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Przedmiot: Petycja 0755/2010, którą złożył Tony Lowes (Irlandia) w imieniu 
organizacji Friends of the Irish Environment, w sprawie niewdrożenia przez 
Irlandię europejskich przepisów dotyczących ochrony środowiska 
w odniesieniu do wydobywania torfu

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że Irlandia nie wdrożyła dyrektywy 92/43/WE (dyrektywy 
siedliskowej), dyrektywy 2004/35/WE (dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za 
środowisko), dyrektywy 85/337/WE (dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko) oraz dyrektywy 2000/60/WE (ramowej dyrektywy wodnej), jak również szeregu 
orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w odniesieniu do wydobywania torfu. 
Według składającego petycję wydobywanie torfu jest dozwolone na obszarach należących do 
sieci Natura 2000 i w ich pobliżu, ale wiąże się ze zmianami użytkowania gruntów i w wielu 
przypadkach byłoby sprzeczne ze zobowiązaniami Irlandii podjętymi na podstawie ramowej 
dyrektywy wodnej. Utrzymuje on, że torfowiska były przez ostatnie dziesięciolecia 
eksploatowane na niespotykaną skalę, co wywarło negatywny wpływ na różnorodność 
biologiczną. Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie 
niezbędnych działań w celu zapewnienia odpowiedniego wdrożenia w Irlandii wyżej 
wymienionych przepisów.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 3 listopada 2010 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 10 czerwca 2011 r.
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Składający petycję twierdzi, że Irlandia nie wdrożyła dyrektywy 92/43/WE (dyrektywy 
siedliskowej)1, dyrektywy 2004/35/WE (dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za 
środowisko)2, dyrektywy 85/337/WE (dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko)3 oraz dyrektywy 2000/60/WE (ramowej dyrektywy wodnej)4, jak również 
szeregu orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w odniesieniu do wydobywania 
torfu.

Składający petycję podnosi szereg kwestii dotyczących stosowania przepisów UE 
w dziedzinie ochrony środowiska. Wydaje się jednak, że najistotniejsze kwestie dotyczą 
dyrektywy siedliskowej i dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i dlatego 
też poniższe komentarze są w znacznej mierze poświęcone tym dwóm aktom prawnym.

W odniesieniu do rzekomych naruszeń przepisów dyrektywy siedliskowej należy zauważyć, 
że zarówno torfowiska wysokie, jak i wierzchowinowe znajdują się w załączonym do 
dyrektywy wykazie typów siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem zainteresowania 
Wspólnoty, a czynne formy tych typów siedlisk zalicza się do siedlisk o znaczeniu 
priorytetowym. Ogólnym celem jest zapewnienie skutecznej ochrony tych typów siedlisk. Cel 
ten ma zostać osiągnięty poprzez ich ochronę, zarządzanie i rekultywację na specjalnych 
obszarach ochrony (SOO). Na Irlandii ciąży szczególna odpowiedzialność w UE za ochronę 
zarówno torfowisk wysokich, jak i wierzchowinowych.

Każde państwo członkowskie zostało zobowiązane na mocy przepisów dyrektywy do 
przedstawiania wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty obejmujących 
różnorodne typy siedlisk i gatunki występujące na jego terytorium. Irlandia nie dostarczyła 
kompletnego wykazu terenów i Trybunał Sprawiedliwości UE nałożył na nią karę (sprawa C-
67/99, Komisja przeciwko Irlandii) we wrześniu 2001 r. W chwili obecnej przedstawione 
przez Irlandię propozycje dotyczące terenów obejmujących oba typy siedlisk uważane są za 
wystarczające dla celów dyrektywy. Irlandia ujęła także w przepisach krajowych obszary 
dziedzictwa przyrodniczego obejmujące zarówno torfowiska wysokie, jak i wierzchowinowe.

