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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0755/2010, ko „Friends of the Irish Environment” vārdā 
iesniedza Īrijas valstspiederīgais Tony Lowes, par to, ka Īrija neīsteno 
Eiropas vides tiesību aktus saistībā ar kūdras ieguvi

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Īrija nav īstenojusi Direktīvu 92/43/EEK (Dzīvotņu 
direktīva), Direktīvu 2004/35/EK (Direktīva par atbildību vides jomā), Direktīvu 85/337/EK 
(Direktīva par ietekmes uz vidi novērtējumu) un Direktīvu 2000/60/EK (Ūdens 
pamatdirektīva), kā arī vairākus Eiropas Kopienu Tiesas spriedumus saistībā ar kūdras ieguvi.
Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju kūdras ieguve, kas atļauta 
Natura 2000 teritorijās un to tuvumā, ir saistīta ar izmaiņām zemes izmantošanā, un daudzos 
gadījumos tas būtu pretrunā Īrijas saistībām saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvu. Viņš apgalvo, 
ka pēdējās desmitgadēs kūdras purvi ir izmantoti nepieredzētos apjomos, negatīvi ietekmējot 
bioloģisko daudzveidību. Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu veikt vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu iepriekš minēto tiesību aktu atbilstīgu izpildi Īrijā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 3. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 10. jūnijā

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Īrija nav īstenojusi Direktīvu 92/43/EEK (Dzīvotņu 
direktīva)1, Direktīvu 2004/35/EK (Direktīva par atbildību vides jomā)1, Direktīvu 85/337/EK 

                                               
1 OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.
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(Direktīva par ietekmes uz vidi novērtējumu) 2 un Direktīvu 2000/60/EK (Ūdens 
pamatdirektīva)3, kā arī vairākus Eiropas Kopienu Tiesas spriedumus saistībā ar kūdras 
ieguvi.

Lūgumrakstā ir norādītas vairākas problēmas saistībā ar ES vides tiesību aktu piemērošanu.
Tomēr visbūtiskākās problēmas ir saistītas ar Dzīvotņu direktīvu un Direktīvu par ietekmes uz 
vidi novērtējumu, tādēļ turpmāk tekstā sniegtie komentāri lielā mērā attiecas uz šiem abiem 
tiesību aktiem.

Attiecībā uz iespējamiem Dzīvotņu direktīvas pārkāpumiem ir jāatzīmē, ka augstie purvi un 
kūdras slāņa purvi minētajā direktīvā ir norādīti kā Kopienā nozīmīgi dzīvotņu veidi un 
prioritāte tiek piešķirta šo dzīvotņu veidu aktīvajām formām. Vispārīgais mērķis ir panākt šīm 
dzīvotnēm labvēlīgu saglabāšanu. Tas galvenokārt ir jāsasniedz, tās aizsargājot, pārvaldot un 
atjaunojot īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (SAC). ES ietvaros Īrija ir īpaši atbildīga par 
augsto un kūdras slāņa purvu aizsardzību.

Atbilstoši šai direktīvai katrai dalībvalstij bija jāiesniedz Kopienas nozīmes teritoriju (SCI) 
saraksts ar dažādiem dzīvotņu veidiem un sugām, kas sastopamas to teritorijā. Īrija 
neiesniedza pilnīgu šo teritoriju sarakstu un tika notiesāta Eiropas Kopienu Tiesā (Lieta C-
67/99, Komisija pret Īriju) 2001. gada septembrī. Īrijas teritoriju priekšlikums par abiem 
dzīvotņu veidiem tagad tiek uzskatīts par pietiekamu direktīvas vajadzībām. Īrija ir 
izveidojusi arī dabas mantojuma teritorijas (NHA) augstajiem purviem un kūdras slāņa 
purviem atbilstoši valsts tiesību aktiem.

