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Tárgy: Tony Lowes, ír állampolgár által a „Friends of the Irish Environment” 
elnevezésű szervezet nevében benyújtott 0755/2010. számú petíció a 
tőzegkitermeléssel összefüggésben az uniós környezetvédelmi jogszabályok 
végrehajtásának Írország általi elmulasztásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy Írország elmulasztotta a 92/43/EGK (élőhelyvédelmi) 
irányelv, a 2004/35/EK (környezeti felelősségről szóló) irányelv, a 85/337/EGK (környezeti 
hatásvizsgálatról szóló) irányelv és a 2000/60/EK vízügyi keretirányelv, valamint több 
Európai Bíróság által hozott döntés végrehajtását a tőzegkitermeléssel összefüggésben. A 
petíció benyújtója szerint a tőzegkitermelés engedélyezett a Natura 2000 területeken és azok 
közelében, továbbá a földhasználat változásaival jár, és sok esetben ellentétes Írországnak a 
vízügyi keretirányelv értelmében tett kötelezettségvállalásaival. Azt állítja, hogy az elmúlt 
évtizedek során a tőzeglápok példátlan mértékű kizsákmányolására került sor, ami 
kedvezőtlen hatást gyakorolt a biológiai sokféleségre. A petíció benyújtója felhívja az Európai 
Parlamentet a szükséges intézkedések meghozatalára annak biztosítása érdekében, hogy 
Írországban sor kerüljön a fent említett jogszabályok megfelelő végrehajtására. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. november 3. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. június 10.

A petíció benyújtója kifejti, hogy Írország elmulasztotta a 92/43/EGK (élőhelyvédelmi) 
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irányelv1, a 2004/35/EK (környezeti felelősségről szóló) irányelv2, a 85/337/EGK (környezeti 
hatásvizsgálatról szóló) irányelv3 és a 2000/60/EK vízügyi keretirányelv4, valamint több 
Európai Bíróság által hozott döntés végrehajtását a tőzegkitermeléssel összefüggésben. 

A petíció számos kérdést vet fel az uniós környezetvédelmi szabályozás alkalmazásával 
kapcsolatban. Úgy tűnik azonban, hogy a legjelentősebb kérdések az élőhelyvédelmi és a 
környezeti hatásvizsgálati irányelvhez kapcsolódnak, és emiatt az alábbi észrevételek főként e 
két jogszabályra vonatkoznak.

Az élőhelyvédelmi irányelv állítólagos megszegésével kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a 
magas és takarólápok egyaránt szerepelnek az irányelv értelmében közösségi jelentőségű 
élőhelytípusok listáján, azzal, hogy ezen élőhelytípusok aktív formái „elsődleges” 
jelentőségűek. Az átfogó cél ezek kedvező védettségének megvalósítása. Ez főként 
különleges természetmegőrzési területeken (KTT-k) való védelmük, kezelésük és 
helyreállításuk lévén valósítandó meg. Írország az EU-n belül különleges felelősséget visel a 
magas és a takarólápok védelme tekintetében egyaránt.

Az irányelv értelmében minden tagállamnak javaslatot kellett tennie a közösségi jelentőségű 
területek (KJT) listájára a területén előforduló egyes élőhelytípusok és fajok tekintetében. 
Írországot – mivel a területek listáját nem állította össze – az Európai Bíróság 2001 
szeptemberében elmarasztalta (a C-67/99. sz. Bizottság kontra Írország ügyben). Jelenleg 
mindkét élőhelytípus ír listája az irányelv céljaira megfelelőnek minősül. Írország nemzeti 
jogszabályai alapján nemzeti megőrzési területeket (NMT) is kijelölt a magas és takarólápok 
vonatkozásában egyaránt.

A magas és takarólápok írországi Natura 2000 területeinek védelme vonatkozásában 
jelentőséggel bíró előírások az irányelv 6. cikkében szerepelnek. Az élőhelyvédelmi irányelv 
6. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a tagállamok „megteszik a szükséges intézkedéseket a 
különleges természetvédelmi területeken található olyan természetes élőhelytípusok és olyan 
fajok élőhelyei károsodásának és megzavarásának megakadályozására, amelyek céljára az 
egyes területeket kijelölték, amennyiben a zavarás mértéke ezen irányelv céljaira tekintettel 
jelentős hatással lehet.” Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (3) és (4) bekezdése 
határozza meg azon tervek és projektek értékelési eljárását, amelyek a különleges 
természetmegőrzési területekre valószínűleg jelentős hatással járnak.

