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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0755/2010 , του Tony Lowes, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της ένωσης «Friends of the Irish Environment» (Φίλοι του περιβάλλοντος 
της Ιρλανδίας), σχετικά με τη μη εφαρμογή από την Ιρλανδία της 
ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε σχέση με την εξόρυξη τύρφης

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η Ιρλανδία δεν έχει εφαρμόσει την οδηγία 92/43/ΕΚ (οδηγία για 
τους οικοτόπους), την οδηγία 2004/35/ΕΚ (οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη), την 
οδηγία 85/337/ΕΚ (οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων) και την 
οδηγία 2000/60/ΕΚ (οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα), καθώς και αρκετές αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε σχέση με την εξόρυξη τύρφης. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η 
εξόρυξη τύρφης επιτρέπεται σε τοποθεσίες που υπάγονται στο δίκτυο Natura 2000 και 
πλησίον αυτών, περιλαμβάνει αλλαγές χρήσης γης και σε πολλές περιπτώσεις έρχεται σε 
αντίθεση με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ιρλανδία δυνάμει της οδηγίας-πλαισίου για 
τα ύδατα. Ισχυρίζεται ότι οι τυρφώνες υπέστησαν άνευ προηγουμένου εκμετάλλευση τις 
προηγούμενες δεκαετίες, με αρνητικές συνέπειες για τη βιοποικιλότητα. Ο αναφέρων καλεί 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσει 
τη δέουσα επιβολή της προαναφερθείσας νομοθεσίας στην Ιρλανδία.  

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 3 Νοεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2011.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η Ιρλανδία δεν έχει εφαρμόσει την οδηγία 92/43/ΕΚ (οδηγία για 
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τους οικοτόπους)1, την οδηγία 2004/35/ΕΚ (οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη)2, την 
οδηγία 85/337/ΕΚ (οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων)3 και την 
οδηγία 2000/60/ΕΚ (οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα)4 καθώς και αρκετές αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε σχέση με την εξόρυξη τύρφης. 

Η αναφορά θίγει μια σειρά ζητημάτων που αφορούν την εφαρμογή της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της ΕΕ. Ωστόσο, φαίνεται ότι τα σημαντικότερα ζητήματα σχετίζονται με τις 
οδηγίες για τους οικοτόπους και την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και, ως εκ 
τούτου, οι ακόλουθες παρατηρήσεις αφορούν σε μεγάλο βαθμό τα δύο αυτά νομοθετικά 
κείμενα.

Σε σχέση με εικαζόμενες παραβιάσεις της οδηγίας για τους οικοτόπους, πρέπει να 
επισημανθεί ότι οι τυρφώνες υψιπέδων και οι επιφανειακοί τυρφώνες χαρακτηρίζονται 
αμφότεροι τύποι οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της εν λόγω οδηγίας με 
τις ενεργές μορφές των εν λόγω τύπων οικοτόπων να έχουν προτεραιότητα. Ο γενικός στόχος 
είναι η επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατηρήσεώς τους. Αυτό θα επιτευχθεί κυρίως 
μέσω της προστασίας, της διαχείρισης και της αποκατάστασής τους σε ειδικές ζώνες 
διατήρησης (ΕΖΔ). Η Ιρλανδία φέρει ιδιαίτερη ευθύνη στο πλαίσιο της ΕΕ για την προστασία 
τόσο των τυρφώνων υψιπέδων όσο και των επιφανειακών τυρφώνων.

Βάσει της οδηγίας, ζητήθηκε από κάθε κράτος μέλος να προτείνει κατάλογο τόπων 
κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) για τους διάφορους τύπους οικοτόπων και τα είδη που 
απαντώνται στο έδαφός τους. Μη έχοντας παράσχει πλήρη κατάλογο τόπων, η Ιρλανδία 
καταδικάστηκε από το Δικαστήριο της ΕΕ (υπόθεση C-67/99, Επιτροπή κατά Ιρλανδίας) τον 
Σεπτέμβριο του 2001. Οι ιρλανδικές προτάσεις τόπων που αφορούν αμφότερους τους τύπους 
οικοτόπων θεωρούνται τώρα επαρκείς για τους σκοπούς της οδηγίας. Η Ιρλανδία έχει επίσης 
καθορίσει Περιοχές Φυσικής Κληρονομιάς (ΠΦΚ) στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας της 
σε σχέση τόσο με τυρφώνες υψιπέδων όσο και με επιφανειακούς τυρφώνες.