Galvenie noteikumi, kas attiecināmi uz augsto un kūdras slāņa purvu Natura 2000 teritoriju 
aizsardzību Īrijā, ir izvirzīti direktīvas 6. pantā. Dzīvotņu direktīvas 6. panta 2. punktā ir 
noteikts, ka dalībvalstis „veic attiecīgus pasākumus, lai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās 
novērstu dabisko dzīvotņu un sugu dzīvotņu noplicināšanos, kā arī lai novērstu traucējumu, 
kas skar sugas, kuru dēļ noteikta attiecīgā teritorija, ja šāds traucējums varētu būt nozīmīgs 
attiecībā uz šīs direktīvas mērķiem”. Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. un 4. punktā ir norādīta 
vērtēšanas un apstiprināšanas procedūra plāniem un projektiem, kas var nozīmīgi ietekmēt 
īpaši aizsargājamas teritorijas.

Kā uzsvēris lūgumraksta iesniedzējs, vajadzību aizsargāt Īrijas augstos purvus izceļ pēdējais 
aizsardzības statusa novērtējums, kuru Īrijas iestādes publicēja 2008. gadā. Šajā vērtējumā ir 
konstatēts, ka augsto un kūdras slāņa purvu konservācijas stāvoklis ir nelabvēlīgs un 
neapmierinošs. Īpaši satraucoši tas ir attiecībā uz aktīvajiem augstajiem purviem. Šajā 
zinātniskajā vērtējumā ir norādīts, ka neskarti augstie purvi Īrijas teritorijā tagad ir ļoti reti un 
to platība pēdējo 10 gadu laikā ir samazinājusies par vairāk nekā 35 %4. Šo dzīvotņu 
hidroloģisko apstākļu degradēšanās ar pašreizējo ātrumu, ko izraisa kūdras ieguve, 
mežizstrāde un degšana, nopietni apdraud dzīvotnes dzīvotspēju lielākajā daļā teritoriju.

                                                                                                                                                  
1 OV L 143, 30.4.2004., 56. lpp.
2 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.
3 OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.
4 http://www.npws.ie/en/PublicationsLiterature/HabitatsDirectivereport07/
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Īrijā tika izmantota „izņēmumu sistēma” ar mērķi izbeigt kūdras ieguvi aizsargātajos kūdras 
purvos. 1999. gadā šī sistēma sākotnēji tika piemērota 32 izvirzītajām augsto purvu Kopienas 
nozīmes teritorijām. Saskaņā ar šo sistēmu rūpnieciska un komerciāla kūdras ieguve bija 
jāpārtrauc nekavējoties vai pēc neilga laika, savukārt kūdras ieguves turpināšana 
mājsaimniecības nolūkiem tika atļauta turpmākos desmit gadus. Šajā sistēmā tika iekļautas 
vēl 24 augsto purvu Kopienas nozīmes teritorijas (2002. gadā) un augsto purvu dabas 
mantojuma teritorijas (valsts iekšienē lietots apzīmējums) (2004. gadā). 2010. gada 28. maijā 
Īrijas vides ministrs izziņoja kūdras ieguves beigas sākotnējās 32 augsto purvu Kopienas 
nozīmes teritorijās, kurām „izņēmums” tika piemērots 1999. gadā. Ministrs norādīja: „Līdzīgi 
izņēmumi vairs netiks piemēroti vēl 24 Kopienas nozīmes teritorijām līdz ar 2011. gada 
beigām un 75 dabas mantojuma teritorijām līdz ar 2013. gada beigām. Šīs teritorijas kopumā 
veido mazāk nekā 5 % no valsts teritorijā esošajiem kūdras purviem, kuros kūdras ieguve ir 
pieļaujama. Atlikušie 95 % kūdras purvu netiks ietekmēti. Kūdras ieguves kūdras slāņa 
purvos īpaši aizsargājamās teritorijās, kas lielākoties notiek rietumu piekrastē, turpināšana tiks 
atļauta atbilstoši 1999. gadā ieviestajiem ierobežojumiem.”

