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Tema: Peticija Nr. 0755/2010 dėl to, kad Airija nevykdo Europos Sąjungos aplinkos
apsaugos teisės aktų, susijusių su durpių gavyba, kurią tinklo „Friends of the 
Irish Environment“ vardu pateikė Airijos pilietis Tony Lowes

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad Airija galimai nevykdo EB direktyvų 92/43 (Buveinių 
direktyva), 2004/35 (Atsakomybės už žalą aplinkai direktyva), 85/337 (Poveikio aplinkai 
vertinimo direktyva) ir 2000/60 (Vandens pagrindų direktyva), taip pat keleto Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų, susijusių su durpių gavyba. Pasak peticijos 
pateikėjo, durpes leidžiama išgauto tinklo „Natura 2000“ teritorijose ir netoli jų, dėl to 
galimas žemės naudojimo paskirties keitimas ir daugeliu atvejų tai prieštarautų Airijos 
įsipareigojimams pagal Vandens pagrindų direktyvą. Jis teigia, kad durpynų išnaudojimo 
mastas pastaraisiais dešimtmečiais neturi precedento ir kad tai neigiamai veikia biologinę 
įvairovę. Peticijos pateikėjas ragina Europos Parlamentą imtis būtinų priemonių ir užtikrinti, 
kad minėtieji teisės aktai būtų tinkamai vykdomi Airijoje.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. lapkričio 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. birželio 10 d.

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad Airija galimai nevykdo EB direktyvų 92/43 (Buveinių 
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direktyva)1, 2004/35 (Atsakomybės už žalą aplinkai direktyva)2, 85/337 (Poveikio aplinkai 
vertinimo direktyva)3 ir 2000/60 (Vandens pagrindų direktyva)4, taip pat keleto Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų, susijusių su durpių gavyba.

Peticijos pateikėjas kelia nemažai klausimų, susijusių su ES aplinkos teisės aktų taikymu. 
Tačiau panašu, kad svarbiausi klausimai susiję su Buveinių ir Poveikio aplinkai vertinimo 
direktyvomis, todėl toliau pateiktos pastabos daugiausia susijusios su šiais dviem teisės aktais.

Kalbant apie tariamus Buveinių direktyvos pažeidimus, turėtų būti pažymėta, kad pagal šią 
direktyvą ir aukštapelkės, ir žemapelkės tipo buveinės vadinamos Bendrijos svarbos 
buveinėmis, o aktyvios formos šių tipų buveinėms teikiama prioritetinė svarba. Bendras 
tikslas – užtikrinti tinkamą jų išsaugojimą. Šito pirmiausia turi būti siekiama jas apsaugant, 
tvarkant ir atkuriant specialiose saugomose teritorijose (SST). Airijai tenka ypatinga 
atsakomybė ES už aukštapelkių ir žemapelkių apsaugą.

Direktyvoje reikalaujama, kad kiekviena valstybė narė pasiūlytų Bendrijos svarbos teritorijų 
(BST) sąrašą ir į jį įtrauktų skirtingų tipų buveines ir rūšis, su kuriomis susiduriama jų 
teritorijoje. Kadangi Airija nepateikė išsamaus teritorijų sąrašo, 2001 m. rugsėjį sprendimą jos 
nenaudai priėmė ES Teisingumo Teismas (byla C-67/99 Komisija prieš Airiją). Dabar Airijos 
pasiūlymai, susiję su teritorijomis, kuriose esama abiejų tipų buveinių, minėtosios direktyvos 
tikslais laikomi pakankamais. Airija savo nacionalinės teisės aktais apibrėžė ir gamtos 
paveldo teritorijas, kuriose esama aukštapelkių ir žemapelkių.

