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Ref.: Petiția nr. 0755/2010, adresată de Tony Lowes, de cetățenie irlandeză, în numele 
Asociației „Friends of the Irish Environment” („Prietenii Mediului din Irlanda”), 
privind neaplicarea de către Irlanda a legislației europene de mediu, în legătură cu 
extracția de turbă

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că Irlanda nu a reușit să pună în aplicare Directiva nr. 43/1992/CE 
(Directiva habitate), Directiva nr. 35/2004/CE (Directiva privind răspunderea pentru mediul 
înconjurător), Directiva nr. 337/1985/CE (Directiva privind evaluarea impactului asupra 
mediului) și Directiva nr. 60/2000/CE (Directiva-cadru privind apa), precum și câteva decizii 
ale Curții Europene de Justiție privind extracția de turbă. Conform petiționarului, extracția de 
turbă este permisă în ariile care fac parte din Natura 2000 și în apropierea acestora, ceea ce ar 
atrage după sine schimbări în modul de utilizare a terenului și, în multe cazuri, ar contraveni 
angajamentelor asumate de Irlanda în temeiul Directivei-cadru privind apa. El susține că, în 
ultimele decenii, zăcămintele de turbă au fost exploatate la un nivel fără precedent, cu 
consecințe negative asupra biodiversității. Petiționarul solicită Parlamentului European să ia 
măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare corespunzătoare în Irlanda a legislației 
menționate mai sus. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 3 noiembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 iunie 2011

Petiționarul susține că Irlanda nu a reușit să pună în aplicare Directiva nr. 43/1992/CE 
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(Directiva habitate)1, Directiva 35/2004/CE (Directiva privind răspunderea pentru mediul 
înconjurător)2, Directiva 337/1985/CE (Directiva privind evaluarea impactului asupra 
mediului)3 și Directiva 60/2000/CE (Directiva-cadru privind apa)4 precum și câteva decizii ale 
Curții Europene de Justiție privind extracția de turbă. 

Petiția ridică o serie de aspecte legate de aplicarea legislației de mediu a UE. Cu toate acestea, 
se pare că problemele cele mai importante se referă la Directiva habitate și la Directiva 
privind evaluarea impactului asupra mediului și, prin urmare, comentariile de mai jos sunt în 
mare parte dedicate acestor două acte legislative.

În ceea ce privește presupusele încălcări ale Directivei Habitate, trebuie remarcat faptul că 
turbăriile ridicate și turbăriile de acoperire sunt ambele enumerate ca tipuri de habitate de 
interes comunitar în temeiul prezentei directive, iar formele active ale acestor tipuri de 
habitate au un interes „prioritar”. Obiectivul general este de a obține conservarea lor într-un 
mod favorabil. Acest lucru poate fi atins în principal prin intermediul protecției, gestionării și 
restaurării lor în ariile speciale de conservare (ASC). Irlanda are o responsabilitate specială în 
cadrul UE pentru protecția turbăriilor ridicate și a celor de acoperire.

În temeiul directivei, fiecărui stat membru i s-a cerut să propună o listă de situri de importanță 
comunitară (SIC), pentru diferite tipuri de habitate și specii care apar pe teritoriul lor. Întrucât 
nu a reușit să furnizeze o listă completă de situri, în septembrie 2001, Irlanda a fost 
condamnată de Curtea Europeană de Justiție (cauza C-67/99, Comisia/Irlanda). Propunerile 
irlandeze privind siturile pentru ambele tipuri de habitate sunt în prezent considerate ca fiind 
suficiente în temeiul directivei. De asemenea, Irlanda a desemnat ariile de patrimoniu natural 
(APN) în temeiul legislației sale naționale, pentru turbăriile ridicate și pentru cele de 
acoperire.

Dispozițiile-cheie relevante pentru protecția siturilor de turbării ridicate și de turbării de 
acoperire care fac parte din Natura 2000 din Irlanda sunt prevăzute la articolul 6 din directivă. 
Articolul 6 alineatul (2) din Directiva Habitate prevede că statele membre „iau măsurile 
necesare pentru a evita, pe teritoriul ariilor speciale de conservare, deteriorarea habitatelor 
naturale și a habitatelor speciilor, precum și perturbarea speciilor pentru care au fost 
desemnate respectivele arii, în măsura în care perturbările respective ar putea fi relevante în 
sensul obiectivelor prezentei directive.” Articolul 6 alineatele (3) și (4) din Directiva habitate 
stabilește o procedură de evaluare și de aprobare a planurilor și proiectelor care pot avea un 
efect semnificativ asupra ariilor speciale de conservare.