Pieejamie pierādījumi, šķiet, liecina, ka Īrija pārkāpj Dzīvotņu direktīvas 6. panta 2., 3. un 
4. punkta noteikumus par kūdras ieguvi un Natura 2000. Tā kā nav novērsta kaitējošā kūdras 
ieguve un attiecīgo purvu teritoriju degradēšanās, šķiet, ir pārkāpts Dzīvotņu direktīvas 
6. panta 2. punkts. Šķiet, ka kūdras ieguve tiek turpināta, neveicot atbilstošu iepriekšēju 
novērtēšanu un nepieņemot atbilstošus lēmumus saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. un 
4. punktu. Dzīvotņu direktīvas 6. panta 4. punktā norādītie nosacījumi nešķiet izpildīti. Lai arī 
kaitējums ir nodarīts purviem ar prioritāru statusu, Īrija nav lūgusi Komisijas viedokli saistībā 
ar svarīgākām sabiedrības interesēm saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 4. punktu.
Turklāt nav iesniegti pierādījumi, ka nepastāv alternatīvas, un nav veikti dzīvotņu 
kompensācijas pasākumi.

Attiecībā uz Direktīvas 85/337/EEK (Direktīvas par ietekmes uz vidi novērtējumu) noteikumu 
iespējamiem pārkāpumiem minētās direktīvas 2. panta 1. punktā ir noteikts, ka dalībvalstīm 
jāpieņem visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu, ka pirms piekrišanas saņemšanas 
projektiem, kam var būt būtiska ekoloģiskā ietekme, inter alia, to rakstura, izmēra vai 
atrašanās vietas dēļ, tiek veikta attīstības saskaņošanas procedūra un novērtējums attiecībā uz 
to ietekmi. Direktīvas par ietekmes uz vidi novērtējumu 4. panta 2. punktā ir noteikts, ka 
„attiecībā uz II pielikumā uzskaitītajiem projektiem dalībvalstis nolemj, vai projekts jānovērtē 
saskaņā ar 5. līdz 10. pantu, izmantojot a) katra gadījuma pārbaudes vai b) dalībvalsts 
noteiktos limitus vai kritērijus. Dalībvalstis var nolemt piemērot gan a), gan b) apakšpunktā 
minēto kārtību.” II pielikumā uzskaitītajos projektos ietilpst kūdras ieguve. Direktīvas par 
ietekmes uz vidi novērtējumu 4. panta 3. punktā ir noteikts, ka gadījumā, kad katra gadījuma 
pārbaude ir paveikta vai ir noteikti limiti vai kritēriji, kas paredzēti 2. punktā, ņem vērā 
attiecīgos atlasītos kritērijus, kas paredzēti III pielikumā.

Lietā C-392/96 Komisija pret Īriju Eiropas Kopienu Tiesa atklāja, ka Īrija nav veikusi 
vajadzīgos pasākumus, lai transponētu Direktīvas par ietekmes uz vidi novērtējumu 4. panta 
2. punktu attiecībā uz kūdras ieguves projektu klasi II pielikumā. Tiesa secināja, ka Īrijā 
veiktā transponēšana, kuras ietvaros bija noteikts minimālais 50 hektāru slieksnis, pēc kura 
pārsniegšanas kūdras ieguves projektam būtu nepieciešams IVN, nenodrošināja mazu, bet 
vides kontekstā svarīgu projektu un kumulatīvās ietekmes novērtēšanu.
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Lai arī pēc šā EKT sprieduma Īrija ir pieņēmusi tiesību aktus, kuros ir paredzēta SCI un NHA
veikto kūdras ieguves projektu sistemātiska pārraudzība, pieejamie pierādījumi liecina, ka 
atbildīgās Īrijas varas iestādes nav piemērojušas šos tiesību aktus saskaņā ar IVN direktīvu.
Var secināt, ka kūdras ieguve plašā mērogā ir turpināta SCI un NHA, kurās ir ietverti augstie 
purvi un saistītie dzīvotņu veidi, radot videi liela mēroga kaitējumu. Kūdras slāņa purvos 
kūdras ieguve ir paredzēta uz nenoteiktu laiku.