Pagrindinės nuostatos, svarbios tinklo „Natura 2000“ teritorijoms priskirtų aukštapelkių ir 
žemapelkių apsaugai, išdėstytos direktyvos 6 straipsnyje. Buveinių direktyvos 6 straipsnio 
2 dalyje pažymima: „Valstybės narės imasi priemonių, siekdamos specialiose saugomose 
teritorijose išvengti natūralių buveinių ir rūšių buveinių blogėjimo, o taip pat rūšių, kurių 
apsaugai buvo įsteigtos specialios saugomos teritorijos, trikdymo, jei toks trikdymas galėtų 
būti reikšmingas šios direktyvos tikslų atžvilgiu“. Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 ir 
4 dalyse nustatyta planų ir projektų, galinčių daryti didelį poveikį specialioms saugomoms 
teritorijoms, vertinimo ir tvirtinimo tvarka.

Kaip pažymi peticijos pateikėjas, būtinybė imtis veiksmų siekiant apsaugoti Airijos 
aukštapelkes pabrėžiama naujausiame išsaugojimo būklės vertinime, kurį Airijos valdžios 
institucijos paskelbė 2008 m. Įvertinus konstatuota, kad ir aukštapelkių, ir žemapelkių 
išsaugojimo būklė nepatenkinama ir bloga. Ypač didelį susirūpinimą kelia aktyviosios 
aukštapelkės. Remiantis šiuo moksliniu vertinimu, neliestos aukštapelkės Airijoje šiuo metu 
yra didžiulė retenybė ir jų plotas per pastaruosius 10 metų sumažėjo daugiau negu 35 proc.5. 
Manoma, kad dabartinio masto hidrologinių sąlygų buveinėse blogėjimas, kurį lėmė durpių 
kasimas, miškininkystė ir deginimas, daugumoje vietovių kelia didžiulę grėsmę buveinių 
gyvybingumui.

Airija taikė tai, ką ji vadina nukrypti leidžiančių nuostatų sistema, kurios tikslas – laipsniškai 

                                               
1

OL L 206, 1992 7 22, p. 7.
2 OL L 143, 2004 4 30, p. 56.
3 OL L 175, 1985 7 5, p. 40.
4 OL L 327, 2000 12 22, p. 1.
5 http://www.npws.ie/en/PublicationsLiterature/HabitatsDirectivereport07/.
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nutraukti durpių gavybą saugomuose durpynuose. 1999 m. iš pradžių tai pritaikyta 
32 pasiūlytoms BST, kuriose esama aukštapelkių. Remiantis šia tvarka turėjo būti nedelsiant 
arba anksti atsisakyta pramoninės ir komercinės durpių gavybos, o durpių gavybą namų ūkio 
reikmėms ketinta leisti tęsti dar dešimties metų laikotarpiu. Tuomet 2002 m. ši tvarka išplėsta 
įtraukiant dar 24 BST, kuriose esama aukštapelkių, o 2004 m. – gamtos paveldo teritorijas (jos 
apibrėžtos nacionaliniu mastu), kuriose esama aukštapelkių. 2010 m. gegužės 28 d. Airijos 
aplinkos ministras paskelbė, kad durpės nebebus kasamos 32 pradinėse BST, apimančiose 
aukštapelkes, kurioms 1999 m. pritaikytos nukrypti leidžiančios nuostatos. Ministras 
pažymėjo, kad panašios nukrypti leidžiančios nuostatos, taikomos dar 24 SST, nustos galioti 
2011 m. pabaigoje, o 75 gamtos paveldo teritorijoms – 2013 m. pabaigoje. Iš viso šios 
teritorijos sudaro mažiau negu 5 proc. valstybės durpynų, kuriuose galima kasti durpes. 
Likusiems 95 proc. durpynų poveikis daromas nebus. Kasybą SST, kur esama žemapelkių, –
su ja daugiausia susiduriama vakarinėje jūros pakrantėje, – bus leidžiama tęsti taikant 1999 m. 
nustatytus apribojimus.