Οι βασικές διατάξεις που συνδέονται με την προστασία των τυρφώνων υψιπέδων και των 
επιφανειακών τυρφώνων που υπάγονται στο δίκτυο Natura 2000 στην Ιρλανδία ορίζονται στο 
άρθρο 6 της οδηγίας. Το άρθρο 6, παράγραφος 2, της οδηγίας για τους οικοτόπους προβλέπει 
ότι τα κράτη μέλη «θεσπίζουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε στις ειδικές ζώνες διατήρησης να 
αποφεύγεται η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων ειδών, καθώς και οι 
ενοχλήσεις που έχουν επιπτώσεις στα είδη για τα οποία οι ζώνες έχουν ορισθεί, εφόσον οι 
ενοχλήσεις αυτές θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις σημαντικές όσον αφορά τους στόχους 
της παρούσας οδηγίας». Το άρθρο 6, παράγραφοι 3 και 4, της οδηγίας για τους οικοτόπους 
ορίζει τη διαδικασία εκτίμησης και έγκρισης σχεδίων και έργων που είναι δυνατόν να 
επηρεάσουν σημαντικά ειδικές ζώνες διατήρησης.

Όπως επισημαίνεται από τον αναφέροντα, η ανάγκη ανάληψης δράσης με σκοπό την 
προστασία των τυρφώνων υψιπέδων της Ιρλανδίας υπογραμμίζεται από την πιο πρόσφατη 
εκτίμηση της κατάστασης διατηρήσεως που δημοσιεύτηκε από τις ιρλανδικές αρχές το 2008. 

                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.07.1992, σ. 7.
2 ΕΕ L 143 της 30.04.2004, σ. 56.
3 ΕΕ L 175 της 05.07.1985, σ. 40.
4 ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.
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Το καθεστώς διατηρήσεως τόσο των τυρφώνων υψιπέδων όσο και των επιφανειακών 
τυρφώνων εκτιμήθηκε ως μη ικανοποιητικό και κακό. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό για 
τους ενεργούς τυρφώνες υψιπέδων. Σύμφωνα με την εν λόγω επιστημονική εκτίμηση, οι 
ανέπαφοι τυρφώνες υψιπέδων στην Ιρλανδία είναι σήμερα εξαιρετικά σπάνιοι και έχουν 
μειωθεί σε έκταση κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 35% την τελευταία δεκαετία1. Η 
συνεχιζόμενη επιδείνωση των υδρολογικών συνθηκών του οικοτόπου με τους τρέχοντες 
ρυθμούς που προκαλείται από τη συλλογή, τη δασοπονία και την καύση τύρφης κρίνεται ότι 
απειλεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τη βιωσιμότητα του οικοτόπου στους περισσότερους τόπους. 