Balstoties uz pieejamo informāciju, redzams, ka Īrija nav veikusi vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu atbilstību Direktīvas par ietekmes uz vidi novērtējumu 2. panta 1. punktam, kurā 
ir noteikts, ka pirms piekrišanas saņemšanas projektiem, kam var būt būtiska ekoloģiskā 
ietekme, inter alia, to rakstura, izmēra vai atrašanās vietas dēļ, tiek veikta attīstības 
saskaņošanas procedūra un novērtējums attiecībā uz to ietekmi. Konkrētāk, Īrija nepilda 
Direktīvas par ietekmes uz vidi novērtējumu 4. panta 2. un 3. punkta noteikumus, kas paredz 
noteikt, vai kūdras ieguves projektiem ir nepieciešams novērtējums. Šķiet, ka kūdras ieguves 
projektiem, kas tiek īstenoti kūdras purvos, SCI un NHA, Īrija praktiski neveic katra gadījuma 
izvērtēšanu, kura ir paredzēta Direktīvas par ietekmes uz vidi novērtējumu 4. panta 2. punktā, 
un pilnībā nenodrošina Direktīvas par ietekmes uz vidi novērtējumu III pielikumā norādīto 
kritēriju ņemšanu vērā.

Saistībā ar Direktīvas 2004/35/EK (Direktīva par atbildību vides jomā — ELD) iespējamiem 
pārkāpumiem kūdras ieguve kā tāda nepieder pie uzskaitītajām bīstamajām aktivitātēm, uz 
kurām ir attiecināma ELD stingri noteiktā atbildības joma. Tomēr direktīva ir attiecināma uz 
aizsargājamām sugām un dabiskām dzīvotnēm nodarīto kaitējumu, kuru radījusi jebkāda 
profesionāla darbība tās operatora vainas vai nolaidības rezultātā. „Aizsargājamās sugas un 
dabiskās dzīvotnes” ir definētas ELD kā nozīmīga negatīva ietekme uz šo dzīvotņu un sugu 
labvēlīgas saglabāšanas un aizsardzības panākšanu un uzturēšanu ar atsaucēm uz Dzīvotņu 
direktīvu un Putnu direktīvu, īpaši uz Dzīvotņu direktīvas I, II un IV pielikumu. Tomēr 
izņēmumi ir iepriekš identificētās kaitīgās ietekmes, kuras ir nepārprotami atļautas saskaņā ar 
noteiktiem noteikumiem Dzīvotņu direktīvā un Putnu direktīvā, piemēram, Dzīvotņu 
direktīvas 6. panta 3. un 4. punktā. ELD sniedz dabisko dzīvotņu „saglabāšanas statusa” 
definīciju, kas līdzīga Dzīvotņu direktīvā sniegtajai.

Atbildīgajam operatoram, kuru kompetenta iestāde identificējusi kā kaitējuma videi 
izraisītāju, ir jāveic nepieciešamās kaitējuma novēršanas darbības un jāuzņemas visu vides 
atveseļošanas izmaksu segšana, ieskaitot administratīvās, tiesu, ieviešanas, novērtēšanas u. c. 
izmaksas. Atveseļošanā saskaņā ar ELD ir ietverta dabas resursu, kuriem nodarīts kaitējums, 
vai to pakalpojumu citu resursu vai sabiedrības labā atjaunošana vai aizvietošana. Atkopšanas 
kategorijas, kā noteikts ELD, ir „primārā” atveseļošana (bojāto dabas resursu sākotnējā 
stāvokļa atjaunošana), „papildu” atveseļošana (līdzvērtīga dabas resursu līmeņa izveide — ja 
iespējams, ģeogrāfiski saistītu —, ja nav iespējams atjaunot bojāto resursu sākotnējo stāvokli) 
un „kompensējošā” atveseļošana (kompensācija par „pagaidu zaudējumiem” posmā starp 
kaitējumu un atjaunošanu, kas sastāv no dabas resursu papildu uzlabojumiem).