Amint arra a petíció benyújtója rámutat, az írországi magas és takarólápok védelme érdekében 
történő intézkedés szükségességét hangsúlyozza az ír hatóságok által 2008-ban közzétett 
legutóbbi védettségi állapot értékelés is. Az értékelés szerint a magas és takarólápok egyaránt 
kedvezőtlen és rossz védettségi helyzetűek. Ez különösen riasztó az aktív magas lápok 
esetében. E tudományos értékelés szerint Írországban rendkívül ritkák az érintetlen magas 
lápok, és területük az elmúlt 10 évben 35 %-kal csökkent 5. Az élőhely hidrológiai 
feltételeinek jelenlegi ütemben folytatódó romlása – aminek oka a tőzegkitermelés, az 
                                               
1 HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
2 HL L 143., 2004.4.30., 56. o.
3 HL L 175., 1985.7.5., 40. o.
4 HL L 327., 2000.12.22., 1. o.

5 http://www.npws.ie/en/PublicationsLiterature/HabitatsDirectivereport07/
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erdőgazdálkodás és erdőégetés – a legtöbb helyen súlyosan fenyegetik az élőhely 
életképességét. 

Írország az általa „eltérési rendszernek” nevezett rendszert működtet, amelynek célja a 
tőzegkitermelés védett tőzegmocsarakban való fokozatos beszüntetése. Ezt 1999-ben 
indulásként 32 olyan magas lápra alkalmazták, amelyeket közösségi jelentőségű területnek 
javasoltak. E rendszer alapján az ipari és kereskedelmi tőzegkitermelést azonnali vagy közeli 
hatállyal meg kellett szüntetni, míg a háztartási célú tőzegkitermelés tízéves időtartamra 
megengedett maradt. A rendszert a későbbiekben, 2002-ben kiterjesztették további 24, 
közösségi jelentőségű területnek minősített magas lápra és 2004-ben a nemzeti megőrzési 
területnek (nemzeti megjelölés) minősített magas lápra is. Az ír környezetvédelmi miniszter 
2010. május 28-án bejelentette a tőzegkitermelés befejeződését az eredeti 32, közösségi 
jelentőségű területnek minősített magas láp tekintetében, amelyekre 1999-ben eltérést adtak. 
A miniszter megjegyezte: „2011 végén hasonló eltérések járnak le további 24 különleges 
természetmegőrzési terület, 2013 végén pedig 75 nemzeti megőrzési terület tekintetében. 
Összességében ezek a területek az állam tőzegkitermelésre alkalmas tőzegmocsarainak 5 % 
alatti hányadát teszik ki. A tőzegmocsarak fennmaradó 95 %-a érintetlen marad. A 
túlnyomórészt a nyugati parti, különleges természetmegőrzési területnek minősített 
takarólápokon folyó kitermelés az 1999-ben bevezetett korlátozások mellett folytatható”.

A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján úgy tűnik, hogy Írország megszegi az élőhelyvédelmi 
irányelv 6. cikke (2), (3) és (4) bekezdésének különféle rendelkezéseit a tőzegkitermelés és a 
Natura 2000 területek vonatkozásában. A káros tőzegkitermelés és a vonatkozó lápterületek 
károsításának megszüntetéséig ez az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikke (2) bekezdésébe 
ütközőnek tűnik. Úgy tűnik, hogy a tőzegkitermelés az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének 
(3) és (4) bekezdésén alapuló megfelelő előzetes értékelés és döntéshozatal nélkül folyik 
tovább. Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (4) bekezdésében említett feltételek 
láthatólag nem teljesülnek. Noha elsődleges élőhelyek károsodnak, Írország a közérdeken 
alapuló kényszerítő körülményekre való hivatkozás céljából nem kérte ki a Bizottság 
véleményét az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (4) bekezdése alapján. Nem terjesztettek 
be továbbá bizonyítékot annak igazolására sem, hogy más alternatívák nincsenek és nem 
került sor élőhellyel kapcsolatos kompenzációs intézkedések elfogadására sem.

