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Lūgumrakstu komiteja

22.04.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0535/2002, ko Save the Swilly vārdā iesniedza Īrijas
valstspiederīgais John Mulcahy un kam pievienoti 10 000 paraksti, par jūras 
aizsardzību Lough Swill, Donegalas grāfistē, Īrijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji vēlas panākt moratoriju akvakultūras licencēšanai Loch Swilly, 
Donegalas grāfistē, līdz ietekmes uz vidi novērtējuma un citu pētījumu noslēgšanai. Viņus 
uztrauc jūras resursu dzīvotspēja, un viņi uzskata, ka ir apdraudēti zivju krājumi, savvaļas 
dzīvnieki, putnu dzīvotnes, kā arī vietējais tūrisms. Lūgumraksta iesniedzēji neiestājas pret 
reģiona attīstību, bet viņi uzskata, ka ir uzmanīgi jāaprēķina vides izmaksas un jāņem tās vērā. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2002. gada 9. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 175. panta 3. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2003. gada 27. februārī

„Lūgumraksta iesniedzējs min, ka ir pasūtījis neatkarīgu darbības jomas pētījumu integrētas 
piekrastes zonas apsaimniekošanas (ICZM) stratēģijai Lough Swilly ūdenstilpnei. Komisijas 
dienesti no Bioloģijas un vides zinātņu skolas Ulsteras Universitātē, Kolreinā, pieprasīja šī 
pētījuma kopiju. Saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Ieteikumu Nr. 2002/413/EK par 
integrētas piekrastes zonas apsaimniekošanas īstenošanu Eiropā (OV L 148/24; 06.06.2002.), 
kura mērķis ir nodrošināt vispārīgāku pieeju, kas nav paredzēta katram projektam atsevišķi, 
Komisija pozitīvi vērtē ICZM darbības jomas pētījuma secinājumus.

Šķiet, ka Lough Swilly reģionam būtu noderīga pilnīgāka piekrastes zonas apsaimniekošana, 
un tā Īrijas iestādēm būtu jāuzskata par prioritāti, īstenojot Ieteikumu Nr. 2002/413/EK. 
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Komisija vēlētos atgādināt, ka tās paziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei „Eiropas 
akvakultūras ilgtspējīgas attīstības stratēģija” ir minēts (13. lpp.), ka „akvakultūras attīstība 
nākotnē būtu jābalsta uz integrētas zonas stratēģijām un apsaimniekošanas plāniem, kas 
aplūko akvakultūru saistībā ar visiem pārējiem esošajiem un iespējamajiem pasākumiem un 
ņem vērā to kopējo ietekmi uz vidi.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2004. gada 30. aprīlī par Lūgumrakstu Nr. 874/93, 
Nr. 334/98, Nr. 342/2001 un Nr. 535/2002

„2003. gada 26. novembra Lūgumrakstu komitejas sanāksmē Komisija ierosināja, ka tā 
2004. gada sākumā varētu sniegt papildu informāciju par iepriekš minētajiem lūgumrakstiem.

Komisija var apstiprināt, ka attiecībā uz pienākumu neizpildes procedūru saistībā ar 
Direktīvu 79/409/EEK, kas minēta iepriekšējos paziņojumos, 2003. gada decembrī ir 
pieņemts lēmums nosūtīt Īrijas lietu uz Eiropas Kopienu Tiesu, cita starpā, par nespēju Lough 
Swilly piemērot atbilstoša izmēra īpaši aizsargājamas teritorijas (ĪAT) statusu un nespēju 
nodrošināt atbilstošu reģiona saglabāšanas interešu aizsardzību. 

Komisija ir informēta, ka Akvakultūras licenču apelācijas padome, neatkarīga iestāde 
apelāciju izskatīšanai, kas iesniegtas par Īrijas valsts iestāžu pieņemtajiem lēmumiem par 
akvakultūras licencēm, 2003. gada 8. decembrī, pamatojoties uz ekoloģiskiem apsvērumiem, 
atteica licences piešķiršanu ierosinātajam 90 hektārus lielajam lašu audzēšanas uzņēmumam 
Portsalon, Lough Swilly. Sešu veiksmīgo apelāciju iesniedzēju vidū bija ar šo lūgumrakstu 
saistītā lūgumraksta Nr. 535/2002 iesniedzēji.”

5. Komisijas atbilde, kas saņemta 2006. gada 10. novembrī

„a) Pamatinformācija

Šis lūgumraksts bija viens no vairākiem lūgumrakstiem, kuros paustas bažas par akvakultūras 
paplašināšanu Lough Swilly, jūras ūdens ieplūdes ūdenstilpnē Donegalas grāfistē Īrijas 
ziemeļrietumu daļā. Pārējie lūgumraksti bija Nr. 342/2001, Nr. 874/1993 un Nr. 334/1998. 
Šos lūgumrakstus slēdza, pamatojoties uz informāciju, ko Komisijai sniedza Īrija. 
Lūgumrakstu Nr. 535/2002 atkal atkārtoti atklāja izskatīšanai pēc papildu informācijas 
saņemšanas, ko 2004. gada 23. augustā vēstulē sniedza lūgumraksta iesniedzējs.

