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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

10.6.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0755/2010, внесена от г-н Tony Lowes, с ирландско 
гражданство, от името на „Приятели на ирландската околна среда“, 
относно неприлагането от страна на Ирландия на европейското 
екологично законодателство във връзка с добива на торф

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че Ирландия не прилага Директива 92/43/ЕО 
(Директивата за местообитанията), Директива 2004/35/ЕО (Директивата относно 
екологичната отговорност), Директива 85/337/ЕИО (Директивата за оценката на 
въздействието върху околната среда) и Директива 2000/60/ЕО (Рамковата директива за 
водите), както и няколко решения на Съда на Европейския съюз във връзка с добива на 
торф. Според вносителя добивът на торф, позволен в обектите от „Натура 2000“ и 
намиращите се наблизо територии, би довел до промени в предназначението на земята, 
а в много случаи би бил в противоречие с ангажиментите на Ирландия по Рамковата 
директива за водите. Той твърди, че през последните десетилетия торфените находища 
са били експлоатирани в невиждани досега мащаби, което има отрицателни последици 
върху биологичното разнообразие. Вносителят на петицията призовава Европейския 
парламент да предприеме необходимите стъпки, за да се гарантира, че Ирландия 
адекватно прилага посоченото по-горе законодателство.  

2. Допустимост

Обявена за допустима на 3 ноември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 10 юни 2011 г.

Вносителят на петицията твърди, че Ирландия не прилага Директива 92/43/ЕО 
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(Директивата за местообитанията)1, Директива 2004/35/ЕО (Директивата относно 
екологичната отговорност)2, Директива 85/337/ЕИО (Директивата за оценката на 
въздействието върху околната среда) 3 и Директива 2000/60/ЕО (Рамковата директива 
за водите)4, както и няколко решения на Съда на Европейския съюз във връзка с добива 
на торф. 

Петицията повдига редица въпроси, свързани с прилагането на законодателството на 
ЕС в областта на околната среда. Изглежда обаче, че най-съществените въпроси се 
отнасят до директивите за местообитанията и за оценката на въздействието върху 
околната среда и, следователно, предоставените по-долу коментари до голяма степен са 
посветени на тези две директиви.

По отношение на твърденията за нарушение на изискванията на Директивата за 
местообитанията следва да се отбележи, че съгласно тази директива и преовлажнените, 
и обраслите тресавища са включени като типове местообитания от значение за 
Общността, като активните форми на тези местообитания са от „приоритетно“ 
значение. Общата цел е да се постигне благоприятно съхранение. Това трябва да бъде 
направено главно посредством тяхното опазване, управление и възстановяване в 
рамките на Специални защитени зони (СЗЗ). Ирландия има конкретната отговорност в 
ЕС за опазването както на преовлажнените, така и на обраслите тресавища.

По силата на директивата всяка държава-членка е трябвало да предложи списък от 
обекти от значение за Общността (ОЗО) за различните типове местообитания и 
биологични видове, които се срещат на тяхната територия. Тъй като Ирландия не е 
предоставила пълен списък на обектите, през септември 2001 г. тя е осъдена от Съда на 
ЕС (Дело C-67/99, Комисията срещу Ирландия). В момента ирландските предложения 
за обекти по отношение на двата вида местообитания се считат за задоволителни за 
целите на директивата. Ирландия е определила и зони на природното наследство (ЗПН) 
съгласно националното си законодателство по отношение както на преовлажнените, 
така и на обраслите тресавища.

Основните разпоредби, приложими по отношение на опазването от страна на Ирландия 
на преовлажнените и обраслите тресавища, които са територии от Натура 2000, са 
указани в член 6 от директивата. В член 6, параграф 2 от Директивата за 
местообитанията е посочено, че държавите-членки „вземат подходящи мерки за 
предотвратяване в специалните защитени територии на влошаването на 
състоянието на естествените местообитания на видовете, както и обезпокояване на 
видовете, за които са определени териториите, доколкото това обезпокояване може 
да има значително въздействие с оглед на целите на настоящата директива.“ В член 
6, параграфи 3 и 4 от Директивата за местообитанията е посочена процедурата за 
оценка и одобряване на планове и проекти, за които е вероятно да окажат значително 
въздействие върху специалните защитени зони.