Saistībā ar Īrijas saistību nepildi attiecībā uz Direktīvu 2000/60/EK (Ūdens pamatdirektīvu) ir 
jāatzīmē, ka Īrijas iestādēm ir jāņem vērā spiediens uz vidi, tai skaitā kūdras ieguve 
attiecīgajos gadījumos, lai atbilstu direktīvā noteiktajiem mērķiem. Šajā sakarā Īrijas iestāžu 
iesniegtajos upju baseinu pārvaldīšanas plānos saskaņā ar šo direktīvu ir atzīts, ka visi kūdras 
ieguves projekti teritorijās, kuru platība pārsniedz 50 hektārus, ir jālicencē integrētajā 
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piesārņojuma novēršanas un kontroles (IPPC) režīmā un šajā kategorijā ietilpstošos privātos 
kūdras ražotājus, kuri vēl nav licencēti, IPPC režīmā ieviesīs Īrijas Vides aizsardzības 
aģentūra. Gadījumos, kad teritorijas platība ir zem šīs robežvērtības, ir piemērojami 
plānošanas tiesību akti, un ar 2001. gada Pašvaldību noteikumiem (plānošana un attīstība) 
(grozījumi) kūdras ieguves plānošanas robežvērtība tika samazināta no 50 līdz 10 hektāriem.
Attiecībā uz noplūdēm no mazajiem privātajiem uzņēmumiem pašvaldībām ir iespēja licencēt 
darbības saskaņā ar Ūdens piesārņojuma tiesību aktiem, un šī iespēja ir jāizmanto uz riska 
novērtējuma bāzes Ūdens pamatdirektīvas mērķu sasniegšanai.

Komisija pašlaik horizontālā līmenī novērtē visu līdz šim saņemto upju baseinu pārvaldības 
plānu atbilstību direktīvā izvirzītajām prasībām un plāno publicēt šīs novērtēšanas rezultātus 
trešajā ŪPD īstenošanas ziņojumā 2012. gadā. Lai arī Komisija ņem vērā lūgumraksta 
iesniedzēja paustās bažas, Komisijai tomēr nav pietiekama pamata pašlaik uzskatīt, ka Īrija 
nepilda šajā direktīvā izvirzītās prasības.

Saistībā ar apsūdzībām par pretlikumīgu lobēšanu no Īrijas ES komisāra puses Komisija 
noraida visus mājienus, ka tā būtu rīkojusies nepareizi EKT sprieduma lietā C-392/96 (kūdras 
ieguve un Direktīva par ietekmes uz vidi novērtējumu) izpildē vai arī ka jebkāda politiskas 
dabas iejaukšanās nav ļāvusi tai pildīt savus pienākumus attiecībā uz kūdras ieguvi un ES 
vides tiesību aktiem.

Secinājums

Lūgumraksta iesniedzēja sniegtā informācija liecina, ka kūdras ieguve, īpaši Natura 2000
teritorijās un ap tām, nav saderīga ar Dzīvotņu direktīvu un IVN direktīvu. 2011. gada 
28. janvārī Komisija nosūtīja Īrijai brīdinājuma vēstuli par sistemātisku neatbilstību šīm vides 
direktīvām attiecībā uz aizsargājamiem kūdras purviem. Īrijas iestādes atbildēja uz Komisijas 
oficiālo paziņojuma vēstuli 2011. gada 28. martā un 5. maijā. Komisija apsver nākamos soļus 
šīs procedūras ietvaros.

4. Komisijas atbilde (REV.), kas saņemta 2011. gada 16. decembrī

Komisija jau ir apstiprinājusi Lūgumrakstu komitejai, ka tā ir uzsākusi pārkāpuma procedūras 
pret Īriju par Dzīvotņu direktīvas un IVN direktīvas pārkāpumiem saistībā ar kūdras ieguvi 
aizsargātos purvos. Tas ietver kūdras ieguvi gan augstajos purvos, gan kūdras slāņa purvos.
Viskritiskākais jautājums ir notiekošā kūdras ieguve aptuveni 56 Natura 2000 teritorijās, 
kurās atrodas aktīvie augstie purvi, kas saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu ir prioritārs dzīvotnes 
tips.