Remiantis turimais įrodymais, panašu, kad Airija pažeidžia įvairias Buveinių direktyvos 
6 straipsnio 2, 3 ir 4 dalių nuostatas, susijusias su durpių gavyba ir tinklu „Natura 2000“.
Kadangi nebuvo išvengta žalingos durpių gavybos ir atitinkamų pelkynų būklės blogėjimo, 
atrodytų, jog buvo pažeista Buveinių direktyvos 6 straipsnio 2 dalis. Panašu, kad durpės toliau 
išgaunamos iš pradžių neatlikus reikiamo vertinimo ir nepriėmus sprendimų, kurie būtų 
pagrįsti Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 ir 4 dalimis. Neatrodo, kad būtų laikomasi 
Buveinių direktyvos 6 straipsnio 4 dalyje nustatytų sąlygų. Nors buvo pakenkta prioritetinėms 
buveinėms, Airija nesikreipė į Komisiją su prašymu pateikti nuomonę pagal Buveinių 
direktyvos 6 straipsnio 4 dalį, kuris būtų pagrįstas viršesniu viešuoju interesu. Maža to, 
nepateikta įrodymų siekiant nustatyti, kad stokojama alternatyvų, ir nepriimta jokių 
buveinėms skirtų kompensacinių priemonių.

Kalbant apie tariamus Direktyvos 85/337/EEB (Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) direktyva) 
pažeidimus, šios direktyvos 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog valstybės narės priima visas 
priemones, būtinas užtikrinti, kad prieš pritariant projektams, kurie gali daryti didelį poveikį 
aplinkai dėl, inter alia, savo pobūdžio, masto ar vietos, reikalaujama pritarti planuojamai 
veiklai ir įvertinti jos poveikį. PAV direktyvos 4 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad valstybės 
narės a) išnagrinėjusios kiekvieną atvejį arba b) pagal valstybės narės nustatytas ribas ar 
kriterijus nusprendžia, ar projektai, išvardyti II priede, turi būti vertinami pagal 5–
10 straipsnių nuostatas. Valstybės narės gali apsispręsti naudoti abi a ir b punktuose nurodytas 
procedūras. Durpių gavyba įtraukta į II priede išvardytų projektų sąrašą. PAV direktyvos 
4 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad 2 dalies tikslais nagrinėjant kiekvieną atvejį arba taikant 
valstybės narės nustatytas ribas ar kriterijus turi būti atsižvelgta į atitinkamus III priede 
išvardytus atrankos kriterijus.

Byloje C-392/96 Komisija prieš Airiją ES Teisingumo Teismas nustatė, kad Airija II priede 
nurodytos durpių gavybos projektų klasės atžvilgiu nesiėmė priemonių, būtinų PAV 
direktyvos 4 straipsnio 2 daliai į nacionalinę teisę perketi. Visų pirma Teismas nustatė, jog tuo 
metu Airijoje į nacionalinę teisę perkeliant šią direktyvą ir nustatant absoliučią 50 hektarų 
ribą, būtiną norint, kad būtų atliktas durpių gavybos projekto PAV, nebuvo užtikrinta, kad 
būtų vertinami smulkūs, tačiau aplinkai didelį poveikį darantys projektai ir kad būtų tinkamai 
atsižvelgta į kaupiamąjį poveikį.
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Nors, atsižvelgdama į ESTT sprendimą, Airija priėmė teisės aktus, kuriais numatyta 
sisteminga durpių gavybos projektų BST ir gamtos paveldo teritorijose kontrolė, iš turimų 
įrodymų matyti, kad atsakingosios Airijos valdžios institucijos netaikė šių teisės aktų, kaip 
reikalaujama pagal PAV direktyvą. Atrodo, kad durpės ir toliau labai dideliu mastu buvo 
kasamos BST ir gamtos paveldo teritorijose, kuriose esama aukštapelkių ir panašaus tipo 
buveinių, ir kad aplinkai buvo daromas didžiulis neigiamas poveikis. Durpių gavybą 
žemapelkėse numatyta tęsti neribotai.