                                               
1 OВ L 206, 22.07.1992 г., стр. 7.
2 ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 56.
3 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40.
4 OВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1.
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Както посочва вносителят, необходимостта от предприемане на действие за опазване на 
ирландските преовлажнени тресавища е подчертана и от последната оценка за 
състоянието на съхранение, публикувана от ирландските органи през 2008 г .  И 
преовлажнените, и обраслите тресавища са оценени като територии с неблагоприятно и 
лошо състояние на съхранение. Това е особено тревожно по отношение на активните 
преовлажнени тресавища. Според тази научна оценка непокътнатите преовлажнени 
тресавища в Ирландия в момента са много малко и площта им е намаляла с повече от 
35% за последните 10 години1.  Счита се, че продължаващото с настоящите темпове 
влошаване на хидрологичните условия на местообитанието, причинено от добива на 
торф, лесовъдството и изгарянето, сериозно застрашава жизнеспособността на 
местообитанието в повечето от зоните. 

Ирландия е въвела „система на дерогации“, насочена към спиране на добива на торф в 
защитените торфени местности. Първоначално тя е приложена през 1999 г. по отношение 
на 32 предложени специални защитени зони на преовлажнени тресавища. Съгласно тази 
разпоредба добивът на торф за промишлени и търговски цели трябва да бъде 
преустановен веднага или в кратък срок, докато добивът на торф за домашни цели 
остава разрешен за период от десет години. Тези разпоредби в последствие са 
разширени, за да включат през 2002 г. още 24 преовлажнени тресавища, определени 
като СЗЗ, а през 2004 г. включват и такива, определени като зони на природното 
наследство (национално определяне). На 28 май 2010 г.  ирландският министър на 
околната среда обяви преустановяването на добива на торф в първоначалните 32 
преовлажнени тресавища, определени като СЗЗ, за които през 1999 г. е въведена 
„дерогация“. Министърът посочи: „Подобни дерогации ще бъдат отменени в края на 
2011 г. по отношение на още 24 СЗЗ и в края на 2013 г. по отношение на 75 зони на 
природното наследство. Общата територия на тези обекти възлиза на по-малко от 
5 % от торфените местности в страната, в които е възможно да се добива торф. 
Останалите 95 % от торфените местности ще останат незасегнати. Добивът на 
торф от обрасли тресавища, определени като СЗЗ, който се осъществява предимно 
по западното крайбрежие, ще може да продължи при ограниченията, въведени през 
1999г.“

Въз основа на наличните доказателства изглежда, че Ирландия нарушава различни 
разпоредби на член 6, параграфи 2, 3 и 4 от Директивата за местообитанията във връзка 
с добива на торф и Натура 2000. Доколкото причиняващият вреди добив на торф и 
влошаването на състоянието на съответните територии с тресавища не е било 
предотвратено, това изглежда е в нарушение на член 6, параграф 2 от Директивата за 
местообитанията. Добивът на торф изглежда продължава без да са били проведени 
съответните процеси на предварителна оценка и вземане на решение съгласно член 6, 
параграф 3 и 4 от Директивата за местообитанията. Условията, посочени в член 6, 
параграф 4 от Директивата за местообитанията, изглежда не са изпълнени. Макар че се 
нанасят вреди на местообитания от приоритетно значение, Ирландия не е потърсила 
становището на Комисията по отношение на позоваване на по-важен обществен 
интерес, съгласно член 6, параграф 4 от Директивата за местообитанията. Освен това не 
са представени доказателства за това, че липсват алтернативи, а също и не са приети 

                                               
1 http://www.npws.ie/en/PublicationsLiterature/HabitatsDirectivereport07/
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компенсаторни мерки по отношение на вредите за местообитанията.