2011. gada beigās Komisija nosūtīja oficiālu paziņojuma vēstuli. Īrijas iestādes atbildēja 
2011. gada 25. martā un 5. maijā. 2011. gada 5. maija Īrijas atbildē uz oficiālo paziņojuma 
vēstuli tika sniegta informācija par jaunajiem valdības lēmumiem par kūdras ieguvi. Īrijas 
iestādes apstiprināja aizliegumu (nekavējoties attiecībā uz 32 purviem un līdz 2011. gada 
beigām uz vēl 24 purviem) un aprakstīja saistīto izpildes stratēģiju. Atbildīgais ministrs 
1. jūnijā izveidoja arī Kūdras purvu padomi kā integrētu forumu ar mērķi pievērsties kūdras 
ieguves problēmai aizsargātos purvos.
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Komisija ir no lūgumraksta iesniedzēja saņēmusi detalizētu ziņojumu, kas liecina, ka 
2011. gadā joprojām notika ievērojama mehāniskā ieguve vairākos augstajos purvs, kuros 
šādas darbības bija plānots apturēt 2010. gadā. Tas ir darīts zināms Īrijas iestādēm diskusijās 
ar tām par šo jautājumu.

Ņemot vērā augsto purvu teritoriju aizsardzības risināšanas steidzamību, Komisija savā jūnija 
pārkāpumu sanāksmē pieņēma pamatotu atzinumu, nosakot viena mēneša atbildes termiņu.
Īrijas iestādes atbildēja 2011. gada 15. jūlijā, skaidri apņemoties īstenot kūdras ieguves 
aizliegumu aptuveni 56 augstajos purvos. 2011. gada septembrī tika ieviests tiesību akts, ar ko 
nodrošina jaunas izpildes pilnvaras, lai cīnītos ar nelegālu kūdras ieguvi līdz ar nākamās 
sezonas sākumu 2012. gada sākumā.

Secinājums

Komisija turpina pārkāpuma procedūras pret Īriju par sistemātisku neatbilstību šīm vides 
direktīvām attiecībā uz aizsargājamiem kūdras purviem, jo īpaši attiecībā uz Natura 2000
aizsargātajiem augstajiem purviem. Īrija ir skaidri apņēmusies īstenot kūdras ieguves 
aizliegumu aptuveni 56 augstajos purvos. 2011. gada septembrī tika ieviests tiesību akts, ar ko 
nodrošina jaunas izpildes pilnvaras, lai cīnītos ar nelegālu kūdras ieguvi līdz ar nākamās 
sezonas sākumu 2012. gada sākumā. Komisija rūpīgi seko jaunākajiem notikumiem, lai 
noteiktu, vai tas tiks īstenots reālā darbībā uz vietas.

5. Komisijas atbilde (II), kas saņemta 2013. gada 30. oktobrī

Komisija jau ir informējusi Lūgumrakstu komiteju par pārkāpuma procedūru, kura ir uzsākta 
pret Īriju par sistemātiskiem Dzīvotņu un IVN direktīvas pārkāpumiem saistībā ar kūdras 
ieguvi aizsargātos purvos, īpaši attiecībā uz 53 Natura 2000 aizsargātiem augstajiem purviem. 

Atbildot uz šo juridisko prasību, 2011. gadā Īrijas iestādes ir ieviesušas kūdras ieguves 
aizliegumu augstajos purvos Natura 2000 teritorijās. Kopš tā laika Īrijas iestādes ir regulāri 
informējušas Komisiju par pasākumu programmu, kura tika ieviesta, lai papildinātu lēmumu 
par kūdras ieguves pārtraukšanu aizsargātajās teritorijās, un lai nodrošinātu atbilstību ES 
vides tiesību aktiem.

