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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0755/2010, ktorú predkladá Tony Lowes, írsky štátny občan, v mene 
Skupiny priateľov írskeho životného prostredia (Friends of Irish 
Environment), o neschopnosti Írska presadzovať európske právne predpisy 
týkajúce sa životného prostredia v súvislosti s ťažbou rašeliny

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície tvrdí, že Írsko nepresadzuje uplatňovanie smernice 92/43/ES (smernica 
o biotopoch), smernice 2004/35/ES (smernica o environmentálnej zodpovednosti), smernice 
85/337/ES (smernica o posudzovaní vplyvov na životné prostredie) a smernice 2000/60/ES 
(rámcová smernica o vode) a tiež niekoľkých rozsudkov Súdneho dvora v súvislosti s ťažbou 
rašeliny. Podľa predkladateľa petície ťažba rašeliny povolená v lokalitách Natura 2000 a v ich 
blízkosti by znamenala zmeny využívania pôdy a v mnohých prípadoch je v rozpore so 
záväzkom Írska v zmysle rámcovej smernice o vode. Tvrdí, že v posledných desaťročiach sa 
rašeliniská využívajú na ťažbu v nebývalom rozsahu, čo má negatívne dôsledky pre 
biodiverzitu. Predkladateľ petície vyzýva Európsky parlament, aby vykonal nevyhnutné kroky 
na zaistenie adekvátneho presadzovania uvedených právnych predpisov v Írsku.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 3. novembra 2010. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 10. júna 2011

Predkladateľ petície tvrdí, že Írsko zlyháva v presadzovaní smernice 92/43/ES (smernica 



PE467.097v03-00 2/7 CM\1010181SK.doc

SK

o biotopoch)1, smernice 2004/35/ES (smernica o environmentálnej zodpovednosti)2, smernice 
85/337/ES (smernica o posudzovaní vplyvov na životné prostredie)3 a smernice 2000/60/ES 
(rámcová smernica o vode)4 ako aj niekoľkých rozsudkov Súdneho dvora v súvislosti 
s ťažbou rašeliny. 

Petícia vyvoláva množstvo otázok v súvislosti s uplatňovaním právnych predpisov EÚ 
týkajúcich sa životného prostredia. Napriek tomu sa zdá, že väčšina podstatných otázok sa 
týka smernice o biotopoch a smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, a preto sa 
nasledujúce poznámky týkajú najmä týchto právnych predpisov.

V súvislosti s údajným porušením smernice o biotopoch treba poznamenať, že v zmysle tejto 
smernice patria zvýšené aj kobercové rašeliniská medzi biotopy európskeho významu, pričom 
prioritným záujmom sú aktívne formy týchto biotopov. Hlavným cieľom je ich priaznivé 
zachovanie. To je možné dosiahnuť prostredníctvom ich ochrany, správy a obnovy 
v osobitných chránených územiach. Írsko má v rámci EÚ osobitnú zodpovednosť za ochranu 
zvýšených aj kobercových rašelinísk.

V zmysle smernice bol každý členský štát povinný navrhnúť zoznam lokalít s európskym 
významom pre rozličné typy biotopov a druhov, ktoré sa nachádzajú na jeho území. Írsko, 
ktoré neposkytlo úplný zoznam lokalít, bolo v septembri 2001 odsúdené Súdnym dvorom (vec 
C-67/99, Komisia/Írsko). Neskôr predložený zoznam lokalít oboch biotopov sa dnes považuje 
za postačujúci na účely tejto smernice. Írsko vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch 
takisto označilo zvýšené a kobercové rašeliniská za chránené oblasti prírodného dedičstva.

Kľúčové ustanovenia súvisiace s ochranou zvýšených a kobercových rašelinísk v Írsku 
zapísaných v sústave Natura 2000 sú uvedené v článku 6 tejto smernice. V článku 6 ods. 2 
smernice o biotopoch sa uvádza, že členské štáty „podniknú primerané kroky, aby sa na 
osobitne chránených územiach predišlo poškodeniu prirodzených biotopov a biotopov druhov, 
ako aj rušeniu druhov, pre ktoré boli územia označené za chránené, pokiaľ by takéto rušenie 
bolo podstatné vo vzťahu k cieľom tejto smernice.“ V článku 6 ods. 3 a 4 smernice 
o biotopoch sa stanovujú postupy posudzovania a schvaľovania plánov a projektov, ktoré by 
mohli mať zásadný vplyv na osobitné chránené územia.