Kluczowe przepisy dotyczące ochrony torfowisk wysokich i wierzchowinowych na obszarach 
należących do sieci Natura 2000 w Irlandii znajdują się w art. 6 dyrektywy. Art. 6 ust. 2 
dyrektywy siedliskowej stanowi, iż państwa członkowskie podejmują odpowiednie działania 
w celu uniknięcia na specjalnych obszarach ochrony pogorszenia stanu siedlisk 
przyrodniczych i siedlisk gatunków, jak również w celu uniknięcia niepokojenia gatunków, dla 
których zostały wyznaczone takie obszary, o ile to niepokojenie może mieć znaczenie 
w stosunku do celów niniejszej dyrektywy. W art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy siedliskowej 
określona została procedura oceny i zatwierdzania planów oraz przedsięwzięć, które mogą 
w istotny sposób oddziaływać na specjalne obszary ochrony.

Składający petycję zwrócił uwagę, że w ostatniej ocenie stanu ochrony opublikowanej przez 
irlandzkie władze w 2008 r. podkreślona została potrzeba podjęcia działań na rzecz ochrony 

                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
2 Dz.U. L 143 z 30.04.2004, s. 56
3 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40.
4 Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1.
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irlandzkich torfowisk wysokich. W ocenie tej stan ochrony zarówno torfowisk wysokich, jak 
i wierzchowinowych określony został jako niezadowalający i zły. Szczególnie niepokojąca 
sytuacja została odnotowana w przypadku stanu ochrony czynnych torfowisk wysokich. 
Zgodnie z informacjami zawartymi w tej naukowej ocenie nieprzekształcone torfowiska 
wysokie są w Irlandii obecnie wyjątkową rzadkością, a ich obszar zmniejszył się o 35% 
w ciągu ostatnich dziesięciu lat1. Dalsze pogarszanie się w obecnym tempie warunków 
hydrologicznych tego siedliska w wyniku działalności w zakresie pozyskiwania torfu, 
gospodarki leśnej i wypalania poważnie zagraża przetrwaniu siedliska na większości 
obszarów jego występowania.

Irlandia stworzyła tzw. system odstępstw, którego celem było stopniowe zmniejszanie 
wydobycia torfu na chronionych torfowiskach. System ten wprowadzono w 1999 r. 
i początkowo objął on 32 proponowane tereny mające znaczenie dla Wspólnoty, na których 
występują torfowiska wysokie. W ramach tego porozumienia poziom wydobycia torfu do 
celów przemysłowych i handlowych miał być stopniowo zmniejszany z natychmiastowym 
lub wczesnym skutkiem, a wydobycie torfu do użytku domowego miało być dozwolone przez 
okres kolejnych dziesięciu lat. Postanowienia te zostały następnie w 2002 r. rozszerzone na 
kolejne 24 tereny torfowisk wysokich mających znaczenie dla Wspólnoty, a w 2004 r. objęły 
także torfowiska wysokie należące do obszarów dziedzictwa przyrodniczego (ustanowionych 
przepisami krajowymi). W dniu 28 maja 2010 r. minister środowiska Irlandii ogłosił 
zakończenie wydobycia torfu na pierwszych 32 terenach torfowisk wysokich mających 
znaczenie dla Wspólnoty, dla których Irlandia uzyskała „odstępstwo” w 1999 r. Minister 
zauważył: Podobne odstępstwa wygasną z końcem 2011 r. dla kolejnych 24 terenów mających 
znaczenie dla Wspólnoty, a z końcem 2013 r. dla 75 obszarów dziedzictwa przyrodniczego. 
Obszary te stanowią łącznie mniej niż 5% torfowisk w państwie, w którym pozyskiwanie torfu 
jest możliwe. Ustalenia te nie wpłyną w żaden sposób na pozostałe 95% torfowisk. 
Pozyskiwanie torfu na torfowiskach wierzchowinowych należących do specjalnych obszarów 
ochrony znajdujących się głównie na zachodnim wybrzeżu będzie dozwolone 
z uwzględnieniem ograniczeń wprowadzonych w 1999 r.

