlage I, II en IV van de 
habitatrichtlijn. Vrijgesteld zijn echter eerder vastgestelde negatieve effecten die expliciet zijn 
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toegelaten ingevolge enkele bepalingen in de habitat- en vogelrichtlijn, bijv. krachtens 
artikel 6, lid 3 en 4, van de habitatrichtlijn. De milieuaansprakelijkheidsrichtlijn definieert de 
"staat van instandhouding" van natuurlijke habitats op soortgelijke wijze als de 
habitatrichtlijn.

De aansprakelijke exploitant die door de bevoegde autoriteit werd aangewezen als de 
veroorzaker van de milieuschade, dient de noodzakelijke herstelmaatregelen te nemen en de 
volledige herstelkosten van de milieuschade te dragen, waaronder de administratieve, 
juridische, handhavings- en beoordelingskosten. Herstel in de zin van de 
milieuaansprakelijkheidsrichtlijn beoogt herstel en vervanging van de beschadigde natuurlijke 
hulpbronnen en de diensten die deze verlenen ten gunste van andere natuurlijke hulpbronnen 
of het publiek. De herstelcategorieën zoals vastgesteld door de 
milieuaansprakelijkheidsrichtlijn zijn 'primair' herstel (het terugbrengen van de beschadigde 
natuurlijke hulpbronnen naar hun basisstaat), 'complementair' herstel (het creëren van een 
vergelijkbaar niveau van natuurlijke hulpbronnen – waar mogelijk geografisch verbonden –
indien de beschadigde hulpbronnen niet tot hun basisstaat kunnen worden teruggebracht), en 
'compenserend' herstel (compensatie voor 'tussentijdse verliezen' tussen schade en herstel, 
bestaande uit additionele verbeteringen in termen van natuurlijke hulpbronnen).

Ten aanzien van vermeende belemmeringen bij het voldoen aan de Ierse verplichtingen 
ingevolge EG-Richtlijn 2000/60 (kaderrichtlijn water, WKR), dient te worden opgemerkt dat 
de druk op het milieu, onder andere door turfwinning, door de Ierse autoriteiten in 
aanmerking dient te worden genomen met het oog op het bereiken van de doelstellingen van 
de richtlijn. In dit verband wordt in de door de Ierse autoriteiten ingediende 
stroomgebiedbeheerplannen, in naleving van de richtlijn, erkent dat alle afgravingen van turf 
in gebieden boven 50 hectare een vergunning behoeven ingevolge de geïntegreerde preventie 
en bestrijding van verontreiniging (IPPC-regime), en binnen deze categorie vallende 
particuliere turfproducenten die niet reeds over een vergunning beschikken, zullen onder het 
IPPC-regime worden gebracht door het Ierse Bureau voor Milieubescherming. Onder deze 
drempel is planningswetgeving van toepassing en de lokale "Government (Planning and 
Development) Amendment Regulation 2001" heeft de planningsdrempel voor turfwinning 
verlaagd van 50 naar 10 hectare. Wat betreft lozingen van kleinere particuliere 
ondernemingen hebben lokale autoriteiten de mogelijkheid vergunningen te verlenen voor 
activiteiten ingevolge de Wet op de watervervuiling en bij het nastreven van de doelstellingen 
van de kaderrichtlijn water dient deze mogelijkheid op basis van een risicoanalyse te worden 
benut.

De Commissie beoordeelt thans op horizontaal niveau of alle stroomgebiedbeheerplannen die 
tot dusver zijn ontvangen, voldoen aan de vereisten van de richtlijn, en denkt de resultaten van 
deze beoordeling in 2012 te publiceren in het derde WKR-uitvoeringsverslag. Hoewel de 
Commissie nota neemt van de door indiener geuite bekommernissen, biedt dit onvoldoende 
basis voor de Commissie om in dit stadium te concluderen dat Ierland er niet in slaagt deze 
richtlijn ten uitvoer te leggen.

Wat betreft de vermeende onrechtmatige lobbyactiviteiten door een Ierse EU-commissaris, 
weerspreekt de Commissie elke insinuatie dat zij onjuist gehandeld zou hebben met 
betrekking tot de tenuitvoerlegging van het arrest van het EHvJ in zaak C-392/96 (turfwinning 
en de MEB-richtlijn) of dat zij door politieke inmenging niet in staat zou zijn geweest haar 
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taken te vervullen op het gebied van turfwinning en milieuwetgeving van de EU.