A 85/337/EGK irányelv (a környezeti hatásvizsgálati irányelv) állítólagos megszegésével 
kapcsolatban: az irányelv 2. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy az engedély megadása 
előtt azon projektek esetében, amelyek többek között jellegüknél, méretüknél vagy 
elhelyezésüknél fogva várhatóan jelentős hatást gyakorolnak a környezetre, kötelező 
engedélyt szerezni, és hatásvizsgálatot végezni. A hatásvizsgálati irányelv 4. cikkének (2) 
bekezdése a II. mellékletben felsorolt projektek vonatkozásában előírja, hogy a tagállamok a) 
eseti vizsgálat révén, illetve b) az adott tagállam által meghatározott küszöbértékek vagy 
kritériumok alapján határozzák meg, hogy a projekttel kapcsolatban kell-e az 5. vagy a 10. 
cikknek megfelelően hatásvizsgálatot végezni. A tagállamok dönthetnek úgy is, hogy az a) 
vagy a b) pontnak megfelelő mindkét eljárást alkalmazzák. A tőzegkitermelés szerepel a II. 
mellékletben felsorolt projektek között. A hatásvizsgálati irányelv 4. cikkének (3) bekezdése 
kimondja, hogy amikor a (2) bekezdés alkalmazásában esetenkénti vizsgálatot végeznek, vagy 
küszöbértékeket, illetve szempontrendszert állapítanak meg, akkor figyelembe veszik a III. 
mellékletben előírt lényeges kiválasztási szempontokat.
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A C-392/96. sz. Bizottság kontra Írország ügyben az EU Bírósága megállapította, hogy 
Írország nem tette meg a KHV-irányelv 4. cikkének (2) bekezdése átültetéséhez szükséges 
intézkedéseket a II. melléklet szerinti tőzegkitermelési projektosztály vonatkozásában. A 
Bíróság megállapította különösen, hogy az akkori írországi átültetés – amely a 
tőzegkitermelési projektek KHV-küszöbét 50 hektáros abszolút értékhez kötötte – nem 
biztosította, hogy a kisméretű, de környezetvédelmi szempontból jelentős projektek 
értékelésre kerüljenek, és nem biztosította a halmozott hatások megfelelő mérlegelését.

Noha az EB ítéletére válaszul Írország bevezetett olyan jogszabályokat, amelyek a közösségi 
jelentőségű területeken és nemzeti megőrzési területeken a tőzegkitermelési projektek 
rendszeres ellenőrzését írták elő, a rendelkezésre álló bizonyítékok arra utalnak, hogy az 
illetékes ír hatóságok ezt a jogszabályt nem a KHV-irányelvnek megfelelően alkalmazták. 
Úgy tűnik, hogy a tőzegkitermelés továbbra is igen elterjedten folyik a magas lápoknak és a 
társult élőhelytípusoknak otthont adó közösségi jelentőségű területeken és nemzeti megőrzési 
területeken egyaránt, a környezetre jelentős káros hatást kifejtve. A takarólápok esetében a 
szabályok szerint a tőzegkitermelés határozatlan ideig folytatódhat.

A rendelkezésre álló információk alapján úgy tűnik, hogy Írország nem fogadta el a 
környezeti hatásvizsgálati irányelv 2. cikkének (1) bekezdésének megfelelően az annak 
biztosításához szükséges összes intézkedést, hogy az engedély megadása előtt azon 
tőzegkitermelési projektek esetében, amelyek többek között jellegüknél, méretüknél vagy 
elhelyezésüknél fogva várhatóan jelentős hatást gyakorolnak a környezetre, kötelező legyen 
engedélyt szerezni, és hatásvizsgálatot végezni. Konkrétabban: Írország nem határozza meg a 
hatásvizsgálati irányelv 4. cikkének (2) és (3) bekezdésének megfelelően, hogy a 
tőzegkitermelési projektekhez szükséges-e a hatásvizsgálat. Úgy tűnik különösen, hogy 
Írország a közösségi jelentőségű területeken és nemzeti megőrzési területeken található 
tőzegmocsarakban folyó tőzegkitermelési projektek tekintetében gyakorlatilag nem folytatja 
le a hatásvizsgálati irányelv 4. cikkének (2) bekezdése céljából az eseti alapon történő 
meghatározást, és semmi esetre sem biztosítja, hogy a hatásvizsgálati irányelv III. 
mellékletében meghatározott kritériumok teljes mértékben figyelembe vételre kerüljenek.

A 2004/35/EK (környezeti felelősségről szóló) irányelv állítólagos megszegésével 
kapcsolatban: a tőzegkitermelés önmagában nem tartozik az irányelv szigorú felelősségi 
rendszerének hatálya alá tartozó, felsorolt veszélyes tevékenységek körébe. Mindazonáltal az 
irányelv vonatkozik a védett fajokban és természetes élőhelyekben olyan szakmai 
tevékenységgel okozott károkra, amelyek tekintetében a gazdasági szereplő vétkessége vagy 
gondatlansága megállapítható. A környezeti felelősségről szóló irányelv a védett fajokat és 
természetes élőhelyeket az élőhelyvédelmi és madárvédelmi irányelvre hivatkozva, különösen 
az élőhelyvédelmi irányelv I., II. és IV. mellékletére hivatkozva határozza meg a következők 
szerint: jelentős kedvezőtlen hatást gyakorol az ilyen élőhelyek és fajok kedvező védettségi 
állapotának elérésére vagy fenntartására. Mentesülnek azonban a korábban azonosított olyan 
kedvezőtlen hatások, amelyeket az élőhelyvédelmi és madárvédelmi irányelv bizonyos 
rendelkezései – pl. az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (3) és (4) bekezdése – alapján 
kifejezetten engedélyeztek. A környezeti felelősségről szóló irányelv a természetes élőhelyek 
„védettségi állapotát” az élőhelyvédelmi irányelvhez hasonlóan határozza meg.