Na podstawie dostępnych dowodów wydaje się, że działania Irlandii są niezgodne z różnymi 
przepisami art. 6 ust. 2, 3 i 4 dyrektywy siedliskowej w odniesieniu do wydobycia torfu i sieci 
Natura 2000. W związku z tym, że nastąpiło szkodliwe dla środowiska wydobycie torfu oraz 
zniszczenie odnośnych torfowisk, wydaje się, że działania te należy uznać za niezgodne z art. 
6 ust. 2 dyrektywy siedliskowej. Wydaje się, że prace wydobywcze są prowadzone bez 
wcześniejszego sporządzenia odpowiedniej oceny i z pominięciem procesu decyzyjnego, 
wynikających z art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy siedliskowej. Wydaje się, że warunki, o których 
mowa w art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej, nie zostały spełnione. Mimo iż uszczerbku 
doznały siedliska o znaczeniu priorytetowym, Irlandia – z powodów o charakterze 
zasadniczym wynikających z nadrzędnego interesu publicznego – nie zwróciła się do Komisji 
o wyrażenie opinii zgodnie z art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej. Nie przedstawiono ponadto 
żadnych dowodów potwierdzających brak rozwiązań alternatywnych oraz nie przyjęto 
żadnych środków kompensujących w odniesieniu do siedlisk.

W związku z domniemanymi naruszeniami przepisów dyrektywy 85/337/WE (dyrektywa 

                                               
1 http://www.npws.ie/en/PublicationsLiterature/HabitatsDirectivereport07/.
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w sprawie oceny oddziaływania na środowisko) art. 2 ust. 1 dyrektywy stanowi, iż państwa 
członkowskie przyjmują wszystkie niezbędne środki, aby zapewnić, że przedsięwzięcia 
mogące znacząco oddziaływać na środowisko, między innymi z powodu ich charakteru, 
rozmiarów lub lokalizacji, podlegają ocenie w odniesieniu do ich wpływu na środowisko 
przed udzieleniem zezwolenia. Art. 4 ust. 2 dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko stanowi, że dla przedsięwzięć wymienionych w załączniku II państwa 
członkowskie w oparciu o a) badanie indywidualne albo b) ustanowione przez siebie progi 
lub kryteria muszą określić, czy dane przedsięwzięcie będzie przedmiotem oceny zgodnie 
z art. 5–10. Państwa członkowskie mogą postanowić o stosowaniu obydwu procedur, 
określonych w lit. a) i b). Wykaz przedsięwzięć znajdujący się w załączniku II obejmuje 
wydobycie torfu. Art. 4 ust. 3 dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
stanowi, iż podczas przeprowadzania badania indywidualnego lub ustalania progów bądź 
kryteriów do celów ust. 2 należy uwzględnić odpowiednie kryteria selekcji wymienione 
w załączniku III.

W sprawie C-392/96, Komisja przeciwko Irlandii, Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że 
Irlandia nie podjęła niezbędnych działań na rzecz transponowania art. 4 ust. 2 dyrektywy 
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć w zakresie 
wydobycia torfu wymienionych w załączniku II. W szczególności Trybunał uznał, że 
ówczesna irlandzka transpozycja dyrektywy – zakładająca bezwzględny próg na poziomie 
50 hektarów, dopiero po przekroczeniu którego przedsięwzięcie w zakresie wydobycia torfu 
wymagałoby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – nie pozwalała na 
dokonanie oceny niewielkich, lecz mających istotne skutki dla środowiska, przedsięwzięć 
oraz nie gwarantowała odpowiedniej analizy wpływu skumulowanego.

Mimo iż w odpowiedzi na orzeczenie Trybunału Irlandia wprowadziła przepisy dotyczące 
systematycznej kontroli przedsięwzięć w zakresie wydobycia torfu na terenach mających 
znaczenie dla Wspólnoty i na obszarach dziedzictwa przyrodniczego, dostępne dowody 
wskazują, że przedmiotowo właściwe irlandzkie władze nie stosowały tych przepisów 
zgodnie z postanowieniami dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 
Wszystko wskazuje na to, że wydobycie torfu w dalszym ciągu odbywało się na szeroko 
zakrojoną skalę zarówno na terenach mających znaczenie dla Wspólnoty, jak i na obszarach 
dziedzictwa przyrodniczego, na których występują torfowiska wysokie i powiązane z nimi 
typy siedlisk, co miało poważne negatywne skutki dla środowiska naturalnego. Wydobycie 
torfu na obszarach torfowisk wierzchowinowych ma się odbywać bezterminowo.