Ako predkladateľ petície zdôraznil, posúdenie stavu ochrany, ktorý írske orgány uverejnili 
v roku 2008, posilňuje potrebu prijať opatrenia na ochranu írskych zvýšených rašelinísk. Stav 
ochrany zvýšených aj kobercových rašelinísk bol posúdený ako nepriaznivý a nedostatočný. 
Mimoriadne znepokojujúci je stav aktívnych zvýšených rašelinísk. Podľa výsledkov 
vedeckého posúdenia je výskyt neporušených zvýšených rašelinísk v Írsku v súčasnosti už 
veľmi zriedkavý a za posledných 10 rokov sa ich rozloha zmenšila o 35 %5. Pri zachovaní 
súčasného tempa ťažby rašeliny, vypaľovania a iných lesníckych zásahov ďalšie zhoršovanie 
hydrologických podmienok biotopov vážne ohrozí životaschopnosť biotopov vo väčšine 
lokalít.

                                               
1 Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7
2 Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 56
3 Ú. v. ES L 175, 5.7.1985, s. 40
4 Ú. v. EÚ L 327, 22.12.2000, s. 1
5 http://www.npws.ie/en/PublicationsLiterature/HabitatsDirectivereport07/
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Írsko zaviedlo takzvaný „systém výnimiek“ zameraný na postupné ukončenie ťažby rašeliny 
na území chránených rašelinísk. V roku 1999 sa tento systém spočiatku uplatnil na 32 
zvýšených rašelinísk navrhovaných do zoznamu lokalít s európskym významom. Podľa tohto 
opatrenia sa priemyselná a komerčná ťažba rašeliny mala s okamžitou platnosťou alebo 
v blízkej budúcnosti postupne ukončiť, zatiaľ čo ťažba rašeliny na domáce účely bola 
povolená na ďalších desať rokov. V roku 2002 bolo do tohto opatrenia zahrnutých ďalších 24 
zvýšených rašelinísk patriacich medzi lokality európskeho významu a v roku 2004 taktiež 
zvýšené rašeliniská vyhlásené za oblasti prírodného dedičstva (írske vnútroštátne označenie). 
Dňa 28. mája 2010 írsky minister životného prostredia vyhlásil ukončenie ťažby rašeliny 
v pôvodných 32 zvýšených rašeliniskách patriacich medzi lokality s európskym významom, 
pre ktoré bola v roku 1999 udelená výnimka. Minister poznamenal: „Podobné výnimky 
skončia koncom roka 2011 v ďalších 24 osobitných chránených územiach a koncom roka 
2013 v 75 oblastiach prírodného dedičstva. Tieto oblasti spoločne predstavujú menej ako 5 % 
celkovej plochy rašelinísk v štáte, kde je ťažba rašeliny realizovateľná. Zostávajúcich 95 % 
rašelinísk zostane nedotknutých. Ťažba na kobercových rašeliniskách patriacich medzi 
osobitné chránené územia, ktoré sa nachádzajú prevažne na západnom pobreží, bude naďalej 
prebiehať s obmedzeniami zavedenými v roku 1999.“

Na základe dostupných dôkazov sa zdá, že v otázke ťažby rašeliny a sústavy Natura 2000 koná 
Írsko v rozpore s rozličnými ustanoveniami článku 6 ods. 2, 3 a 4 smernice o biotopoch. Ak 
nedošlo k ukončeniu škodlivej ťažby rašeliny a zhoršovania stavu dôležitých rašelinísk, ide 
zrejme o porušenie článku 6 ods. 2 smernice o biotopoch. Zdá sa, že ťažba rašeliny pokračuje 
bez predchádzajúceho primeraného posúdenia článku a následného rozhodnutia na základe 
článku 6 ods. 3 a 4 smernice o biotopoch. Podmienky uvedené v článku 6 ods. 4 smernice 
o biotopoch nie sú splnené. Napriek tomu, že dochádza k poškodzovaniu prioritných 
biotopov, Írsko si na účely odkazu na prevládajúci verejný záujem nevyžiadalo stanovisko 
Komisie podľa článku 6 ods. 4 smernice o biotopoch. Okrem toho neboli predložené žiadne 
dôkazy, že nie sú možné iné alternatívy, a neprijali sa žiadne opatrenia na kompenzáciu 
poškodenia biotopov.