Kaip matyti iš turimos informacijos, Airija priėmė ne visas pagal PAV direktyvos 2 straipsnio 
1 dalį numatytas priemones, būtinas užtikrinti, kad, prieš pritariant durpių gavybos 
projektams, kurie gali daryti didelį poveikį aplinkai dėl, inter alia, savo pobūdžio, masto ar 
vietos, būtų reikalaujama pritarti planuojamai veiklai ir įvertinti jos poveikį aplinkai. Kalbant 
konkrečiau, Airija neapibrėžia, ar būtina vertinti durpių gavybos projektus, kaip reikalaujama 
PAV direktyvos 4 straipsnio 2 ir 3 dalyse. Visų pirma panašu, kad, vykdydama durpių 
gavybos projektus durpynuose, BST ir gamtos paveldo teritorijose, Airija praktiškai 
neapibrėžia kiekvieno konkretaus atvejo, kaip reikalaujama pagal PAV direktyvos 4 straipsnio 
2 dalį, ir bet kuriuo atveju neužtikrina, kad būtų visapusiškai atsižvelgta į PAV direktyvos 
III priede išdėstytus kriterijus.

Kalbant apie tariamus Direktyvos 2004/35/EB (Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyva) 
pažeidimus pažymėtina, kad pati durpių gavyba neįtraukta į pavojingos veiklos, patenkančios 
į griežtą Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyvos atsakomybės taikymo sritį, sąrašą. 
Tačiau ši direktyva taikoma ir tuomet, kai saugomos rūšys ir natūralios buveinės nukenčia dėl 
bet kokios profesinės veiklos, įvykdytos dėl atitinkamos subjekto kaltės ar aplaidumo. 
Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyvoje žala saugomoms rūšims ir natūralioms 
buveinėms apibrėžiama kaip žala, kuri daro „reikšmingą neigiamą poveikį siekiant tokių 
buveinių arba rūšių palankiausios apsaugos būklės“, pateikiant nuorodas į Buveinių ir 
Paukščių direktyvas, pirmiausia į Buveinių direktyvos I, II ir IV priedus. Vis dėlto išimtis 
taikoma pirmiau apibrėžtam neigiamam poveikiui, kuris aiškiai leidžiamas remiantis tam 
tikromis Buveinių ir Paukščių direktyvų nuostatomis, pvz., Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 
ir 4 dalimis. Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyvoje natūralių buveinių apsaugos būklė 
apibrėžiama panašiai kaip Buveinių direktyvoje.

Subjektas, kuriam, kaip nustato kompetentinga valdžios institucija, tenka atsakomybė už 
aplinkai padarytą žalą, turi imtis būtinų taisomųjų veiksmų ir padengti visas žalos aplinkai 
ištaisymo išlaidas, įskaitant administracines, teisines, vykdymo, vertinimo ir kt. išlaidas. Pagal 
Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyvą atitaisant žalą siekiama atkurti arba pakeisti 
suniokotus gamtos išteklius, taip pat jų funkcijas, atliekamas kitų gamtos išteklių arba 
visuomenės labui. Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyvoje apibrėžiamos šios žalos 
ištaisymo kategorijos: pirminis ištaisymas (pažeistų gamtos išteklių pirminės būklės 
atkūrimas), papildomas ištaisymas (panašaus gamtos išteklių lygio sukūrimas, esant 
galimybių geografiškai susietas, jei neįmanoma atkurti pirminės pažeistų gamtos išteklių 
būklės) ir kompensuojamasis ištaisymas (laikinų nuostolių nuo tada, kai padaroma žala, iki 
tada, kai ji ištaisoma, kompensavimas, kurį sudaro papildomas gamtos išteklių pagerinimas).