Na podstawie dostępnych informacji wydaje się, że Irlandia nie przyjęła, zgodnie z art. 2 ust. 
1 dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, wszystkich środków 
niezbędnych do zapewnienia, że przedsięwzięcia w zakresie wydobycia torfu mogące 
znacząco oddziaływać na środowisko, między innymi z powodu ich charakteru, rozmiarów 
lub lokalizacji, podlegają wymaganiom w celu uzyskania zezwolenia na inwestycję i ocenie 
w odniesieniu do ich wpływu na środowisko przed udzieleniem zezwolenia. Uściślając, 
irlandzkie przepisy nie określają, czy przedsięwzięcia w zakresie wydobycia torfu wymagają 
przeprowadzenia oceny zgodnie z art. 4 ust. 2 i 3 dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko. W szczególności wydaje się, że w przypadku przedsięwzięć w zakresie 
wydobycia torfu na torfowiskach, terenach mających znaczenie dla Wspólnoty i obszarach 
dziedzictwa przyrodniczego Irlandia w praktyce nie przeprowadza żadnych indywidualnych 
badań dla celów określonych w art. 4 ust. 2 dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na 
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środowisko, a w każdym razie nie zapewnia, że kryteria wymienione w załączniku III do 
wspomnianej dyrektywy są w pełni brane pod uwagę.

W odniesieniu do domniemanych naruszeń przepisów dyrektywy 2004/35/WE (dyrektywa 
w sprawie odpowiedzialności za środowisko), wydobycie torfu jako takie nie znajduje się 
w wykazie działalności o charakterze niebezpiecznym dla środowiska objętych ścisłym 
zakresem odpowiedzialności na mocy wspomnianej dyrektywy. Dyrektywa ta ma jednak 
również zastosowanie do szkód wyrządzonych gatunkom chronionym i siedliskom 
przyrodniczym przez wykonywanie działalności zawodowej w sytuacji, gdy wina leży po 
stronie podmiotu gospodarczego lub gdy dopuścił się on zaniedbania. „Szkody wyrządzone 
gatunkom chronionym i w siedliskach przyrodniczych” zdefiniowane są w przedmiotowej 
dyrektywie jako znaczący negatywny wpływ na osiągnięcie lub utrzymanie właściwego stanu 
ochrony takich siedlisk lub gatunków z odniesieniem do dyrektywy siedliskowej i ptasiej, 
zwłaszcza załącznika I, II i IV do dyrektywy siedliskowej. Z zakresu tego wyłączony jest 
jednak uprzednio zidentyfikowany negatywny wpływ, na który wydane zostało wyraźne 
zezwolenie na mocy stosownych przepisów dyrektyw siedliskowej i ptasiej, np. art. 6 ust. 3 
i 4 dyrektywy siedliskowej. W dyrektywie w sprawie odpowiedzialności za środowisko „stan 
ochrony” definiowany jest podobnie jak w dyrektywie siedliskowej.

W przypadku zidentyfikowania przez właściwe władze podmiotu gospodarczego, który 
wyrządził szkodę środowisku naturalnemu, musi on podjąć niezbędne środki zaradcze 
i ponieść całość kosztów z tym związanych, w tym kosztów administracyjnych, prawnych, 
egzekucyjnych czy kosztów oceny itp. Środki zaradcze przewidziane w dyrektywie w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko mają na celu przywrócenie lub zastąpienie zasobów 
naturalnych, które doznały uszczerbku, oraz przywrócenie ich użyteczności dla innych 
zasobów naturalnych lub dla ludzi. Środki zaradcze określone w przedmiotowej dyrektywie 
dzielą się na „podstawowe” (przywrócenie warunków początkowych zasobów naturalnych, 
które doznały uszczerbku), „uzupełniające” (utworzenie – w miarę możliwości na stanowisku 
powiązanym geograficznie – podobnego poziomu zasobów naturalnych w sytuacji, gdy nie 
można przywrócić do stanu początkowego zasobów naturalnych, które doznały uszczerbku) 
i „kompensacyjne” (rekompensata „strat przejściowych” od momentu pojawienia się szkody 
aż do chwili jej usunięcia i zapewnienia dodatkowej poprawy w zasobach naturalnych).