V súvislosti s údajným porušením smernice 85/337 (smernica o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie) sa v článku 2 ods. 1 uvádza, že členské štáty prijmú všetky potrebné 
opatrenia, aby zabezpečili, že pred udelením povolenia všetky projekty, ktoré pravdepodobne 
budú mať podstatný vplyv na životné prostredie z dôvodu, okrem iného, ich charakteru, 
veľkosti alebo umiestnenia, budú podliehať postupu povolenia a budú posúdené z hľadiska 
ich vplyvov. V článku 4 ods. 2 smernice o posudzovaní vplyvov sa stanovuje, že „členské 
štáty určia pre projekty uvedené v prílohe II na základe a) skúmania každého jednotlivého 
prípadu alebo b) prahov alebo kritérií stanovených členskými štátmi, či budú podliehať 
posúdeniu v súlade s článkami 5 až 10. Členské štáty môžu rozhodnúť uplatňovať oba postupy 
uvedené v písmenách a) a b).“ Projekty uvedené v prílohe II zahŕňajú aj ťažbu rašeliny. 
V článku 4 ods. 3 smernice o posudzovaní vplyvov sa stanovuje, že ak sa vykonáva skúmanie 
každého jednotlivého prípadu, alebo ak sú stanovené prahy alebo kritériá na účely odseku 2, 
vezmú sa do úvahy príslušné výberové kritériá uvedené v prílohe III.

Vo veci C-392/96, Komisia/Írsko, Súdny dvor zistil, že Írsko nepodniklo potrebné opatrenia 
na transpozíciu článku 4 ods. 2 smernice o posudzovaní vplyvov v súvislosti s projektmi 
ťažby rašeliny v prílohe II. Súdny dvor predovšetkým zistil, že írska transpozícia – ktorá si 
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vyžaduje posúdenie vplyvu na životné prostredie len pri projektoch ťažby rašeliny na 
územiach s rozlohou väčšou ako 50 hektárov – nezabezpečila, aby sa posudzovali aj malé, 
avšak v súvislosti so životným prostredím významné projekty a aby sa venovala náležitá 
pozornosť kumulatívnym účinkom.

Napriek tomu, že v reakcii na toto rozhodnutie SD Írsko zaviedlo právne predpisy 
zabezpečujúce systematické skúmanie projektov ťažby rašeliny v lokalitách s európskym 
významom a oblastiach prírodného dedičstva, dostupné dôkazy naznačujú, že zodpovedné 
írske orgány neuplatňujú tieto právne predpisy v súlade so smernicou o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie. Zdá sa, že ťažba rašeliny na zvýšených rašeliniskách a príbuzných 
biotopoch patriacich medzi lokality s európskym významom i oblasti prírodného dedičstva 
naďalej vo veľkej miere pokračuje s značným negatívnym vplyvom na životné prostredie. Na 
kobercových rašeliniskách pokračuje ťažba rašeliny bez obmedzenia.

Na základe dostupných informácií sa javí, že Írsko nesplnilo požiadavky článku 2 ods. 1 
smernice o posudzovaní vplyvov a neprijalo všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečilo, že 
pred udelením povolenia všetky projekty, ktoré pravdepodobne budú mať podstatný vplyv na 
životné prostredie z dôvodu, okrem iného, ich charakteru, veľkosti alebo umiestnenia, budú 
podliehať postupu povolenia a budú posúdené z hľadiska ich vplyvov. Konkrétnejšie Írsko 
neurčilo, či projekty ťažby rašeliny podliehajú posúdeniu vplyvu, ako to požaduje článok 4 
ods. 2 a 3 smernice o posudzovaní vplyvov. Predovšetkým sa javí, že v súvislosti s projektmi 
ťažby rašeliny v rašeliniskách, lokalitách s európskym významom a oblastiach prírodného 
dedičstva Írsko v praxi nerozhoduje jednotlivo o každom prípade, ako to požaduje článok 4 
ods. 2 smernice o posudzovaní vplyvov, a v žiadnom prípade nezabezpečuje plné 
uplatňovanie kritérií uvedených v prílohe III smernice o posudzovaní vplyvov.