Η Ιρλανδία έχει θέσει σε λειτουργία ένα επονομαζόμενο «σύστημα παρεκκλίσεων» που 
αποσκοπεί στη σταδιακή κατάργηση της εξόρυξης τύρφης στους προστατευόμενους τυρφώνες. 
Αυτό εφαρμόσθηκε αρχικά το 1999 σε 32 τυρφώνες υψιπέδων που είχαν προταθεί ως ΤΚΣ. Στο 
πλαίσιο αυτής της ρύθμισης, η εξόρυξη τύρφης για βιομηχανικούς και εμπορικούς σκοπούς 
θα καταργούνταν σταδιακά με άμεση ή σύντομη ισχύ, ενώ θα επιτρεπόταν η συνέχιση της 
εξόρυξης τύρφης για οικιακή χρήση για μια δεκαετία. Οι ρυθμίσεις αυτές επεκτάθηκαν στη 
συνέχεια καλύπτοντας 24 ακόμα τυρφώνες υψιπέδων που αποτελούσαν ΤΚΣ το 2002 και 
Περιοχές Φυσικής Κληρονομιάς (χαρακτηρισμός σε εθνικό επίπεδο) το 2004. Στις 
28 Μαΐου 2010, ο ιρλανδός υπουργός Περιβάλλοντος ανακοίνωσε την κατάργηση της 
συλλογής τύρφης στους αρχικούς 32 τυρφώνες υψιπέδων που είχαν χαρακτηριστεί ΤΚΣ και 
για τους οποίους είχε χορηγηθεί «παρέκκλιση» το 1999. Ο υπουργός σημείωσε: «Παρόμοιες 
παρεκκλίσεις θα καταργηθούν τέλος σε 24 ακόμα ΕΖΔ στα τέλη του 2011 και σε 75 Περιοχές 
Φυσικής Κληρονομιάς στα τέλη του 2013. Συνολικά, οι εν λόγω τόποι απαρτίζουν ποσοστό 
μικρότερο από 5% των τυρφώνων στο κράτος όπου είναι εφικτή η συλλογή τύρφης. Το 
υπόλοιπο 95% των τυρφώνων δεν θα επηρεαστεί. Η συλλογή τύρφης σε επιφανειακούς 
τυρφώνες που αποτελούν ειδικές ζώνες διατήρησης, κάτι που απαντάται κυρίως στα δυτικά 
παράλια, θα μπορέσει να συνεχιστεί στο πλαίσιο των περιορισμών που επιβλήθηκαν το 
1999.»

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, προκύπτει ότι η Ιρλανδία παραβιάζει τις διάφορες διατάξεις του 
άρθρου 6, παράγραφοι 2, 3 και 4, της οδηγίας για τους οικοτόπους που σχετίζονται με την 
εξόρυξη τύρφης και το δίκτυο Natura 2000. Εφόσον η επιζήμια εξόρυξη τύρφης και η 
επιδείνωση των αντίστοιχων τυρφώνων δεν έχει αποφευχθεί, φαίνεται να υπάρχει παραβίαση 
του άρθρου 6, παράγραφος 2, της οδηγίας για τους οικοτόπους. Η εξόρυξη τύρφης φαίνεται να 
συνεχίζεται χωρίς να έχει υπάρξει πρότερη δέουσα εκτίμηση και λήψη αποφάσεων βάσει του 
άρθρου 6, παράγραφοι 3 και 4, της οδηγίας για τους οικοτόπους. Οι όροι που αναφέρονται 
στο άρθρο 6, παράγραφος 4, της οδηγίας για τους οικοτόπους δεν φαίνεται να έχουν 
ικανοποιηθεί. Αν και οικότοποι προτεραιότητας έχουν υποστεί βλάβες, η Ιρλανδία δεν έχει, 
για λόγους που παραπέμπουν σε σημαντικό δημόσιο συμφέρον, ζητήσει γνωμοδότηση της 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 4, της οδηγίας για τους οικοτόπους. 
Επιπλέον, δεν έχουν παρουσιαστεί στοιχεία που να αποδεικνύουν έλλειψη εναλλακτικών 
λύσεων και δεν έχουν εγκριθεί αντισταθμιστικά μέτρα για τους οικοτόπους.

Σε σχέση με εικαζόμενες παραβιάσεις της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ (οδηγία για την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων), το άρθρο 2, παράγραφος 1, της οδηγίας ορίζει ότι τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε πριν χορηγηθεί η άδεια, τα έργα τα οποία ενδέχεται να έχουν 