Conclusie

De door indiener verstrekte gegevens duiden erop dat de turfwinning, met name in en rond 
Natura 2000-gebieden, onverenigbaar is met de habitat- en MEB-richtlijn. De Commissie 
heeft Ierland op 28 januari 2011 per brief in gebreke gesteld vanwege systematische niet-
naleving van deze milieurichtlijnen met betrekking tot beschermde veengebieden. De Ierse 
autoriteiten beantwoordden de ingebrekestelling van de Commissie op 28 maart en 5 mei 
2011. De Commissie denkt momenteel na over de volgende stappen in de procedure.

4. Antwoord van de Commissie (REV.), ontvangen op 16 december 2011

De Commissie heeft de Commissie verzoekschriften al laten weten dat ze een niet-
nalevingsprocedure tegen Ierland is gestart wegens inbreuken op de habitat- en de MEB-
richtlijn ten gevolge van turfwinning op beschermde venen. Die procedure betreft turfwinning 
op zowel hoogvenen als bedekkingsvenen. Het grootste pijnpunt is de verdere turfwinning in 
ongeveer 56 Natura 2000-gebieden voor actief hoogveen, die krachtens de habitatrichtlijn een 
prioritaire habitat zijn.

De Commissie stuurde Ierland eind januari 2011 een ingebrekestelling. De Ierse autoriteiten 
beantwoordden die op 25 maart 2011 en 5 mei 2011. Het Ierse antwoord van 5 mei 2011 op 
de ingebrekestelling bevatte nadere bijzonderheden over nieuwe regeringsbeslissingen inzake 
turfwinning. De autoriteiten bevestigden het verbod (met onmiddellijke ingang voor 32 venen 
en tegen eind 2011 voor nog 24 andere) en beschreven een flankerende strategie voor de 
handhaving daarvan. De verantwoordelijke minister richtte op 1 juni ook een Raad voor 
veengebieden (Peatlands Council) op, als een inclusief forum om het probleem van turfsteken 
op beschermde venen aan te pakken.

De Commissie heeft van indiener een gedetailleerd verslag ontvangen dat aantoont dat er in 
2011 nog altijd in aanzienlijke mate mechanisch turf lijkt te worden gestoken in een aantal 
van de hoogvenen waar dat in 2010 had moeten ophouden. Dit is onder de aandacht van de 
Ierse autoriteiten gebracht in gesprekken hierover met hen.

Aangezien dringend werk moest worden gemaakt van de bescherming van hoogveengebieden, 
heeft de Commissie op haar vergadering over inbreuken in juni een met redenen omkleed 
advies aangenomen met een antwoordtermijn van een maand. De Ierse autoriteiten hebben 
daar op 15 juli 2011 op geantwoord, waarbij ze een duidelijke verbintenis zijn aangegaan om 
het verbod op turfsteken op een 56-tal hoogvenen te doen naleven. In september 2011 werd er 
wetgeving ingevoerd die voorziet in nieuwe handhavingsbevoegdheden om illegaal turfsteken 
vanaf de start van het volgende seizoen, begin 2012, aan te pakken.

Conclusie

De Commissie gaat door met de inbreukprocedure tegen Ierland vanwege systematische niet-
naleving van de bewuste milieurichtlijnen met betrekking tot beschermde veengebieden en 
met name beschermde hoogvenen in het kader van Natura 2000. Ierland is een duidelijke 
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verbintenis aangegaan om het verbod op turfsteken op een 50-tal hoogvenen te doen naleven. 
In september 2011 werd wetgeving ingevoerd die voorziet in nieuwe 
handhavingsbevoegdheden om illegaal turfsteken vanaf de start van het volgende seizoen, 
begin 2012, aan te pakken. De Commissie volgt de ontwikkelingen op de voet om na te gaan 
of dit zich zal vertalen in doeltreffende actie op het terrein.

5. Antwoord van de Commissie (II), ontvangen op 30 oktober 2013

De Commissie heeft de Commissie verzoekschriften reeds op de hoogte gebracht van de 
lopende niet-nalevingsprocedure tegen Ierland vanwege systematische inbreuken op de 
habitat- en de MEB-richtlijn in verband met de turfwinning op beschermde venen en met 
name 53 in het kader van Natura 2000 beschermde hoogvenen.  