Pokiaľ ide o údajné porušenie smernice 2004/35/ES (smernica o environmentálnej 
zodpovednosti), ťažba rašeliny ako taká nepatrí do zoznamu nebezpečných činností, ktoré 
striktne patria do pôsobnosti smernice o environmentálnej zodpovednosti. Táto smernica sa 
však vzťahuje aj na škody na chránených druhoch a prirodzených biotopoch spôsobené 
akoukoľvek pracovnou činnosťou, pri ktorej sa jej prevádzkovateľ dopustil pochybenia alebo 
nedbalosti. V smernici o environmentálnej zodpovednosti sa vymedzuje „škoda na 
chránených druhoch a prirodzených biotopoch“ ako závažné nepriaznivé účinky na 
dosahovanie alebo udržiavanie priaznivého stavu ochrany takýchto biotopov alebo druhov 
s odvolaním sa na smernicu o biotopoch a vtáctve, a najmä na prílohy I, II a IV smernice 
o biotopoch. Škoda na chránených druhoch a prirodzených biotopoch však nezahŕňa už skôr 
zistené nepriaznivé účinky vplyvom konania oprávneného v súlade s určitými ustanoveniami 
smernice o biotopoch a smernice o vtáctve, napr. v zmysle článku 6 ods. 3 a 4 smernice 
o biotopoch. Smernica o environmentálnej zodpovednosti definuje „stav ochrany“ 
prirodzených biotopov podobne ako smernica o biotopoch.

Prevádzkovateľ, ktorého príslušný orgán určí za zodpovedného za environmentálnu škodu, 
musí prijať potrebné opatrenia na nápravu a plne znášať náklady nápravných opatrení vrátane 
administratívnych nákladov, právnych nákladov, nákladov na vymáhanie, hodnotenie atď.
Náprava sa podľa smernice o environmentálnej zodpovednosti zameriava na obnovu alebo 
výmenu poškodených prírodných zdrojov a ich služieb v prospech iného prírodného zdroja 
alebo verejnosti. Smernica o environmentálnej zodpovednosti definuje rozličné kategórie 
nápravy – tzv. primárnu nápravu (vrátenie poškodených prírodných zdrojov do pôvodného 
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stavu), tzv. doplnkovú nápravu (vytvorenie podobnej úrovne prírodných zdrojov, najlepšie 
geograficky prepojených, ak poškodené zdroje nie je možné vrátiť do pôvodných podmienok) 
a tzv. kompenzačnú nápravu (kompenzácia dočasných strát odo dňa vzniku škody, až kým 
primárna náprava nedosiahne úplný účinok; zahŕňa ďalšie kroky na posilnenie prírodných 
zdrojov).

V súvislosti s obvineniami z neodstránenia prekážok na naplnenie záväzkov Írska v zmysle 
smernice 2000/60/ES (rámcová smernica o vode) treba poznamenať, že pre splnenie cieľov 
smernice musia írske orgány zobrať do úvahy tlaky na životné prostredie vrátane prípadnej 
ťažby rašeliny. V tejto súvislosti plány manažmentu povodia predložené írskymi orgánmi 
v súlade so smernicou určujú, že na každú ťažbu rašeliny na územiach s rozlohou nad 50 
hektárov sa musí získať licencia v rámci režimu integrovanej prevencie a kontroly 
znečisťovania životného prostredia (IPKZ) a súkromní výrobcovia rašeliny, ktorí patria do 
tejto kategórie a ešte nemajú licenciu, prejdú do tohto režimu pod vedením Írskej agentúry na 
ochranu životného prostredia (Irish Environment Protection Agency). Na činnosti na 
územiach s menšou rozlohou sa vzťahujú právne predpisy o územnom plánovaní a zmenou 
nariadenia miestnej vlády (o územnom plánovaní a rozvoji) v roku 2001 sa uvedená hranica 
týkajúca sa ťažby rašeliny znížila z 50 hektárov na 10. Pokiaľ ide o vypúšťanie odpadových 
vôd z malých súkromných podnikov, miestne orgány môžu udeľovať licencie na činnosť 
podľa zákonov o znečisťovaní vôd a táto možnosť by sa mala uplatňovať na základe 
hodnotenia rizika v súlade s cieľmi rámcovej smernice o vode.

Komisia v súčasnosti posudzuje na horizontálnej úrovni súlad všetkých plánov manažmentu 
povodia, ktoré zatiaľ dostala, s požiadavkami smernice a uverejnenie výsledkov tohto 
posúdenia predpokladá v tretej správe o vykonávaní rámcovej smernice o vode v roku 2012. 
Hoci Komisia berie do úvahy obavy, na ktoré upozornil predkladateľ petície, nemá v tomto 
štádiu k dispozícii dostatočný základ na usúdenie, že Írsku sa nedarí uplatňovať túto 
smernicu.