Astfel cum a subliniat petiționarul, necesitatea de a lua măsuri pentru a proteja turbăriile 
ridicate ale Irlandei este evidențiată de cea mai recentă evaluare a stării de conservare 
publicată de autoritățile irlandeze în 2008. Atât turbăriile ridicate, cât și de acoperire au fost 
evaluate ca având o stare de conservare nefavorabilă și precară. Acest lucru este deosebit de 
alarmant pentru turbării ridicate active. În conformitate cu această evaluare științifică, 
turbăriile ridicate din Irlanda sunt acum extrem de rare și au scăzut ca întindere cu peste 35 % 

                                               
1 JO L 206, 22.07.1992, p. 7.
2 JO L 143, 30.04.2004, p. 56.
3 JO L 175, 05.07.1985, p. 40.
4 JO L 327, 22.12.2000, p. 1.
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în ultimii 10 ani1. Deteriorarea continuă a condițiilor hidrologice ale habitatului, la ratele 
actuale cauzate de tăierea turbei, silvicultură și ardere sunt de natură să amenințe grav 
viabilitatea habitatului în cele mai multe locații. 

Irlanda a operat un așa-zis „sistem de derogare” care vizează eliminarea treptată a extracției de 
turbă în turbăriile protejate. Acest lucru a fost aplicat inițial în 1999 la 32 de SIC-uri propuse 
pentru turbăriile ridicate. În temeiul acestui acord, extracția industrială și comercială a turbei a 
fost eliminată cu efect imediat sau timpuriu, în timp ce continuarea extracției de turbă în 
scopuri interne a fost permisă pentru o perioadă de zece ani. Aranjamentele au fost ulterior 
extinse la alte 24 de SIC-uri de turbării ridicate în 2002 și la arii de patrimoniu natural de 
turbării ridicate (o denumire națională) în 2004. La 28 mai 2010, ministrul irlandez al 
mediului a anunțat încetarea tăierii turbei la cele 32 de SIC de turbării ridicate originale pentru 
care s-a acordat o „derogare” în 1999. Ministrul a remarcat: „Derogări similare se vor încheia 
pentru alte 24 de ASC la sfârșitul anului 2011 și pentru 75 de arii de patrimoniu natural la 
sfârșitul anului 2013. În total, aceste situri reprezintă mai puțin de 5 % din turbăriile din 
statul unde tăierea turbei este fezabilă. Restul de 95 % din turbării nu va fi afectat. 
Continuarea tăierii în turbăriile de acoperire din ariile speciale de conservare, care are loc 
în principal pe coasta de vest, va fi permisă în conformitate cu restricțiile introduse în anul 
1999.”

Pe baza dovezilor disponibile, se pare că Irlanda încălcă diferitele dispoziții ale articolului 6 
alineatele (2), (3) și (4) din Directiva habitate în ceea ce privește extracția de turbă și Natura 
2000. În măsura în care extracția dăunătoare de turbă și deteriorarea siturilor relevante de 
turbărie nu au fost evitate, acest lucru pare a fi o încălcare a articolului 6 alineatul (2) din 
Directiva habitate, iar extracția de turbă pare să continue fără angajamente corespunzătoare de 
evaluare și de luare a deciziilor prealabile în temeiul articolului 6 alineatele (3) și (4) din 
Directiva habitate. Condițiile prevăzute la articolul 6 alineatul (4) din Directiva habitate nu 
par să fie îndeplinite. Deși habitatele prioritare sunt deteriorate, în scopul interesului major al 
publicului, Irlanda nu a solicitat un aviz din partea Comisiei în temeiul articolului 6 alineatul 
(4) din Directiva habitate. În plus, nu a fost prezentată nicio dovadă pentru a stabili că există o 
lipsă de alternative și nu s-au adoptat măsuri de compensare pentru habitate.