Kalbant apie tariamus pažeidimus, susijusius su Airijos įsipareigojimų, prisiimtų pagal 
Direktyvą 2000/60/EB (Vandens pagrindų direktyva), vykdymu, reikėtų pažymėti, kad Airijos 
valdžios institucijos, siekdamos įgyvendinti minėtosios direktyvos tikslus, turi atsižvelgti į 
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aplinkos patiriamą spaudimą, įskaitant, kai būtina, į durpių gavybą. Šiuo požiūriu upių 
baseinų valdymo planuose, kuriuos Airijos valdžios institucijos yra pateikusios 
vadovaudamosi minėtosios direktyvos nuostatomis, pripažįstama, kad visi leidimai atlikti 
durpių kasimo darbus didesnėse negu 50 ha teritorijose turi būti suteikiami pagal taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) tvarką, o leidimo dar neturintiems šiai kategorijai 
priklausantiems privatiems durpių kasėjams Airijos aplinkos apsaugos agentūra turi nurodyti 
laikytis šios tvarkos. Kai teritorijos dydis nesiekia šios ribos, taikomi teisės aktai dėl 
planavimo, o taisomuoju 2001 m. vietos valdžios (planavimo ir plėtros) reglamentu durpių 
gavybos planavimo riba sumažinta nuo 50 iki 10 ha. Kalbant apie smulkesnių privačių įmonių 
nuotekas pažymėtina, kad vietos valdžios institucijos turi galimybę leisti vykdyti veiklą pagal 
vandens taršos teisės aktus, ir, siekiant Vandens pagrindų direktyvos tikslų, šia galimybe 
turėtų būti naudojamasi remiantis rizikos vertinimu.

Šiuo metu Komisija atlieka horizontalų visų iki šiol gautų upių baseinų valdymo planų ir 
minėtosios direktyvos reikalavimų atitikties vertinimą ir šio vertinimo rezultatus ketina 
paskelbti trečiojoje 2012 m. Vandens pagrindų direktyvos įgyvendinimo ataskaitoje. Nors 
Komisija atsižvelgia į peticijos pateikėjo iškeltus svarbius klausimus, šiuo etapu tai nėra 
pakankamas pagrindas Komisijai daryti išvadą, kad Airija neįgyvendina šios direktyvos.

Kalbant apie įtarimus, kad Airijos deleguotas ES Komisijos narys užsiima neteisėtu lobizmu, 
Komisija norėtų atmesti bet kokias užuominas apie nekorektišką jo elgesį vykdant ESTT 
sprendimą byloje C-392/96 (durpių gavyba ir PAV direktyva) ar kad koks nors politinis 
įsikišimas lėmė jo nesugebėjimą vykdyti savo pareigų, susijusių su durpių gavyba ir ES 
aplinkos teisės aktais.

Išvada

Iš peticijos pateikėjo pateiktos informacijos matyti, kad durpių gavyba, ypač tinklo 
„Natura 2000“ teritorijose ir šalia jų, nesuderinama su Buveinių ir PAV direktyvomis. 
Komisija, atsižvelgdama į tai, kad sistemiškai nesilaikoma šių aplinkos apsaugos direktyvų 
nuostatų dėl saugomų durpynų, 2011 m. sausio 28 d. išsiuntė Airijai laišką dėl pažeidimo. 
2011 m. kovo 28 d. ir gegužės 5 d. Airijos valdžios institucijos atsakė į oficialų Komisijos 
laišką. Komisija svarsto tolesnius šios procedūros veiksmus.

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2011 m. gruodžio 16 d.

Komisija jau patvirtino Peticijų komitetui, kad inicijavo pažeidimo procedūrą prieš Airiją dėl 
Buveinių ir PAV direktyvų pažeidimų, susijusių su durpių gavyba saugomose pelkėse. Tai 
apima durpių kasimą tiek aukštapelkėse, tiek žemapelkėse. Svarbiausias klausimas yra toliau 
vykdoma durpių gavyba maždaug 56 tinklo „Natura 2000“ aktyvių aukštapelkių teritorijose, 
pagal Buveinių direktyvą priskiriamose prioritetinėms buveinėms.