V súvislosti s obvineniami írskeho komisára EÚ z nezákonného lobizmu chce Komisia 
vyvrátiť všetky narážky, že v súvislosti s výkonom rozhodnutia SD vo veci C-392/96 (ťažba 
rašeliny a smernica o posudzovaní vplyvov na životné prostredie) konala nesprávne alebo že 
v dôsledku akéhokoľvek politického zásahu nevykonala svoje povinnosti v súvislosti s ťažbou 
rašeliny a právnymi predpismi EÚ o ochrane životného prostredia.

Záver

Informácia poskytnutá predkladateľom petície naznačuje, že ťažba rašeliny, a to najmä 
v lokalitách sústavy Natura 2000 a ich okolí, nie je v súlade so smernicou o biotopoch 
a smernicou o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Dňa 28. januára 2011 poslala 
Komisia Írsku list o porušovaní práva v dôsledku systematického nesúladu so smernicami 
o ochrane životného prostredia v súvislosti s chránenými rašeliniskami. Írske orgány 
odpovedali na list od Komisie formálnym listom 28. marca a 5. mája 2011. Komisia zvažuje 
ďalšie kroky tohto procesu.

4. Revidovaná odpoveď Komisie doručená 16. decembra 2011
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Komisia už potvrdila Výboru pre petície, že začala konanie proti Írsku za porušenie smernice
o biotopoch a smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v súvislosti s ťažbou 
rašeliny na chránených rašeliniskách. To zahŕňa ťažbu rašeliny na zvýšených aj kobercových 
rašeliniskách. Najzásadnejším problémom je pokračujúca ťažba rašeliny na približne 56 
aktívnych zvýšených rašeliniskách sústavy Natura 2000, pričom aktívne zvýšené rašeliniská 
sú prioritným biotopom v zmysle smernice o biotopoch.

Komisia poslala Írsku koncom januára 2011 formálnu výzvu. Írske orgány odpovedali 25. 
marca 2011 a 5. mája 2011. Odpoveď Írska na formálnu výzvu zaslaná 5. mája 2011 
obsahovala podrobné informácie o nových vládnych rozhodnutiach v oblasti ťažby rašeliny.
Príslušné orgány potvrdili zákaz (s okamžitou platnosťou v 32 oblastiach a do konca roka 
2011 v ďalších 24 oblastiach) a popísali sprievodné stratégie jeho presadzovania. Zodpovedný 
minister 1. júna takisto ustanovil Radu pre rašeliniská ako inkluzívne fórum s cieľom riešiť 
problém ťažby rašeliny v chránených oblastiach.

Komisia dostala od predkladateľa petície podrobnú správu, ktorá preukázala, že v roku 2011 
sa zrejme stále vykonávali významné mechanické výkopy na mnohých zvýšených 
rašeliniskách, kde tieto činnosti mali byť ukončené už v roku 2010. Írske orgány boli o tejto 
skutočnosti upozornené v diskusii na túto tému.

V zmysle naliehavej ochrany zvýšených rašelinísk prijala Komisia na júnovej schôdzi 
o protiprávnom konaní odôvodnené stanovisko s lehotou na odpoveď v trvaní jedného 
mesiaca. Írske orgány odpovedali 15. júla 2011 s jasným záväzkom presadiť zákaz ťažby 
rašeliny na 56 zvýšených rašeliniskách. V septembri 2011 boli prijaté právne predpisy 
prinášajúce nové právomoci na presadzovanie práva v súvislosti s nezákonnou ťažbou 
rašeliny s platnosťou od začiatku ďalšej sezóny začiatkom roka 2012.

Záver

Komisia vedie konanie proti Írsku za systematické nedodržiavanie smerníc o ochrane 
životného prostredia v súvislosti s ťažbou rašeliny na chránených rašeliniskách, a najmä na 
zvýšených rašeliniskách sústavy Natura 2000. Írsko sa jasne zaviazalo presadiť zákaz ťažby 
rašeliny na 50 zvýšených rašeliniskách. V septembri 2011 boli prijaté právne predpisy 
prinášajúce nové právomoci na presadzovanie práva v súvislosti s nezákonnou ťažbou 
rašeliny s platnosťou od začiatku ďalšej sezóny začiatkom roka 2012. Komisia dôkladne 
sleduje súčasný vývoj s cieľom odpozorovať, či sa tieto právne predpisy premietnu do 
účinných opatrení.

5. Druhá revidovaná odpoveď Komisie doručená 30. októbra 2013

Komisia už informovala Výbor pre petície, že prebieha konanie proti Írsku za systematické 
porušovanie smernice o biotopoch a smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
v súvislosti s ťažbou rašeliny na chránených rašeliniskách, a najmä na 53 chránených 
zvýšených rašeliniskách sústavy Natura 2000.