                                               
1 http://www.npws.ie/en/PublicationsLiterature/HabitatsDirectivereport07/
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σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω, μεταξύ άλλων, της φύσεως, του μεγέθους ή της 
θέσεώς τους, να χρειάζονται άδεια και εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το άρθρο 4, 
παράγραφος 2, της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορίζει ότι 
«για τα έργα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, τα κράτη μέλη αποφασίζουν βάσει α) 
κατά περίπτωση εξέτασης, ή (β) κατωτάτων ορίων ή κριτηρίων που καθορίζει το κράτος 
μέλος κατά πόσο το έργο θα υποβληθεί σε εκτίμηση σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν και τις δύο διαδικασίες που αναφέρονται στα στοιχεία 
α) και β).» Τα έργα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνουν την εξόρυξη 
τύρφης. Το άρθρο 4, παράγραφος 3, της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων προβλέπει ότι όταν γίνεται κατά περίπτωση εξέταση ή όταν έχουν τεθεί 
κατώτατα όρια ή κριτήρια για τους σκοπούς της παραγράφου 2, λαμβάνονται υπόψη τα 
κριτήρια επιλογής που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Στην υπόθεση C-392/96, Επιτροπή κατά Ιρλανδίας, το Δικαστήριο της ΕΕ διαπίστωσε ότι η 
Ιρλανδία δεν είχε λάβει τα αναγκαία μέτρα για τη μεταφορά στο εθνικό της δίκαιο του 
άρθρου 4, παράγραφος 2, της οδηγίας ΕΠΕ σε σχέση με την κατηγορία έργου εξόρυξης 
τύρφης που εντάσσεται στο παράρτημα II. Ειδικότερα, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η τότε 
μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Ιρλανδίας –η οποία περιλάμβανε απόλυτο κατώτατο όριο 
50 εκταρίων προτού ένα έργο εξόρυξης τύρφης απαιτήσει ΕΠΕ– δεν διασφάλιζε ότι μικρά 
αλλά σημαντικά από περιβαλλοντική άποψη έργα θα υποβάλλονταν σε εκτίμηση και δεν 
διασφάλιζε επαρκή εξέταση των σωρευτικών αποτελεσμάτων.

Αν και, ως απόκριση στην παραπάνω απόφαση του ΔΕΚ, η Ιρλανδία έχει θεσπίσει νομοθεσία 
που προβλέπει συστηματικούς ελέγχους των έργων εξόρυξης τύρφης σε ΤΚΣ και ΠΦΚ, τα 
διαθέσιμα στοιχεία υποδεικνύουν ότι οι αρμόδιες ιρλανδικές αρχές δεν εφάρμοσαν τη 
νομοθεσία αυτή σύμφωνα με την οδηγία ΕΠΕ. Η εξόρυξη τύρφης φαίνεται να συνεχίζεται σε 
πολύ εκτεταμένη βάση τόσο σε ΤΚΣ όσο και σε ΠΦΚ που περιλαμβάνουν τυρφώνες 
υψιπέδων και αντίστοιχα είδη οικοτόπων, με πολύ δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον. 
Για τους επιφανειακούς τυρφώνες, η εξόρυξη τύρφης προβλέπεται να συνεχιστεί 
επ’ αόριστον.

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, φαίνεται ότι η Ιρλανδία δεν έχει, σύμφωνα με το 
άρθρο 2, παράγραφος 1, της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
μεριμνήσει ώστε πριν χορηγηθεί η άδεια, τα έργα εξόρυξης τύρφης τα οποία ενδέχεται να 
έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω, μεταξύ άλλων, της φύσεως, του 
μεγέθους ή της θέσεώς τους, να χρειάζονται άδεια και εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. Πιο συγκεκριμένα, η Ιρλανδία δεν έχει, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφοι 2 
και 3, της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προσδιορίσει κατά 
πόσον τα έργα εξόρυξης τύρφης χρήζουν εκτίμησης. Ειδικότερα, φαίνεται ότι για έργα 
εξόρυξης τύρφης σε τυρφώνες, ΤΚΣ και ΠΦΚ, η Ιρλανδία δεν προβαίνει, στην πράξη, σε 
κατά περίπτωση διαπίστωση για τους σκοπούς του άρθρου 4, παράγραφος 2, της οδηγίας για 
την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και, σε κάθε περίπτωση, δεν διασφαλίζει ότι 
τα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας για την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων λαμβάνονται πλήρως υπόψη.