În temeiul presupuselor încălcări ale Directivei 85/337 (Directiva privind evaluarea 
impactului asupra mediului), articolul 2 alineatul (1) din directivă prevede că statele membre 
vor trebui să adopte toate măsurile necesare pentru a se asigura că, înaintea acordării 
consimțământului, proiectele care ar putea avea efecte importante asupra mediului, în temeiul, 
inter alia, al naturii, al dimensiunii sau al localizării lor, sunt supuse, înaintea acordării 
autorizației, unei cereri de autorizare și unei evaluări a efectelor lor. Articolul 4 alineatul (2) 
din Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului prevede că „pentru proiectele 
enumerate la anexa II, statele membre stabilesc prin (a) pe baza unei analize de caz sau (b) pe 
baza pragurilor sau a criteriilor fixate de statul membru, în cazul în care proiectul trebuie 
supus unei evaluări în conformitate cu articolele 5-10. Statele membre pot decide aplicarea 
ambelor proceduri prevăzute la literele (a) și (b).” Proiectele enumerate în anexa II includ 
extracția turbei. Articolul 4 alineatul (3) din Directiva privind evaluarea impactului asupra 
mediului prevede că atunci când se efectuează o analiză de caz sau se fixează praguri sau 

                                               
1 http://www.npws.ie/en/PublicationsLiterature/HabitatsDirectivereport07/
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criterii în sensul alineatului (2), se ține seama de criteriile de selecție relevante stabilite în 
anexa III.

În cauza C-392/96, Comisia/Irlanda, Curtea Europeană de Justiție a constatat că Irlanda nu a 
adoptat măsurile necesare pentru a transpune articolul 4 alineatul (2) din Directiva EIM în 
ceea ce privește proiectul clasei de extracție a turbei în anexa II. În special, Curtea a constatat 
că transpunerea irlandeză - care implică un prag absolut de 50 de hectare înainte ca un proiect 
de extracție a turbei să necesite o EIM – nu a dat asigurări că proiectele mici, dar 
semnificative din punctul de vedere al mediului, au fost evaluate și nu asigură o examinare 
adecvată a efectelor cumulative.

Deși, ca răspuns la această hotărâre a CEJ, Irlanda a pus în aplicare legislația care prevede 
examinarea sistematică a proiectelor de extracție a turbei din SIC și APN, probele disponibile 
indică faptul că autoritățile irlandeze responsabile nu au reușit să aplice această legislație în 
conformitate cu Directiva EIM. Extracția turbei pare să fi continuat la scară largă, atât în SIC, 
cât și în APN în care se găsesc turbării și tipuri de habitate asociate, cu efecte negative majore 
asupra mediului. Pentru turbăriile de acoperire, extracția turbei este programată să continue pe 
termen nelimitat.

Din informațiile disponibile, se pare că, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din 
Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului, Irlanda nu a adoptat toate măsurile 
necesare pentru a se asigura că, înaintea acordării autorizației, proiectele care ar putea avea 
efecte importante asupra mediului, în temeiul, inter alia, al naturii, al dimensiunii sau al 
localizării lor, sunt supuse, înaintea acordării autorizației, unei cereri de autorizare și unei 
evaluări a efectelor lor. Mai exact, în conformitate cu articolul 4 alineatele (2) și (3) din 
Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului, Irlanda nu reușește să stabilească 
dacă proiectele de extracție de turbă necesită o evaluare. În special, se pare că, pentru 
proiectele de extracție de turbă din turbării, SIC și APN, în practică, Irlanda nu face analize de 
caz în sensul articolului 4 alineatul (2) din Directiva privind evaluarea impactului asupra 
mediului și, în orice caz, nu se asigură că se ține seama pe deplin de criteriile stabilite în 
anexa III la Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului.

În ceea ce privește presupusele încălcări ale Directivei 35/2004/CE (Directiva privind 
răspunderea pentru mediul înconjurător - ELD), extracția de turbă ca atare nu face parte din 
activitățile periculoase enumerate care intră sub incidența domeniului de aplicare al 
răspunderii stricte a ELD. Cu toate acestea, directiva se aplică, de asemenea, daunelor produse 
speciilor și habitatelor naturale protejate cauzate de orice activitate profesională ori de câte ori 
operatorul a comis o eroare sau a fost neglijent. „Speciile și habitatele naturale protejate” sunt 
definite de ELD ca având efecte negative grave asupra constituirii sau menținerii stării de 
conservare favorabilă a habitatelor sau a speciilor, cu trimitere la Directivele Habitate și 
Păsări, în special la anexele I, II și IV la Directiva Habitate. Cu toate acestea, sunt scutite 
efectele negative identificate anterior autorizate în mod expres în temeiul anumitor dispoziții 
din Directivele Păsări și Habitate, de exemplu, în conformitate cu articolul 6 alineatele (3) și 
(4) din Directiva Habitate. ELD definește „starea de conservare” a habitatelor naturale în mod 
similar cu Directiva Habitate.