Lough Swilly ir viena no būtiskākajām teritorijām ziemojošajiem ūdensputniem Īrijā. Lough 
Swilly apkārtnē ir divas īpaši aizsargājamas teritorijas (ĪAT), kas ir noteiktas atbilstoši 
Direktīvai 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību1, tās sauc Lough Swilly ĪAT un Inch 
Lough ĪAT. Tās aizņem 3385 hektārus putniem nozīmīgajā teritorijā, kas ir 9000 hektārus 
liela. Lough ekoloģisko nozīmi papildus apliecina fakts, ka tai ir piešķirts īpašs statuss 
saskaņā ar Ramsāres Konvenciju, tai ir ierosināts piešķirt nacionālā mantojuma teritorijas 
statusu2 un īpaši aizsargājamas teritorijas statusu saskaņā ar Direktīvu 92/43/EEK par dabisko 

                                               
1 OV L 103, 25.04.1979., 1. lpp.
2 Teritorijas, kurām ierosināts piešķirt nacionālā mantojuma teritorijas statusu, 1990. gadu sākumā veiktajā 

Kopienas līdzfinansētajā zinātniskajā pētījumā ir noteiktas kā tādas, kurām ir valsts mēroga dabas
aizsardzības nozīme.
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dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību1.

b) Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka čaulgliemju kultūrai Lough Swilly tika sniegtas turpmākas 
atļaujas un ka Īrijas iestādes nav veikušas visaptverošu zinātnisku pētījumu par Lough.
Lūgumraksta iesniedzējs arī pauda bažas par saņemto ierosinājumu lašu audzēšanas uzņēmuma 
izveidei, kas iepriekš tika noraidīts.

c) Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Dzīvotņu aizsardzība saistībā ar čaulgliemju kultūru Lough Swilly

Attiecībā uz dzīvotņu aizsardzību Lough Swilly Komisijai bažas rada divi būtiski jautājumi.
Pirmkārt, tā uzskata, ka Īrija nav pilnībā veikusi būtisku putnu dzīvotņu klasifikāciju (t. i., 
noteikšanu) Lough Swilly. Otrkārt, tā uzskata, ka Īrija vēl nav ieviesusi atbilstošu iespējamās 
akvakultūras projektu radītās ietekmes novērtējuma veidu attiecībā uz dzīvotnēm Lough Swilly
un citās teritorijās. Jo īpaši pirms čaulgliemju kultūru izveides būtiskās putnu dzīvotnēs vai to 
tuvumā ap Īrijas piekrasti nav veikti atbilstoši vispusīgi rakstiski novērtējumi par iespējamo 
ietekmi uz saglabāšanu.

Kā iepriekš komitejai norādīts, saskaņā ar Direktīvu 79/409/EEK apzīmētajās vai atbilstoši
Direktīvai 92/43/EEK aizsargātajās teritorijās čaulgliemju kultūra nav obligāti izslēdzama. Var 
pastāvēt kopēju interešu situācijas, piemēram, nepieciešamība izvairīties no ūdens piesārņojuma.
Tomēr ir jānodrošina, lai būtiskas dzīvotnes, piemēram, plūdmaiņu piekrastes zona (ko 
barošanās procesā izmanto putni), tiktu atbilstoši aizsargātas.

Komisija ir nosūtījusi Īrijas lietu Eiropas Kopienu Tiesai par nespēju pilnībā noteikt tās 
būtiskās putnu dzīvotnes, ieskaitot Lough Swilly, un par vispārēju neatbilstību 
Direktīvai 92/43/EEK saistībā ar akvakultūru licencēšanu (lieta Nr. C-418/04). Rakstisku 
skaidrojumu iesniegšana ir slēgta un tiek gaidīts Tiesas spriedums.

Kopš lietas sākšanas Īrija nav mainījusi praksi saistībā ar akvakultūras projektu apstiprināšanu.
Tomēr Komisijai jāsagaida Tiesas lēmums pirms jebkādu papildu pasākumu veikšanas.

Lašu audzēšanas uzņēmums

Komisija uzskata, ka tās rīcībā nav pietiekams informācijas apjoms, lai komentētu iespējamu 
atkārtota pieteikuma iesniegšanu lašu audzēšanas uzņēmuma izveidei Lough Swilly.

Tomēr tā vēlētos vērst komitejas uzmanību uz Eiropas Kopienas Tiesas 2005. gada jūnija 
lēmumu lietā pret Īriju Nr. C-282/02. Šī lieta attiecās uz Direktīvu 76/464/EEK par 
piesārņojumu, ko rada dažas bīstamas vielas, kuras novada Kopienas ūdens vidē2. Tiesa 
konstatēja trūkumus Īrijas atļauju izsniegšanas sistēmā piekrastes zivju audzēšanas 
uzņēmumiem. Proti, nebija noteikta skaidra prasība pamatot atļauju izsniegšanu uz ūdens 

                                               
1 OV L 206, 22.07.1992., 7. lpp.
2 OV L 129, 18.05.1976.
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kvalitātes apsvērumiem. Turklāt ūdens kvalitātes mērķi netika ņemti vērā, novadot vielas no 
zivju audzēšanas uzņēmumiem (piemēram, biocīdus un amonjaku). Komisija tagad papildina 
šo lēmumu.