Naar aanleiding van deze procedure hebben de Ierse autoriteiten in 2011 een algemeen verbod 
op turfsteken in Natura 2000-hoogveengebieden ingevoerd. Sindsdien wordt de Commissie 
regelmatig geïnformeerd over de invoering van een programma van maatregelen dat verband 
houdt met de beslissing het turfsteken in deze beschermde gebieden te beëindigen en de 
naleving van de EU-milieuwetgeving te garanderen.

Ze hebben een financiële compensatieregeling voor de getroffen turfstekers in het leven 
geroepen, turfleveringen aan huishoudens van de getroffen turfstekers en een programma voor 
relocatie van turfstekers naar venen die niet beschermd zijn. De meeste turfstekers hebben 
gekozen voor de compensatieregeling, waarvoor 2 800 aanvragen zijn ontvangen. Ter 
ondersteuning van de Ierse autoriteiten is er een Raad voor veengebieden (Peatlands Council) 
opgericht, waarin vertegenwoordigers van verschillende belanghebbende partijen 
plaatsnemen. Deze raad ondersteunt de Ierse autoriteiten o.a. bij de ontwikkeling van een 
nationale strategie ten aanzien van veengebieden (National Peatlands Strategy) die zich richt 
op de instandhouding en het beheer op lange termijn van deze hulpbron in Ierland. De Ierse 
autoriteiten zijn tevens bezig met de ontwikkeling van een beheerplan voor de hoogvenen in 
het Natura 2000-netwerk, dat de basis zal vormen voor de doelstellingen van Ierland ten 
aanzien van het hele netwerk, met inbegrip van het herstel van de gebieden.

De doeltreffende handhaving van het verbod op turfsteken op 53 hoogvenen staat centraal bij 
de afwikkeling van de inbreukprocedure tegen Ierland. Dit blijkt echter een zeer complex 
sociaal probleem te zijn binnen de gemeenschappen die getroffen worden door het verbod. De 
Ierse autoriteiten hebben bevestigd dat er in 2012 en 2013 geen illegale turfwinning heeft 
plaatsgevonden in het merendeel van deze beschermde gebieden. Zij geven echter toe dat er 
op 24 venen sprake was van onrechtmatig turfsteken, hoewel de jaarlijkse turfwinning 
aanzienlijk gedaald is en in 2013 bijna gehalveerd. Hoewel dit betekent dat er sinds de 
invoering van het verbod in 2011 een drastische vermindering heeft plaatsgevonden en laat 
zien dat de overgrote meerderheid van de turfstekers is opgehouden met turfsteken, blijft er 
volgens de autoriteiten nog enige weerstand tegen het verbod bestaan. 

De Ierse autoriteiten hebben de Commissie regelmatig ingelicht over de controle op het 
verbod, met inbegrip van inspecties vanuit de lucht, en handhavingsmaatregelen in verband 
met een aantal incidenten in 2013 waarbij sprake was van illegaal turfsteken. De autoriteiten 
hebben snel gereageerd op deze incidenten. Handhavingsmaatregelen van de "National Parks 
and Wildlife Service", het "Air Corps" en de "Gardaí" (Ierse politie) hebben er vaak toe geleid 
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dat gevallen van illegaal turfsteken snel en met goed gevolg ontdekt en voorkomen konden 
worden. Alle gevallen van illegaal turfsteken worden onderzocht met speciale aandacht voor 
de handelaren die dergelijke werkzaamheden uitgevoerd hebben. De Commissie is ervan op
de hoogte gesteld dat er enkele processen aanhangig zijn bij de Ierse rechtbanken.

Conclusie

Ierland heeft een verbod op turfsteken ingevoerd op alle beschermde hoogvenen in het Natura 
2000-gebied. De Ierse autoriteiten houden de Commissie regelmatig op de hoogte van de 
tenuitvoerlegging en de handhavingsmaatregelen die door hen worden toegepast om naleving 
van de EU-milieuwetgeving te waarborgen. Ondanks het feit dat de illegale turfwinning in 
deze beschermde gebieden drastisch verminderd is, is het probleem nog niet volledig 
opgelost. De Ierse autoriteiten ontwikkelen een beheerplan dat gericht is op het 
langetermijnbeheer en het herstel van de beschermde hoogvenen, en tevens een nationale 
strategie ten aanzien van veengebieden die erop gericht is de instandhouding en het duurzaam 
gebruik van zijn veengronden te waarborgen.  In het kader van de inbreukprocedure blijft de 
Commissie al deze ontwikkelingen van dichtbij volgen om de naleving van de EU-
milieuwetgeving zeker te stellen.