Operatorul răspunzător, care a fost identificat de autoritatea competentă ca fiind responsabil 
pentru daunele produse asupra mediului trebuie să ia măsurile necesare de remediere și să 
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suporte costurile integrale de refacere a mediului, inclusiv costurile administrative, costurile 
legale, costurile aferente aplicării legii și evaluării etc. Remedierea în temeiul ELD vizează 
reabilitarea sau înlocuirea resurselor naturale prejudiciate și serviciile acestora efectuate în 
beneficiul unei alte resurse naturale sau al publicului. Categoriile de remediere, astfel cum 
sunt definite de ELD, sunt remedierea „primară” (întoarcerea resurselor naturale prejudiciate 
la starea lor inițială), remedierea „complementară” (crearea unui nivel similar de resurse 
naturale – legat din punct de vedere geografic acolo unde este posibil - în cazul în care 
resursele deteriorate nu pot reveni la starea inițială) și remedierea „compensatorie” 
(compensarea pentru „pierderi intermediare” între prejudiciu și recuperare, constând din 
îmbunătățiri suplimentare în termeni de resurse naturale.

În ceea ce privește acuzațiile referitoare la obstacolele în calea îndeplinirii obligațiilor Irlandei 
în conformitate cu Directiva 2000/60/CE (Directiva-cadru privind apa), trebuie remarcat 
faptul că presiunile asupra mediului, inclusiv extracția de turbă, acolo unde este cazul, trebuie 
să fie luate în considerare de autoritățile irlandeze în legătură cu îndeplinirea obiectivelor 
directivei. În acest sens, planurile de gestionare a bazinelor hidrografice 
prezentate de autoritățile irlandeze în conformitate cu directiva recunosc faptul că toate 
extracțiile de turbă din zonele mai mari de 50 de hectare trebuie să fie autorizate de regimul
privind prevenirea și controlul integrat al poluării (IPPC) și producătorii privați de turbă care 
se încadrează în această categorie și nu sunt încă autorizați vor fi încadrați în regimul IPPC de 
Agenția pentru protecția mediului din Irlanda. Sub acest prag se aplică legislația planificată, 
iar Regulamentul 2001 modificat al guvernului local (Planificare și dezvoltare) a redus pragul 
de planificare pentru turbării de la 50 la 10 hectare. În ceea ce privește evacuările de la 
întreprinderile private mai mici, autoritățile locale au opțiunea de a oferi licență activității în 
temeiul Legislației privind poluarea apei, iar această opțiune ar trebui să fie exercitată pe o 
bază de evaluare a riscurilor în vederea atingerii obiectivelor Directivei-cadru privind apa.

În prezent, Comisia evaluează conformitatea cu cerințele din directivă la un nivel orizontal a 
tuturor planurilor de gestionare a bazinelor hidrografice primite până în prezent și prevede 
publicarea rezultatelor acestei evaluări în cel de-al treilea raport privind punerea în aplicare a 
DCA în 2012. Deși Comisia ia act de problemele ridicate de petiționar, acest lucru nu oferă o 
bază suficientă pentru Comisie să poată concluziona, în acest stadiu, că Irlanda nu reușește să 
pună în aplicare această directivă.

În ceea ce privește acuzațiile de lobby ilegal din partea unui comisar irlandez al UE, Comisia 
ar dori să respingă orice insinuare că a acționat în mod incorect în ceea ce privește punerea în 
aplicare a deciziei CEJ în cauza C-392/96 (extracția de turbă și Directiva EIM) sau că orice 
ingerință politică a dus la imposibilitatea de a-și îndeplini sarcinile în legătură cu extracția de 
turbă și cu legislația de mediu a UE. 