Lai varētu leģitīmi izsniegt atļauju zivju audzēšanas uzņēmumam Lough Swilly vai citviet, 
Īrijai būs jāievieš atļauju izsniegšanas sistēma, kas atbilst direktīvai. Tas pašlaik vēl nav 
izdarīts.

d) Secinājumi

Komisija uzskata, ka tā ir izskatījusi un turpina izskatīt galvenos Lough Swilly aizsardzības 
atbilstības aspektus ar iepriekš minēto horizontālo tiesisko pasākumu starpniecību (t. i., tiesiskie 
pasākumi, kas ir visaptveroši un vērsti uz būtiskāko uzlabojumu nodrošināšanu valsts tiesību 
aktos un praksē).”

6. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī

„Komisija savā pēdējā paziņojumā minēja divus galvenos aspektus, kas tai rada bažas saistībā ar 
Lough Swilly: nespēja pilnībā veikt būtisku putnu dzīvotņu klasifikāciju (t. i., noteikšanu) 
Lough Swilly atbilstoši Direktīvai 2009/147/EK1 un nespēja noteikt praksi atbilstošai 
iespējamās akvakultūras projektu radītās ietekmes novērtējuma veikšanai uz dzīvotnēm Lough 
Swilly un citās teritorijās. Proti, pirms čaulgliemju kultūru izveides būtiskās putnu dzīvotnēs 
vai to tuvumā ap Īrijas piekrastes teritoriju netika veikti atbilstoši rakstiski novērtējumi par 
iespējamajiem draudiem saglabāšanai saskaņā ar Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 3. punktu2.
Komisija minēja, ka šis jautājums bija lietas Nr. C-418/04, Komisija pret Īriju, pamatā. Komisija 
vēlētos informēt komiteju, ka Eiropas Kopienu Tiesa (EKT) šajā lietā pieņēma lēmumu par labu 
Komisijai.

Pēc tam Komisija ir veikusi informācijas apmaiņu ar Īrijas iestādēm, lai pārliecinātos, ka Īrija 
pilnībā klasificē visas attiecīgās putnu dzīvotnes (ieskaitot Lough Swilly) un ka tā veic 
akvakultūras projektu iepriekšēju izvērtējumu. Nesaņemot informāciju par jaunu klasifikāciju 
veikšanu un apmierinošu informāciju par akvakultūras projektu novērtēšanu, Komisija 
2009. gada 23. martā Īrijai nosūtīja oficiālu paziņojuma vēstuli saskaņā ar EK līguma 228. pantu. 
2009. gada 9. oktobrī tā nosūtīja argumentētu atzinumu. Kopš tā laika Īrija ir sniegusi atbildi, cita 
starpā atsaucoties uz ekoloģiskās izpētes programmu, lai pamatotu atbilstoša novērtējuma 
sistēmu un ĪAT klasificēšanas programmu. Komisija pašlaik izvērtē šo atbildi.

Savā pēdējā paziņojumā Komisija atzīmēja, ka tai nebija nepieciešamās informācijas, lai 
komentētu iespējamu pieteikuma atkārtotu iesniegšanu par lašu audzēšanas uzņēmumu Lough 
Swilly. Tā atsaucās uz agrāku EKT lēmumu pret Īriju lietā Nr. C-282/02 saistībā ar 
Direktīvu 76/464/EEK par piesārņojumu, ko rada dažas bīstamas vielas, kuras novada 
Kopienas ūdens vidē3. Tiesa bija konstatējusi trūkumus Īrijas atļauju izsniegšanas sistēmā 
piekrastes zivju audzēšanas uzņēmumiem, proti, nebija noteikta skaidra prasība pamatot 
atļauju izsniegšanu ar ūdens kvalitātes apsvērumiem. 

                                               
1 OV L 20, 26.01.2010., 7.–25. lpp.
2 OV L 206, 22.07.1992., 7. lpp.
3 OV L 129, 18.05.1976.
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Komisija vēlētos informēt komiteju, ka laikā kopš tās pēdējā paziņojuma tā no Īrijas ir 
saņēmusi informāciju par jauniem tiesību aktiem, kas nosaka prasības attiecībā uz Īrijas 
atļauju izsniegšanas sistēmu piekrastes zivju audzēšanas uzņēmumiem ar nolūku nodrošināt 
atbilstību Direktīvai 76/464/EEK. Komisija ir izbeigusi pienākumu neizpildes procedūru.1

Iepriekš minētā EKT sprieduma papildinājuma ietvaros lietā Nr. C-418/04 Komisija turpina 
risināt galvenos jautājumus saistībā ar Lough Swilly aizsardzību, jo īpaši nepieciešamību 
paplašināt spēkā esošās ĪAT un vajadzību nodrošināt, lai tiktu veikta akvakultūras projektu 
atbilstoša ekoloģiskā novērtēšana.”

                                               
1 1990/5220