2011 m. sausio mėn. pabaigoje Komisija išsiuntė oficialų raštą. Airijos valdžios institucijos 
atsakė 2011 m. kovo 25 d. ir gegužės 5 d. 2011 m. gegužės 5 d. Airijos atsakyme į oficialų 
Komisijos raštą pateikta išsami informacija apie naujus vyriausybės sprendimus dėl durpių 
kasimo. Valdžios institucijos patvirtino, kad nustatytas draudimas (jis iš karto įsigaliojo 32 
pelkėms ir iki 2011 m. pabaigos įsigalios dar 24 pelkėms), ir apibūdino kartu su juo numatytą 
vykdymo strategiją. Atsakingasis ministras birželio 1 d. taip pat sukūrė Durpynų tarybą – visa 
apimantį forumą, kuriame būtų sprendžiama durpių kasimo saugomose pelkėse problema.
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Komisija gavo išsamią peticijos pateikėjo ataskaitą, kurioje pažymima, kad 2011 m. durpės
tebebuvo mechaniškai kasamos didelėje dalyje aukštapelkių, kur tokia veikla turėjo būti 
sustabdyta 2010 m. Aptariant šį klausimą su Airijos valdžios institucijomis, į tai buvo 
atkreiptas jų dėmesys.

Atsižvelgdama į aukštapelkių teritorijų apsaugos svarbą, Komisija savo birželio mėn. 
susirinkime dėl pažeidimų priėmė pagrįstą nuomonę ir nustatė vieno mėnesio terminą 
atsakymui į ją pateikti. 2011 m. liepos 15 d. Airijos valdžios institucijos pateikė atsakymą, 
kuriame aiškiai įsipareigojo įgyvendinti draudimą kasti durpes 56 ar pan. skaičiuje 
aukštapelkių. 2011 m. rugsėjį pradėtas taikyti teisės aktas, kuriuo suteikti nauji vykdymo 
įgaliojimai klausimui dėl bet kokio neteisėto durpių kasimo spręsti pradedant kitu, 2012 m. 
prasidėsiančiu sezonu.

Išvada

Komisija vykdo pažeidimo procedūrą prieš Airiją dėl sistemiško minėtųjų aplinkos apsaugos 
direktyvų nesilaikymo saugomų durpynų, ypač tinklui „Natura 2000“ priklausančių saugomų 
aukštapelkių atžvilgiu. Airija aiškiai įsipareigojo vykdyti draudimą kasti durpes 50 ar pan. 
skaičiuje aukštapelkių. 2011 m. rugsėjį pradėtas taikyti teisės aktas, kuriuo suteikti nauji 
vykdymo įgaliojimai klausimui dėl bet kokio neteisėto durpių kasimo spręsti pradedant kitu, 
2012 m. prasidėsiančiu sezonu. Komisija atidžiai stebi pokyčius, siekdama nustatyti, ar jie 
virs efektyviais vietoje vykdomais veiksmais.

5. Komisijos atsakymas (II), gautas 2013 m. spalio 30 d.

Komisija jau informavo Peticijų komitetą, kad prieš Airiją pradėta pažeidimo procedūra dėl 
sistemiško Buveinių ir PAV direktyvų pažeidinėjimo, susijusio su durpių gavyba saugomuose 
pelkynuose, pirmiausia su penkiasdešimt trimis tinklo „Natura 2000“ saugomomis 
aukštapelkėmis.

Reaguodamos į šiuos teisinius veiksmus, Airijos valdžios institucijos 2011 m. nustatė 
draudimą vykdyti bet kokią durpių kasimo veiklą tinklui „Natura 2000“ priklausančiose 
aukštapelkėse. Nuo tada jos reguliariai informavo Komisiją apie priemonių programą, savo 
parengtą kartu su sprendimu dėl durpių kasimo nutraukimo šiose saugomose teritorijose 
taikyti ir ES aplinkos apsaugos teisės aktų laikymuisi užtikrinti.