Σε σχέση με τις εικαζόμενες παραβιάσεις της οδηγίας 2004/35/ΕΚ (οδηγία για την 
περιβαλλοντική ευθύνη – ΟΠΕ), η εξόρυξη τύρφης δεν περιλαμβάνεται αυτή καθαυτή στον 
κατάλογο των επικίνδυνων ενεργειών που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της 
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αυστηρής ευθύνης της ΟΠΕ. Ωστόσο, η οδηγία ισχύει επίσης για ζημίες προστατευόμενων 
ειδών και φυσικών οικοτόπων οι οποίες προκαλούνται από τυχόν επαγγελματικές 
δραστηριότητες κάθε φορά που ο φορέας εκμετάλλευσης ενεργεί εκ δόλου ή εξ αμελείας. Τα 
«προστατευόμενα είδη και οι φυσικοί οικότοποι» ορίζονται στην ΟΠΕ ως οποιαδήποτε ζημία 
έχει σημαντικά δυσμενείς συνέπειες για την επίτευξη ή τη συντήρηση της ευνοϊκής κατάστασης 
διατήρησης αυτών των οικοτόπων ή ειδών σε σχέση με τις οδηγίες για τους οικοτόπους και τα 
πτηνά, ιδίως τα παραρτήματα I, II και IV της οδηγίας για τους οικοτόπους. Ωστόσο, 
εξαιρούνται δυσμενείς συνέπειες που είχαν προσδιορισθεί παλαιότερα και έχουν λάβει ρητά 
άδεια κατόπιν ορισμένων διατάξεων των οδηγιών για τους οικοτόπους και τα πτηνά, π.χ. 
βάσει του άρθρου 6, παράγραφοι 3 και 4, της οδηγίας για τους οικοτόπους. Η ΟΠΕ ορίζει την 
«κατάσταση διατήρησης» των φυσικών οικοτόπων με παρόμοιο τρόπο όπως η οδηγία για 
τους οικοτόπους.

Ο υπεύθυνος φορέας εκμετάλλευσης που ορίσθηκε από την αρμόδια αρχή ως υπαίτιος για την 
περιβαλλοντική ζημία πρέπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα αποκατάστασης και να επωμισθεί 
το πλήρες κόστος της περιβαλλοντικής αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων διοικητικών 
και νομικών δαπανών, των δαπανών επιβολής του νόμου, των δαπανών εκτίμησης κτλ. Η 
αποκατάσταση στο πλαίσιο της ΟΠΕ στοχεύει στην επανόρθωση ή την αντικατάσταση των 
φυσικών πόρων που υπέστησαν ζημία και των υπηρεσιών τους που ασκούνταν προς όφελος 
κάποιου άλλου φυσικού πόρου ή του κοινού. Οι κατηγορίες αποκατάστασης, όπως ορίζονται 
από την ΟΠΕ, συνίστανται στη «πρωτογενή» αποκατάσταση (επαναφορά των φυσικών 
πόρων που υπέστησαν ζημία στην αρχική τους κατάσταση), «συμπληρωματική» 
αποκατάσταση (δημιουργία παρόμοιου επιπέδου φυσικών πόρων –ει δυνατόν γεωγραφικά 
συνδεδεμένων– εάν οι φυσικοί πόροι που υπέστησαν ζημία δεν μπορούν να επανέλθουν στην 
αρχική τους κατάσταση) και «αντισταθμιστική» αποκατάσταση (αποκατάσταση για 
«προσωρινές απώλειες» μεταξύ ζημίας και επανόρθωσης, που συνίστανται σε πρόσθετες 
βελτιώσεις από άποψη φυσικών πόρων).