W odniesieniu do zarzutów dotyczących uchybień Irlandii w zakresie realizacji obowiązków 
wynikających z dyrektywy 2000/60/WE (ramowa dyrektywa wodna) należy zauważyć, że 
naciski wywierane na środowisko, w tym także te w zakresie wydobycia torfu, muszą być 
brane pod uwagę przez władze Irlandii podczas realizacji celów dyrektywy. W tym 
kontekście w planach gospodarowania wodami w dorzeczach, przedstawionych przez 
irlandzkie władze zgodnie z przepisami dyrektywy, uznaje się, że wszelka działalność 
w zakresie wydobycia torfu na obszarach o powierzchni przekraczającej 50 hektarów musi 
być licencjonowana w ramach systemu zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 
kontroli (IPPC), a prywatni producenci torfu mieszczący się w tej kategorii, a którzy nie 
uzyskali jeszcze licencji, zostaną wprowadzeni do systemu IPPC przez Irlandzką Agencję 
Ochrony Środowiska. Poniżej wspomnianego progu obowiązują przepisy dotyczące planów 
zagospodarowania przestrzennego, a na mocy przyjętej w 2001 r. poprawki do ustawy 
o samorządzie lokalnym w zakresie planowania i rozwoju zmniejszono z 50 do 10 hektarów 
próg dotyczący planowania przestrzennego w odniesieniu do działalności w zakresie 
wydobycia torfu. W odniesieniu do wydawania zezwoleń mniejszym przedsiębiorstwom 
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prywatnym władze lokalne mają możliwość udzielania licencji na mocy przepisów ustaw 
w sprawie zanieczyszczenia wody i wariant ten powinien być wykorzystywany na podstawie 
oceny ryzyka w ramach realizacji celów ramowej dyrektywy wodnej.

Komisja obecnie przeprowadza ocenę zgodności w strukturze poziomej wszystkich 
otrzymanych dotąd planów gospodarowania wodami w dorzeczach z dyrektywą i przewiduje 
publikację wyników tej oceny w trzecim sprawozdaniu w sprawie wdrażania ramowej 
dyrektywy wodnej w 2012 r. Komisja odnotowuje obawy wyrażone przez składającego 
petycję, ale na tym etapie nie stanowi to wystarczającej podstawy do stwierdzenia, że Irlandia 
nie wdraża przedmiotowej dyrektywy.

W odniesieniu do zarzutów dotyczących stosowania przez irlandzkiego komisarza UE 
niedozwolonego lobbingu Komisja odrzuca wszelkie insynuacje sugerujące, że działała ona 
w sposób niewłaściwy w odniesieniu do wykonania orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości 
UE wydanego w sprawie C-392/96 (wydobycie torfu a dyrektywa w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko) lub że miała miejsce jakakolwiek forma wywierania 
politycznego nacisku, w wyniku którego Komisja nie dopełniła ciążących na niej 
obowiązków w odniesieniu do kwestii wydobycia torfu i unijnych przepisów w dziedzinie 
ochrony środowiska.

Wnioski

Informacje dostarczone przez składającego petycję wskazują, że działalność w zakresie 
wydobycia torfu, zwłaszcza na obszarach należących do sieci Natura 2000 i w ich pobliżu, 
jest niezgodna z dyrektywą siedliskową i dyrektywą w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko. W dniu 28 stycznia 2011 r. Komisja skierowała do Irlandii wezwanie do 
usunięcia uchybienia w zakresie systematycznego niestosowania się do wspomnianych 
dyrektyw w dziedzinie ochrony środowiska w odniesieniu do objętych ochroną torfowisk. 
Władze Irlandii odpowiedziały na wezwanie Komisji do usunięcia uchybienia w dniu 28 
marca i 5 maja 2011 r. Komisja rozważa możliwość podjęcia dalszych działań 
proceduralnych.

4. Odpowiedź Komisji (REV) otrzymana dnia 16 grudnia 2011 r.

Komisja potwierdziła już Komisji Petycji, że wszczęła przeciwko Irlandii postępowanie 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom wynikającym z dyrektywy siedliskowej i dyrektywy 
o ocenie oddziaływania na środowisko w odniesieniu do wydobywania torfu na torfowiskach 
objętych ochroną. Dotyczy to wydobywania torfu zarówno na torfowiskach wysokich, jak i na 
torfowiskach wierzchowinowych. Najważniejszą kwestią jest trwające wydobywanie torfu 
z czynnych torfowisk wysokich na około 56 obszarach należących do sieci Natura 2000, które 
zgodnie z dyrektywą siedliskową są siedliskami o znaczeniu priorytetowym.