Concluzie

Informațiile furnizate de petiționar indică faptul că extracția turbei, în special în și în jurul 
siturilor Natura 2000, este incompatibilă cu Directiva Habitate și cu Directiva EIM. La 28 
ianuarie 2011, Comisia a trimis Irlandei o scrisoare de constatare a încălcării dreptului 
comunitar pentru nerespectarea sistematică a acestor directive de mediu în ceea ce privește 
turbăriile protejate. La 28 martie și la 5 mai 2011, autoritățile irlandeze au răspuns la 
scrisoarea de punere în întârziere a Comisiei. Comisia examinează următoarele etape în cadrul 
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procedurii.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 16 decembrie 2011

Comisia i-a confirmat deja Comisiei pentru petiții faptul că a inițiat proceduri de încălcare a 
dreptului UE împotriva Irlandei pentru încălcarea Directivelor Habitate și EIM cu privire la 
extracția de turbă în turbăriile protejate. Aceasta acoperă extracția de turbă atât în turbăriile 
ridicate cât și în cele de acoperire. Problema cea mai gravă este extracția de turbă care se 
desfășoară pe aproximativ 56 de situri ale Natura 2000 pentru turbăriile ridicate active, un 
habitat prioritar în temeiul Directivei Habitate.

Comisia a trimis o scrisoare de punere în întârziere la sfârșitul lunii ianuarie 2011. Autoritățile 
irlandeze au răspuns la 25 martie 2011 și la 5 mai 2011. Răspunsul irlandez din 5 mai 2011 la 
scrisoarea de punere în întârziere a oferit detalii cu privire la noile decizii ale guvernului cu 
privire la extracția de turbă. Autoritățile au confirmat interdicția (imediat pentru 32 de turbării 
și pentru alte 24 până la sfârșitului anului 2011) și au descris o strategie de însoțire pentru 
punerea în aplicare. Ministerul responsabil a stabilit, de asemenea, la 1 iunie, un consiliu 
privind turbăriile ca forum favorabil incluziunii, cu scopul de a aborda problema tăierii turbei 
în turbăriile protejate.

Comisia a primit raportul detaliat din partea petiționarului, care a arătat că în 2011 păreau să 
existe în continuare tăieri mecanice semnificative într-o serie de turbării ridicate, pentru care 
aceste activități ar fi trebuit să ia sfârșit în 2010. Acest lucru a fost adus la cunoștința 
autorităților irlandeze în cadrul discuțiilor purtate pe această temă.

Dată fiind necesitatea de a aborda de urgență problema protecției siturilor turbăriilor ridicate, 
Comisia a adoptat un aviz motivat în cadrul reuniunii sale din iunie cu privire la încălcarea 
dreptului UE, cu termen-limită de răspuns de o lună. Autoritățile irlandeze au răspuns la 
15 iulie 2011, asumându-și angajamentul clar de a pune în aplicare interdicția de a tăia turba 
în aproximativ 56 de turbării ridicate. În septembrie 2011, a fost introdusă legislație care 
prevede noi competențe de execuție pentru a aborda tăierile ilegale de turbă de la începutul 
următorului sezon, la începutul anului 2012. 

Concluzie

Comisia derulează proceduri de încălcare a dreptului UE pentru nerespectarea sistematică a 
acestor directive în domeniul mediului în ceea ce privește turbăriile protejate, îndeosebi în 
legătură cu turbăriile protejate din rețeaua Natura 2000. Autoritățile irlandeze și-au asumat 
angajamentul clar de a pune în aplicare interdicția de a tăia turba în aproximativ 50 de turbării 
ridicate. În septembrie 2011, a fost introdusă legislație care prevede noi competențe de 
execuție pentru a aborda tăierile ilegale de turbă de la începutul următorului sezon, la 
începutul anului 2012. Comisia urmărește îndeaproape evoluțiile, pentru a determina dacă 
acest lucru se va concretiza în acțiuni la fața locului. 

5. Răspunsul Comisiei (II), primit la 30 octombrie 2013

Comisia a informat deja Comisia pentru petiții că a fost deschisă o procedură de constatare a 
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neîndeplinirii obligațiilor împotriva Irlandei pentru nerespectarea repetată a Directivei 
habitate și a Directivei EIM referitoare la extracția de turbă în turbăriile protejate, îndeosebi în 
legătură cu cincizeci și trei de turbării ridicate protejate din rețeaua Natura 2000.

