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Poprawa ochrony torfowisk w UE 

Wstęp 

Ochrona torfowisk w Unii Europejskiej zależy od różnych przepisów 

prawnych i programów środowiskowych, ochronny przyrody, jak 

również związanych z rolnictwem, leśnictwem i rozbudową 

infrastruktury. Do tej pory brakowało natomiast wszechstronnej 

analizy ich efektów. Ich działanie wydawało się jednak 

niewystarczające, by zagwarantować skoteczną ochronę torfowisk. We 

wschodnich państwach członkowskich UE udział  torfowisk 

nieosuszonych jest o wiele większy niż w Europie Zachodniej. 

Przykładowo, w Polsce 16 % torfowisk, a w Estonii 35 % uznawanych 

jest za nienaruszone, podczas gdy w Niemczech zostało ichmniej niż 

1 %. Wraz z przystąpieniem Estonii i Polski do UE w 2004 r. unijne 

ramy prawne zostały wdrożone do prawa krajowego tych państw, co 

miało niejednoznaczny wpływ na bagna/torfowiska. 

Projekt 

W ramach projektu został udokumentowany zarówno pozytywny, jak i 

negatywny wpływ przepisów Unii Europejskiej na stan torfowisk i gleb 

organicznych. Zbadano prawo dotyczące ochrony przyrody i 

środowiska, wspólnej polityki rolnej, zmian klimatu, rozwoju 

regionalnego i obszarów wiejskich. Zintegrowana analiza wpływu 

regulacji i dyrektyw unijnych wykazała sprzeczne cele, częściowy brak 

skuteczności oraz luki w prawie, rozwiązania dla których zostały ujęte 

w zaleceniach dla decydentów. 

Jedno studium przypadku poświęcono Polsce, gdzie można znaleźć 

wiele torfowisk niskich, podczas gdy drugie skupiło się na wysokich 

torfowiskach typu bałtyckiego w Estonii, wykorzystywanych na dużą 

skalę dla wydobycia torfu. Zilustrowano m.in. wpływ prawa unijnego 

oraz mechanizmów finansowych na torfowiska. Publikacja przedstawia 

wnioski i zalecenia na rzecz lepszej ochrony torfowisk w Unii 

Europejskiej. 
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