Pod koniec stycznia 2011 r. Komisja wystosowała do władz Irlandii wezwanie do usunięcia 
uchybienia. Władze Irlandii udzieliły odpowiedzi w dniach 25 marca i 5 maja 2011 r. W dniu 
5 maja 2011 r. w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia uchybienia władze Irlandii podały 
szczegóły na temat nowych decyzji rządu w sprawie wydobywania torfu. Władze Irlandii 
potwierdziły zakaz (wprowadzony bezzwłocznie w odniesieniu do 32 torfowisk i do końca 
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2011 r. w odniesieniu do kolejnych 24 torfowisk) oraz przedstawiły towarzyszącą 
wprowadzeniu zakazu strategię wykonawczą. W dniu 1 czerwca minister odpowiedzialny za 
te kwestie zwołał również radę ds. torfowisk („Peatlands Council”) służącą jako integracyjne 
forum w celu rozwiązania problemu pozyskiwania torfu na torfowiskach objętych ochroną.

Komisja Europejska otrzymała od składającego petycję szczegółowe sprawozdanie 
wskazujące, że w 2011 r. nadal pozyskiwano w sposób mechaniczny znaczące ilości torfu 
z kilkunastu torfowisk wysokich, na których działalność taka miała zostać przerwana w 2010 
r. Uwagę na tę kwestię zwrócono władzom Irlandii w przeprowadzonej z nimi na ten temat 
dyskusji.

Z uwagi na pilny charakter kwestii ochrony terenów torfowisk wysokich, na swoim 
czerwcowym posiedzeniu poświęconym postępowaniu w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
Komisja Europejska przyjęła uzasadnioną opinię, wyznaczając miesięczny termin na 
udzielenie odpowiedzi. Władze Irlandii udzieliły odpowiedzi w dniu 15 lipca 2011 r., 
wyraźnie zobowiązując się do egzekwowania zakazu wydobywania torfu na około 56 
torfowiskach wysokich. We wrześniu 2011 r. wprowadzono przepisy przewidujące nowe 
uprawnienia wykonawcze, które umożliwią egzekwowanie zakazu nielegalnego 
wydobywania torfu, począwszy od następnego sezonu na początku 2012 r.

Wnioski

Komisja prowadzi postępowanie przeciwko Irlandii w sprawie uchybienia w zakresie 
systematycznego niestosowania się do wspomnianych dyrektyw w dziedzinie ochrony 
środowiska w odniesieniu do torfowisk objętych ochroną, w szczególności w odniesieniu do 
objętych ochroną torfowisk wysokich na obszarach należących do sieci Natura 2000. Irlandia 
wyraźnie zobowiązała się do egzekwowania zakazu wydobywania torfu na około 56 
torfowiskach wysokich. We wrześniu 2011 r. wprowadzono przepisy przewidujące nowe 
uprawnienia wykonawcze, które umożliwią egzekwowanie zakazu nielegalnego 
wydobywania torfu, począwszy od następnego sezonu na początku 2012 r. Komisja uważnie 
śledzi rozwój sytuacji w celu ustalenia, czy przełoży się to na skuteczne działania w terenie.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 października 2013 r.

Komisja poinformowała już Komisję Petycji, że przeciwko Irlandii toczy się postępowanie 
w sprawie systematycznych uchybień zobowiązaniom wynikającym z dyrektywy siedliskowej 
i dyrektywy o ocenie oddziaływania na środowisko w odniesieniu do wydobywania torfu na 
torfowiskach objętych ochroną, w szczególności w odniesieniu do pięćdziesięciu trzech 
objętych ochroną torfowisk wysokich na obszarach należących do sieci Natura 2000.

W związku z postępowaniem sądowym w 2011 r. władze Irlandii wprowadziły zakaz 
wydobywania torfu na torfowiskach wysokich w obszarach należących do sieci Natura 2000. 
Od tego czasu regularnie informują Komisję o programie środków podejmowanych 
w związku z decyzją o zaprzestaniu wydobywania torfu na obszarach chronionych i w celu 
zapewnienia zgodności z unijnymi przepisami w dziedzinie ochrony środowiska.