Σε σχέση με τους ισχυρισμούς περί εμποδίων κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της 
Ιρλανδίας βάσει της οδηγίας 2000/60/ΕΚ (οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα), πρέπει να 
επισημανθεί ότι οι περιβαλλοντικές πιέσεις, συμπεριλαμβανομένης της εξόρυξης τύρφης, 
όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, πρέπει να ληφθούν υπόψη από τις ιρλανδικές αρχές σε σχέση με 
την εκπλήρωση των στόχων της οδηγίας. Εν προκειμένω, τα σχέδια διαχείρισης λεκάνης 
απορροής ποταμού που υποβλήθηκαν από τις ιρλανδικές αρχές σύμφωνα με την οδηγία 
αναγνωρίζουν ότι το σύνολο της εξόρυξης τύρφης σε περιοχές έκτασης μεγαλύτερης των 
50 εκταρίων πρέπει να έχει λάβει άδεια από το καθεστώς ολοκληρωμένης πρόληψης και 
ελέγχου της ρύπανσης (ΟΠΕΡ) και οι ιδιώτες παραγωγοί τύρφης που εμπίπτουν στην 
κατηγορία αυτή και δεν έχουν ήδη λάβει άδεια θα ενταχθούν στο καθεστώς ΟΠΕΡ από τον 
ιρλανδικό οργανισμό προστασίας του περιβάλλοντος. Κάτω από το όριο αυτό, εφαρμόζεται η 
νομοθεσία περί χωροταξίας, και ο τροποποιητικός κανονισμός του 2001 σχετικά με την 
τοπική αυτοδιοίκηση (όσον αφορά τη χωροταξία και ανάπτυξη) μείωσε το χωροταξικό 
κατώτατο όριο για την εξόρυξη τύρφης από 50 σε 10 εκτάρια. Σε σχέση με απορρίψεις από 
μικρότερες ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι τοπικές αρχές έχουν την επιλογή να παράσχουν άδεια 
για δραστηριότητες στο πλαίσιο των νόμων περί μόλυνσης των υδάτων και η εν λόγω 
επιλογή πρέπει να ασκείται βάσει της αξιολόγησης κινδύνων κατά την επιδίωξη των στόχων 
της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα.

Η Επιτροπή εκτιμά επί του παρόντος τη συμμόρφωση, σε οριζόντιο επίπεδο, όλων των 
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σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής προς τις 
προϋποθέσεις της οδηγίας και προβλέπει τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της εν λόγω 
εκτίμησης στην τρίτη έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα το 2012. 
Αν και η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τους προβληματισμούς που ήγειρε ο αναφέρων, αυτό δεν 
παρέχει επαρκή βάση για να καταλήξει η Επιτροπή στο συμπέρασμα, στο στάδιο αυτό, ότι η 
Ιρλανδία δεν εφάρμοσε την εν λόγω οδηγία.

Σε σχέση με τους ισχυρισμούς για παράνομη άσκηση πιέσεων από ιρλανδό Επίτροπο, η 
Επιτροπή θα ήθελε να διαψεύσει οποιαδήποτε υπόνοια ότι έδρασε παράτυπα σε σχέση με την 
εφαρμογή της απόφασης του ΔΕΚ στην υπόθεση C-392/96 (εξόρυξη τύρφης και οδηγία 
ΕΠΕ) ή ότι τυχόν πολιτική παρέμβαση είχε ως αποτέλεσμα να μην εκτελέσει τα καθήκοντά 
της σε σχέση με την εξόρυξη τύρφης και την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ.   

Συμπέρασμα

Οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα υποδεικνύουν ότι η εξόρυξη 
τύρφης, ιδίως σε τόπους που υπάγονται στο δίκτυο Natura 2000 ή γύρω από αυτούς, είναι 
ασύμβατη προς την οδηγία για τους οικοτόπους και την οδηγία ΕΠΕ. Η Επιτροπή απέστειλε 
προειδοποιητική επιστολή στην Ιρλανδία στις 28 Ιανουαρίου 2011 για συστηματική μη 
συμμόρφωση προς τις παραπάνω περιβαλλοντικές οδηγίες σε σχέση με προστατευόμενους 
τυρφώνες. ΟΙ ιρλανδικές αρχές απάντησαν στην προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής 
στις 28 Μαρτίου και στις 5 Μαΐου 2011. Η Επιτροπή εξετάζει τα επόμενα βήματα στο 
πλαίσιο της διαδικασίας.