По отношение на твърденията за нарушения на Директива 85/337 (Директива за оценка 
на въздействието върху околната среда), член 2, параграф 1 от директивата предвижда, 
че държавите-членки трябва да приемат всички необходими мерки, за да гарантират, че 
преди да бъдат одобрени, проектите, които биха могли да окажат съществено 
въздействие върху околната среда, inter alia поради своя характер, мащаби или 
местоположение, са предмет на изискването за получаване на съгласие за 
предприемачески дейности и на оценка относно тяхното въздействие. Съгласно член 4, 
параграф 2 от Директивата за оценка на въздействието върху околната среда, 
държавите-членки вземат решение за проектите, изброени в приложение II, чрез а) 
разглеждане на всеки отделен случай или б) прагове или критерии, определени от 
държавата-членка относно това дали проектът да бъде предмет на оценка съгласно 
разпоредбите на членове 5–10. Държавите-членки могат да решат да приложат и 
двете процедури, посочени в букви а) и б). Проектите, изброени в приложение II, 
включват добива на торф. Съгласно член 4, параграф 3 от Директивата за оценка на 
въздействието, когато се извършва оценка на всеки отделен случай или се въвеждат 
прагове или критерии за целите на параграф 2, се вземат под внимание съответните 
критерии за подбор, посочени в приложение ІІІ.

По Дело C-392/96, Комисията срещу Ирландия, Съдът на ЕС постанови, че Ирландия 
не е предприела необходимите мерки за транспониране на член 4, параграф 2 от 
Директивата за ОВОС по отношение на проекта за добив на торф, класифициран в 
приложение II. По-конкретно, Съдът постанови, че тогавашното транспониране от 
страна на Ирландия – предвиждащо абсолютен праг от 50 хектара, под който за даден 
проект за добив на торф не е необходимо извършване на ОВОС – не е гарантирало, че 
ще бъдат оценявани малките, но важни за околната среда проекти, и не е осигурявало 
адекватно отчитане на кумулативните ефекти.

Въпреки че в отговор на това решение на Съда на ЕС Ирландия е въвела 
законодателство, позволяващо систематичен скрининг на проектите за добив на торф в 
СЗЗ и зоните на природно наследство, наличните доказателства сочат, че отговорните 
ирландски органи не са приложили това законодателство съгласно Директивата за 
ОВОС. Изглежда добивът на торф продължава да бъде много широко разпространен, 
както в СЗЗ, така и в зоните на природно наследство, в които се намират преовлажнени 
тресавища и свързани с тях типове местообитания, което води до значителни 
отрицателни последици за околната среда В обраслите тресавища се предвижда 
добивът на торф да продължи неопределено време.

Предвид наличната информация изглежда, че Ирландия не е приела всички необходими 
мерки, съгласно член 2, параграф 1 от Директивата за оценка на въздействието, за да 
гарантира, че, преди да бъдат одобрени, проектите, които биха могли да окажат 
съществено въздействие върху околната среда, inter alia поради своя характер, мащаби 
или местоположение, са предмет на изискването за получаване на съгласие за 
предприемачески дейности и на оценка относно тяхното въздействие. По-конкретно, 
Ирландия не е определила, съгласно член 4, параграфи 2 и 3 от Директивата за оценка 
на въздействието, дали проектите за добив на торф изискват провеждането на оценка. В 
частност изглежда, че за проектите за добив на торф в торфените местности, СЗЗ и 
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ЗПН, Ирландия практически не извършва оценки за всеки случай по отделно, съгласно 
изискванията на член 4, параграф 2 от Директивата за оценка на въздействието и не 
осигурява цялостното взимане под внимание на критериите, указани в приложение III 
от същата директива.

Във връзка с твърденията за нарушения на Директива 2004/35/EО (Директивата 
относно екологичната отговорност – ДЕО), добивът на торф сам по себе си не попада 
сред изброените опасни дейности, включени в обхвата на стриктна отговорност 
съгласно ДЕО). Въпреки това директивата е приложима също по отношение на 
увреждане на защитени видове и природни местообитания, причинено от трудова 
дейност, независимо дали операторът е действал виновно или по невнимание. Щетите, 
причинени на защитени видове и природни местообитания, са определени от ДЕО като 
щети със съществено неблагоприятно влияние върху състава и поддръжката на 
благоприятен запазващ статут на тези местообитания и видове, с препратка към 
Директивата за местообитанията и Директивата за птиците, и по-конкретно към 
приложение I, II и IV от Директивата за местообитанията. Изключение правят обаче 
предварително определените неблагоприятни ефекти, изрично разрешени съгласно 
някои разпоредби на Директивата за местообитанията и Директивата за птиците, напр. 
съгласно член 6, параграфи 3 и 4 от Директивата за местообитанията. ДЕО определя 
„консервационния статус“ на природните местообитания по подобие на Директивата за 
местообитанията.