Wprowadziły płatności wyrównawcze dla dotkniętych zakazem osób zajmujących się 
wydobywaniem torfu, dostawy torfu do gospodarstw osób dotkniętych zakazem oraz program 



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

PL

relokacji osób zajmujących się wydobywaniem torfu na niechronione torfowiska. Osoby 
zajmujące się wydobywaniem torfu, które ucierpiały najbardziej, wybierały program płatności 
wyrównawczych, do którego zgłosiło się prawie 2 800 wnioskodawców. Aby wesprzeć 
władze Irlandii, powołano radę ds. torfowisk składającą się z przedstawicieli różnych grup 
zainteresowanych stron. Do zadań rady należy wspieranie władz Irlandii w opracowaniu 
krajowej strategii dotyczącej torfowisk mającej na celu długoterminową ochronę 
i gospodarowanie tym zasobem w Irlandii. Władze Irlandii opracowują również plan 
gospodarowania dla torfowisk wysokich należących do sieci Natura 2000, który stanowić 
będzie podstawę do realizacji celów całej sieci w Irlandii, w tym rekultywacji obszarów.

Skuteczne egzekwowanie zakazu wydobywania torfu na 53 torfowiskach wysokich jest 
kluczowe dla rozwiązania sprawy dotyczącej uchybienia zobowiązaniom wniesionej 
przeciwko Irlandii. Egzekwowanie zakazu okazało się jednak wysoce złożonym problemem 
społecznym w społecznościach dotkniętych zakazem wydobywania torfu. Władze Irlandii 
potwierdziły, że w latach 2012–2013 nie odnotowano przypadków nielegalnego wydobycia 
torfu na większości chronionych obszarów. Przyznają jednak, że nieuprawnione wydobycie 
miało miejsce na 24 torfowiskach, choć roczny poziom wydobycia znacznie spadł, w 2013 r. 
prawie o połowę. Podczas gdy sytuacja wskazuje na znaczny spadek wydobycia od czasu 
wprowadzenia zakazu w 2011 r. i odzwierciedla fakt, że większość osób zajmujących się 
wydobywaniem torfu powstrzymuje się od tej czynności, według władz problem wydobycia 
cały czas istnieje.

Władze Irlandii regularnie dostarczały Komisji informacje w zakresie monitorowania, w tym 
działań nadzoru powietrznego oraz następczych działań w zakresie egzekwowania prawa 
w odniesieniu do kilku incydentów nielegalnego wydobycia w 2013 r. Reakcja władz na 
incydenty wydobycia była sprawna. Działania w zakresie egzekwowania prawa podejmowane 
przez National Parks and Wildlife Service, Air Corps i Gardaí (irlandzką policję) w wielu 
przypadkach pomogły skutecznie i szybko wykryć nielegalne wydobycie torfu oraz mu 
zapobiec. Wszystkie przypadki nielegalnego wydobycia są badane ze szczególnym 
uwzględnieniem przedsiębiorców zidentyfikowanych jako dopuszczający się takich prac. 
Komisja została poinformowana, że przed sądami irlandzkimi toczy się wiele postępowań.

Wnioski

Irlandia wprowadziła zakaz wydobywania torfu na wszystkich objętych ochroną torfowiskach 
wysokich na obszarach należących do sieci Natura 2000. Władze Irlandii regularnie informują 
Komisję o postępie we wdrażaniu i egzekwowaniu środków stosowanych przez nie w celu 
zapewnienia zgodności z unijnymi przepisami w dziedzinie ochrony środowiska. Problem 
nielegalnego wydobywania torfu na obszarach chronionych nie został jeszcze całkowicie 
zlikwidowany, pomimo że poziom wydobycia na przestrzeni ostatnich dwóch lat znacząco 
spadł. Władze Irlandii opracowują plan gospodarowania mający na celu długoterminowe 
gospodarowanie i rekultywację objętych ochroną torfowisk wysokich oraz krajową strategię 
dotyczącą torfowisk mającą na celu zapewnienie ochrony i zrównoważonego 
wykorzystywania zasobów torfowisk. W ramach postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom Komisja w dalszym ciągu uważnie monitoruje wszystkie działania w celu 
zapewnienia pełnej zgodności z unijnymi przepisami w dziedzinie ochrony środowiska.