Ca urmare a acestei acțiuni în justiție, autoritățile irlandeze au interzis orice tip de tăiere a 
turbei în turbăriile ridicate din siturile rețelei Natura 2000 în 2011. Ulterior, acestea au 
informat Comisia în mod constant privind programul de măsuri implementate, menite să 
însoțească decizia de încetare a tăierii turbei pe acele situri protejate și să asigure respectarea 
legislației de mediu a UE. 

Au fost introduse măsuri precum plățile compensatorii pentru tăietorii de turbă afectați de 
această interdicție, livrarea turbei la gospodăriile acestora și un program vizând transferul lor 
către alte turbării neprotejate. Cei mai mulți dintre tăietorii de turbă afectați au ales programul 
de plăți compensatorii pentru care au fost înregistrați în jur de 2 800 de candidați. Pentru a 
asista autoritățile irlandeze a fost creat un consiliu privind turbăriile, compus din reprezentanți 
ai diferitelor grupuri interesate. Printre măsurile vizate se numără sprijinul pentru punerea în 
aplicare a unei strategii naționale privind turbăriile, care are drept scop conservarea pe termen 
lung și gestionarea acestei resurse în Irlanda. Autoritățile irlandeze elaborează, de asemenea, 
un plan de gestionare a turbăriilor ridicate din rețeaua Natura 2000 care va constitui punctul 
de plecare pentru realizarea obiectivele Irlandei privind ansamblul rețelei, inclusiv restaurarea 
siturilor.

Punerea în aplicare eficientă a interdicției de tăiere a turbei în 53 de turbării ridicate este un 
element esențial pentru soluționarea procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
îndreptată împotriva Irlandei. Însă, acest aspect s-a dovedit a fi o problemă socială foarte 
complexă în cadrul comunităților afectate de interzicerea tăierii turbei. Autoritățile irlandeze 
au confirmat faptul că nu au avut loc tăieri ilegale de turbă pe majoritatea acestor situri 
protejate în 2012 și 2013. Acestea au recunoscut totuși că au avut loc tăieri neautorizate în 24 
de turbării, deși nivelul lor anual a scăzut în mod semnificativ și a fost redus la aproape 
jumătate în 2013. Această situație reprezintă o scădere semnificativă datorată instaurării 
interdicției în 2011 și reflectă faptul că marea majoritatea a tăietorilor de turbă au încetat 
această activitate, însă potrivit autorităților nu toate persoanele s-au conformat interdicției.

Autoritățile irlandeze au oferit în mod constant informații Comisiei privind monitorizarea 
tăierilor, inclusiv privind activitățile de supraveghere aeriană și planul de punere în aplicare a 
măsurilor de remediere în urma unui număr de tăieri ilegale în 2013. Autoritățile au reacționat 
prompt în cazul acestor incidente. În mai multe cazuri au fost detectate și prevenite cu succes 
și în mod rapid tăieri ilegale de turbă datorită acțiunilor întreprinse de către National Parks 
and Wildlife Service (Serviciul pentru parcuri naționale și pentru fauna și flora sălbatice), Air 
Corps (forțele aeriene) și Gardaí (forțele de poliție iralndeze). Toate cazurile de tăieri ilegale 
sunt cercetate în prezent, atenția îndreptându-se în special asupra acelor contractanți care au 
întreprins deja astfel de activități în trecut. Comisia a fost informată că o serie de urmăriri 
penale sunt pe rolul instanțelor judecătorești irlandeze.

Concluzie

Irlanda a interzis tăierea turbei pe toate turbăriile ridicate protejate din rețeaua Natura 2000. 
Autoritățile irlandeze oferă Comisiei în mod constant informații actualizate privind punerea în 
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aplicare a măsurilor întreprinse în vederea respectării legislației de mediu a UE. Problema 
tăierilor ilegale de turbă pe acele situri protejate de lege nu a fost rezolvată pe deplin, însă 
acestea au scăzut în mod semnificativ în ultimii doi ani. Autoritățile irlandeze elaborează un 
plan de gestionare vizând administrarea și restaurarea pe termen lung a turbăriilor ridicate 
protejate de lege, precum și o strategie națională privind turbăriile, menită să asigure 
conservarea și utilizarea durabilă a resurselor de turbă. În cadrul acestei proceduri de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor, Comisia continuă să monitorizeze îndeaproape 
derularea acestor activități pentru a asigura respectarea deplină a legislației de mediu a UE.