Отговорният оператор, установен от компетентния орган като причинител на щети за 
околната среда, трябва да предприеме необходимите действия за отстраняване на 
щетата и да поеме пълните разходи за това, включително административните и 
правните разходи, разходите по прилагане, оценка и пр. Отстраняването на щетите 
съгласно ДЕО цели възстановяването или подмяната на увредените природни ресурси и 
техните услуги в полза на друг природен източник или на обществото. Категориите 
отстраняване, според определението в ДЕО, са „основно“ отстраняване (връщане на 
увредените природни ресурси до изходното състояние); „допълнително“ отстраняване 
(създаване на подобно ниво на природни ресурси – където е възможно географски 
свързани – ако увредените ресурси не могат да бъдат върнати до изходното състояние) 
и „компенсаторно“ отстраняване (компенсиране на междинните загуби, настъпили в 
периода между увреждането и възстановяването, чрез допълнителни подобрения по 
отношение на природните ресурси).

По отношение на твърденията за пречки за изпълнение на задълженията на Ирландия 
съгласно Директива 2000/60/EО (Рамкова директива за водите) следва да се отбележи, 
че с оглед изпълнението на целите на директивата ирландските органи трябва да вземат 
под внимание натиска върху околната среда, включително, в относимите случаи, 
добива на торф. В тази връзка, плановете за управление на речните басейни, 
които ирландските органи са представили съгласно директивата, отчитат факта, че 
целият добив на торф в зони с размер над 50 хектара трябва да бъде лицензиран от 
режима за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ), а частните 
производители на торф, попадащи в тази категория, които не са лицензирани, ще бъдат 
включени в режима на КПКЗ от ирландската агенция за опазване на околната среда. 
Под този праг е приложимо законодателството в сферата на планирането и регламентът 
за изменение (на разпоредбите в сферата на планирането и благоустройството) от 
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2001 г., издаден от местното правителство, е намалил прага по отношение на 
планирането за добив на торф от 50 на 10 хектара. По отношение на изпускането на 
опасни вещества от страна на по-малки предприятия, местните органи имат 
възможност да предоставят лиценз за дейност съгласно законите относно 
замърсяването на водите и тази възможност следва да се упражнява на базата на оценка 
на риска, с оглед на постигането на целите на Рамковата директива за водите.

Понастоящем Комисията оценява на хоризонтално равнище съответствието с 
изискванията на директивата на всички получени до момента планове за управление на 
речните басейни и предвижда да публикува резултатите от тази оценка през 2012 г., в 
третия доклад за изпълнението на РДВ. Въпреки че Комисията отбелязва въпросите, 
повдигнати от вносителя, на този етап те не дават достатъчно основание на Комисията 
да направи заключението, че Ирландия не прилага директивата.

По отношение на твърденията за незаконно лобиране от страна на ирландски член на 
Европейската комисия, Комисията би желала да опровергае всяка инсинуация, 
предполагаща, че е действала некоректно във връзка с прилагането на решението на 
Съда на ЕС по дело C-392/96 (добив на торф и Директивата за ОВОС), или че 
политическа намеса е довела до неизпълнение на задълженията на Комисията относно 
добива на торф и законодателството на ЕС в областта на околната среда.   

Заключение

Предоставената от вносителя информация сочи, че добивът на торф, особено в рамките 
на и около териториите по Натура 2000, е несъвместим с изискванията на Директивата 
за местообитанията и Директивата за ОВОС. На 28 януари 2011 г. Комисията изпрати 
писмо за нарушение до Ирландия поради систематично неизпълнение на изискванията 
на тези директиви относно околната среда във връзка със защитените торфени 
местности. Ирландските органи отговориха на официалното уведомително писмо на 
Комисията на 28 март и 5 май 2011 г.  Комисията обмисля следващите стъпки по 
процедурата.