V reakcii na toto konanie írske orgány zaviedli v roku 2011 zákaz akejkoľvek ťažby rašeliny 
na zvýšených rašeliniskách sústavy Natura 2000. Odvtedy pravidelne informujú Komisiu 
o programe prijatých opatrení, ktoré sprevádzajú rozhodnutie o zastavení ťažby rašeliny 
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v chránených lokalitách a zabezpečujú súlad s právnymi predpismi EÚ o ochrane životného 
prostredia.

Zaviedli kompenzačné platby pre dotknutých výrobcov rašeliny, dodávky rašeliny do 
domácností dotknutých pracovníkov a program premiestnenia spracovateľov rašeliny na
nechránené oblasti. Väčšina dotknutých spracovateľov rašeliny si zvolila systém 
kompenzačných platieb, do ktorého sa prihlásilo takmer 2 800 žiadateľov. Na pomoc írskym 
orgánom bola ustanovená Rada pre rašeliniská vrátane zástupcov skupín rôznych 
zainteresovaných strán. Súčasťou jej činnosti je poskytovanie podpory írskym orgánom pri 
vytváraní národnej stratégie pre rašeliniská s cieľom dlhodobej ochrany a správy tohto 
prírodného zdroja v Írsku. Írske orgány takisto vypracúvajú plán správy pre zvýšené 
rašeliniská sústavy Natura 2000, ktorý bude poskytovať základ pre ciele Írska týkajúce sa 
celej siete vrátane obnovy lokalít.

Základným predpokladom ukončenia tohto konania proti Írsku je účinné presadenie zákazu 
ťažby rašeliny na 53 zvýšených rašeliniskách. Ako sa však ukázalo, ide o veľmi komplexný 
sociálny problém v komunitách, ktorých sa zákaz ťažby rašeliny týka. Írske orgány potvrdili, 
že vo väčšine chránených lokalít sa v rokoch 2012 a 2013 nevykonávala žiadna nezákonná 
ťažba rašeliny. Priznávajú, že aj keď v 24 oblastiach neoprávnená ťažba naďalej prebiehala, 
ročná úroveň ťažby v roku 2013 významne poklesla na takmer polovičnú úroveň. Hoci ide 
o dramatický pokles od zavedenia zákazu v roku 2011, ktorý poukazuje na skutočnosť, že 
drvivá väčšina spracovateľov rašeliny prestala ťažiť podľa ustanovení príslušných orgánov, 
určitý odpor voči zastaveniu ťažby naďalej pretrvával. 

Írske orgány pravidelne informujú Komisiu o monitorovaní vrátane leteckého dohľadu 
a sledujú opatrenia na presadzovanie zákazu v súvislosti s viacerými prípadmi nezákonnej 
ťažby v roku 2013. Príslušné orgány na prípady nezákonnej ťažby rýchlo zareagovali. 
Opatrenia National Parks and Wildlife Service, Air Corps a Gardaí (írskeho policajného 
útvaru) na presadzovanie zákazu v mnohých prípadoch rýchlo a úspešne odhalili nezákonnú 
ťažbu a predišli jej. Všetky prípady nezákonnej ťažby sa vyšetrujú s osobitným zameraním na 
dodávateľov, ktorí túto prácu vykonávali. Komisia dostala informácie, že na írskych súdoch 
prebieha séria trestných stíhaní.

Záver

Írsko uložilo zákaz ťažby rašeliny na všetkých chránených zvýšených rašeliniskách sústavy 
Natura 2000. Írske orgány pravidelne informujú Komisiu o vykonávaní a presadzovaní 
opatrení, ktoré realizujú na zabezpečenie súladu s právnymi predpismi EÚ o ochrane 
životného prostredia. Problém nezákonnej ťažby rašeliny v týchto chránených lokalitách stále 
nie je úplne vyriešený napriek tomu, že za posledné dva roky došlo k radikálnemu 
zredukovaniu ťažby. Írske orgány vyvíjajú plán správy zameraný na dlhodobú správu 
a obnovu chránených zvýšených rašelinísk a takisto vyvíjajú národnú stratégiu pre rašeliniská 
s cieľom zachovania a trvalo udržateľného využívania prírodných zdrojov rašelinísk. V rámci 
konania o porušení predpisov Komisia naďalej podrobne monitoruje vypracovávanie týchto 
plánov, aby tak zaistila súlad s právnymi predpismi EÚ o ochrane životného prostredia.