Jos pradėjo taikyti kompensuojamuosius mokėjimus dėl to nukentėjusiems durpių kasėjams, 
durpių pristatymą į nukentėjusių durpių kasėjų ūkius ir programą, skirtą durpių kasėjams į 
nesaugomas pelkes perkelti. Dauguma durpių kasėjų pasirinko kompensuojamųjų mokėjimų 
schemą; dėl jos kreipėsi beveik 2 800 pareiškėjų. Sukurta įvairių suinteresuotųjų šalių grupių 
atstovų sudaroma Durpynų taryba, kuri padeda Airijos valdžios institucijoms. Tai apima 
paramą Airijos valdžios institucijoms rengiant nacionalinę durpynų strategiją, skirtą 
ilgalaikiam šių išteklių Airijoje išsaugojimui ir valdymui užtikrinti. Airijos valdžios 
institucijos taip pat rengia tinklui „Natura 2000“ priklausančių aukštapelkių valdymo planą –
tai bus Airijos tinklo masto tikslų, įskaitant teritorijų atkūrimą, pagrindas.

Veiksmingas draudimo kasti durpes 53 aukštapelkėse vykdymas – svarbiausias veiksnys 
norint išspręsti šią pažeidimo bylą prieš Airiją. Tačiau pasirodė, kad tai nepaprastai sudėtingas 
socialinis klausimas bendruomenėse, kurios nukenčia dėl draudimo kasti durpes. Airijos 
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valdžios institucijos patvirtino, kad 2012 m. ir 2013 m. daugumoje šių saugomų teritorijų su 
nelegaliu durpių kasimu nesusidurta. Visgi jos pripažįsta, kad neleistinas durpių kasimas buvo 
vykdomas 24 pelkėse, nors metinis kasimo lygis gerokai sumažėjo ir 2013 m. buvo beveik 
perpus mažesnis. Nors nuo 2011 m., kai buvo įvestas draudimas, kasimo rodiklis stipriai 
sumažėjo ir tai patvirtina, kad didžioji dalis durpių kasėjų nebekasa durpių, pasak valdžios 
institucijų, vis dar susiduriama su tam tikru pasipriešinimu šios veiklos nutraukimui.

Airijos valdžios institucijos Komisijai reguliariai teikė informaciją apie stebėseną, įskaitant 
oro stebėjimo veiklą, ir tolesnes vykdymo priemones, susijusias su neteisėto durpių kasimo 
incidentais 2013 m. Valdžios institucijos greitai reaguodavo į durpių kasimo incidentus. 
Nacionalinių parkų ir Laukinės gamtos tarnybos, oro pajėgų korpuso ir Gardaí (Airijos 
policijos pajėgų) vykdymo veiksmais daugeliu atvejų sėkmingai ir greitai nustatytas neteisėtas 
durpių kasimas ir jam užkirstas kelias. Visi neteisėto kasimo atvejai tiriami, šiuo metu 
ypatingą dėmesį skiriant tiems veiklos vykdytojams, kurie, kaip nustatyta, yra vykdę tokius 
darbus. Komisija buvo informuota, kad Airijos teismuose ketinama nagrinėti nemažai 
baudžiamųjų bylų.

Išvada

Airija yra uždraudusi kasti durpes visose saugomose tinklo „Natura 2000“ aukštapelkėse. 
Airijos valdžios institucijos nuolat informuoja Komisiją apie įgyvendinimo ir vykdymo 
priemones, kurias jos taiko siekdamos užtikrinti ES aplinkos apsaugos teisės aktų laikymąsi. 
Neteisėto durpių kasimo šiose saugomose teritorijose problema nebuvo visapusiškai išspręsta 
nežiūrint į tai, kad jos mastas per pastaruosius dvejus stipriai sumažėjo. Airijos valdžios 
institucijos rengia valdymo planą, kurio tikslas – ilgalaikis saugomų aukštapelkių valdymas ir 
atkūrimas, ir jos taip pat kuria nacionalinę durpynų strategiją, skirtą Airijos durpynų išteklių 
išsaugojimui ir tvariam naudojimui užtikrinti. Komisija pažeidimo procedūros pagrindu toliau 
atidžiai stebi visus šiuos pokyčius siekdama užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi ES 
aplinkos apsaugos teisės aktų.