Tika ieviesti kompensācijas maksājumi mājsaimniecībām, kurām tika piegādāta kūdra un 
kūdras ieguves nozarē strādājošiem, kurus skāra šis aizliegums, kā arī tika izveidota 
programma kūdras ieguves nozarē strādājošo pārvietošanai uz liegumā neiekļautiem purviem. 
Kūdras ieguves nozarē strādājošie, kurus šis aizliegums skāra visvairāk, jau ir pieteikušies 
kompensācijas maksājumu shēmai un jau ir saņemti gandrīz 2,800 pieteikumi. Lai atbalstītu 
Īrijas iestādes, tika izveidota kūdras purvu padome, iesaistot dažādas ieinteresēto personu 
grupas. Tā ietver atbalstu Īrijas iestādēm, izveidojot valsts kūdras purvu stratēģiju, kuras 
mērķis ir ilgtermiņā saglabāt un apsaimniekot šo Īrijas resursu. Īrijas iestādes izstrādā arī 
augsto purvu pārvaldīšanas plānu Natura 2000 tīklā, kas nodrošinās pamatu visa tīkla 
mērķiem, tajā skaitā arī kūdras purvu atjaunošanai.

Efektīva kūdras ieguves aizlieguma īstenošana 53 augstajos purvos ir svarīgākais posms pret 
Īriju uzsāktās pārkāpumu procedūras risināšanā. Tomēr kopienām, kuras skāra aizliegums, tā 
izrādījās ļoti sarežģīta sociālā problēma. Īrijas iestādes apstiprināja, ka 2012. un 2013. gadā 
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lielākajā daļā aizsargāto purvu nav notikusi nelikumīga kūdras ieguve. Īrijas iestādes atzīst, 
ka, lai gan gada apjoms kūdras ieguvē ir ievērojami samazinājies un 2013. gadā tas bija 
gandrīz uz pusi mazāks, tomēr neatļauta kūdras ieguve ir notikusi 24 purvos. Neskatoties uz 
to, ka pēc 2011. gadā ieviestā aizlieguma kūdras ieguve ir ievērojami samazinājusies un 
lielākā daļa šīs nozares uzņēmumi ir atturējušies no kūdras ieguves, tomēr saskaņā ar Īrijas 
iestāžu sniegto informāciju ir notikusi arī pretošanās šim aizliegumam.  

Īrijas iestādes ir regulāri informējušas Komisiju par kūdras ieguves uzraudzīšanas 
pasākumiem, tajā skaitā gaisa novērošanas pasākumiem un izpildes nodrošināšanas 
pasākumiem saistībā ar vairākiem nelegāliem kūdras ieguves gadījumiem 2013. gadā. Šādos 
gadījumos Īrijas iestādes ir reaģējušas ļoti ātri. National Parks un Wildlife, Air Corps un
Gardaí (Īrijas policijas spēku) aizsardzības pasākumi ir veiksmīgi un ātri atklājuši, kā arī 
daudzos gadījumos novērsuši nelegālu kūdras ieguvi. Visi nelegālie kūdras ieguves gadījumi 
tiek izmeklēti, īpaši pievēršot uzmanību tiem uzņēmējiem, kuri ir zināmi šādu darbību 
veikšanā. Komisija ir tikusi informēta, ka vairākas nelegālas kūdras ieguves apsūdzības tiek 
izskatītas Īrijas tiesās.

Secinājums

Īrija ir ieviesusi aizliegumu kūdras ieguvei visos augstajos purvos Natura 2000 aizsargātajās 
teritorijās. Īrijas iestādes regulāri sniedz jaunāko informāciju komisijai par pasākumu 
ieviešanu un īstenošanu, lai nodrošinātu atbilstību ES vides tiesību aktiem. Neskatoties uz to, 
ka nelegāla kūdras ieguve aizsargātajās teritorijās pēdējo divu gadu laikā ir ievērojami 
samazinājusies, tomēr šī problēma vēl nav pilnībā atrisināta. Īrijas iestādes izstrādā 
pārvaldīšanas plānu ar mērķi ilgtermiņā apsaimniekot un atjaunot aizsargātos augstos purvus, 
kā arī izveido nacionālo purvu stratēģiju, kuras mērķis ir purvu resursu saglabāšana un 
ilgtspējīga izmantošana. Pārkāpuma procedūras ietvaros Komisija turpina cieši pārraudzīt šā 
procesa attīstības gaitu, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību ES vides tiesību aktiem.