Annak a felelős gazdasági szereplőnek, amelyet az illetékes hatóság környezeti kár 
okozójaként azonosított, meg kell tennie a szükséges kárfelszámolási intézkedéseket, és 
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viselnie kell a környezeti kárfelszámolás teljes költségét, beleértve az igazgatási, jogi, 
végrehajtási és vizsgálati stb. költségeket. A környezeti felelősségről szóló irányelv szerinti 
kárfelszámolás célja a károsodott természeti erőforrások, és azok más természeti erőforrások 
vagy a lakosság javára nyújtott szolgáltatásainak helyreállítása vagy kiváltása. A környezeti 
felelősségről szóló irányelv szerinti kárfelszámolási kategóriák: az „alap” felszámolás (a 
károsodott természeti erőforrások állapotának az eredeti állapotba való visszaállítása), 
„kiegészítő” felszámolás: (a természeti erőforrások – lehetőség szerint földrajzilag kapcsolódó 
– hasonló szintjének visszaállítása, ha a károsodott erőforrás eredeti állapota nem állítható 
helyre) és „kompenzációs” felszámolás (a károk bekövetkezésének időpontjától az 
alapfelszámolás teljes hatásának eléréséig előforduló átmeneti veszteségek kompenzálása, 
amely a természeti erőforrások tekintetében további javításokból áll).

Az Írországot a 2000/60/EK vízügyi keretirányelv alapján fennálló kötelezettségei 
teljesítésében gátló akadályokra vonatkozó állításokkal kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy 
az ír hatóságoknak az irányelv célkitűzéseinek elérésével kapcsolatban a környezeti nyomást 
– adott esetben a tőzegkitermelést – figyelembe kell venniük. E tekintetben az ír hatóságok 
által az irányelvnek megfelelően benyújtott vízgyűjtő-gazdálkodási tervek elismerik, hogy az 
50 hektárnál nagyobb területet érintő valamennyi tőzegkitermelést engedélyeztetni kell a 
környezetszennyezés integrált megelőzését és csökkentését célzó program szerint, és az e 
kategóriába tartozó, engedéllyel még nem rendelkező magán tőzegtermelőket az Ír 
Környezetvédelmi Hatóság be fogja vonni a környezetszennyezés integrált megelőzését és 
csökkentését célzó programba. E küszöbérték alatt az engedélyeztetési jogszabályok 
érvényesülnek és a helyi önkormányzatokról (tervezés és fejlesztés) szóló 2001. évi módosító 
rendelet a tőzegkitermelés vonatkozásában 50 hektárról 10 hektárra csökkentette az 
engedélyeztetési határértéket. A kisebb magánvállalkozások tekintetében a helyi hatóságok 
dönthetnek úgy, hogy a tevékenységet a vízszennyezési törvények szerint engedélyezik, és 
ennek során a vízügyi keretirányelv célkitűzéseit követő kockázatértékelés alapján kell 
eljárniuk.

A Bizottságnál folyamatban van az eddig beérkezett összes vízgyűjtő-gazdálkodási terv 
horizontális szintű értékelése, hogy azok megfelelnek-e az irányelv követelményeinek, és 
ennek eredményei várhatóan 2012-ben, a vízügyi keretirányelv harmadik végrehajtási 
jelentésében kerülnek majd közzétételre. Noha a Bizottság tudomásul veszi a petíció 
benyújtója által felvetett aggályokat, ez ebben a szakaszban nem ad elégséges alapot a 
Bizottságnak azon következtetés levonására, hogy Írország az irányelvet nem hajtja végre.

Az ír uniós biztos tisztességtelen lobbitevékenységét illető állításokkal kapcsolatban a 
Bizottság visszautasít minden olyan gyanúsítást, miszerint nem helytállóan járt el a Bíróság 
C-392/96.sz. (tőzegkitermelés és a KHV-irányelv) ügyben hozott ítéletének végrehajtásával 
kapcsolatban, vagy hogy bármiféle politikai befolyás következtében nem tett eleget 
kötelezettségeinek a tőzegkitermelés és az uniós környezetvédelmi jogszabályok 
vonatkozásában. 

Következtetés

A petíció benyújtója által szolgáltatott információk azt jelzik, hogy a tőzegkitermelés –
különösen a Natura 2000 területeken és azok környékén – nem egyeztethető össze az 
élőhelyvédelmi és a KHV-irányelvvel. A Bizottság 2011. január 28-án jogsértési levelet 
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intézett Írországhoz e környezetvédelmi irányelvek rendszeres be nem tartása miatt a védett 
tőzegmocsarak kapcsán. Az ír hatóságok 2011. március 28-án és május 5-én válaszoltak a 
Bizottság hivatalos felszólító levelére. A Bizottság az eljárás további lépéseit mérlegeli.


