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Peticijų komitetas

10.6.2011

PRANEŠIMAS NARIAMS

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

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad Airija galėjo neįvykdyti EB direktyvų 92/43/EEB (Buveinių 
direktyvos), 2004/35/EB (Direktyvos dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą), 85/337/EEB 
(Poveikio aplinkai vertinimo direktyvos) ir 2000/60/EB (Vandens pagrindų direktyvos), taip 
pat keleto Europos Teisingumo Teismo sprendimų dėl durpių kasybos. Pasak peticijos 
pateikėjo, dėl to, kad durpes leidžiama kasti tinklo „Natura 2000“ teritorijose ir netoli jų, 
keistųsi žemės naudojimo paskirtis, o daugeliu atvejų tai prieštarautų Airijos įsipareigojimams 
pagal Vandens pagrindų direktyvą. Jis teigia, kad pastaraisiais dešimtmečiais durpingos 
žemės kasamos neregėtu mastu, o tai turi neigiamų padarinių biologinei įvairovei. Peticijos 
pateikėjas ragina Europos Parlamentą imtis būtinų priemonių siekiant užtikrinti, kad minėti 
teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinami Airijoje.  

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. lapkričio 3 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 neįvykdė EB direktyvų 92/43/EEB (Buveinių 
direktyvos)1, 2004/35/EB (Direktyvos dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą)1, 85/337/EEB 

                                               
1 OL L 206, 1992 7 22, p. 7.
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(Poveikio aplinkai vertinimo direktyvos)2 ir 2000/60/EB (Vandens pagrindų direktyvos)3, taip 
pat keleto Europos Teisingumo Teismo sprendimų dėl durpių kasybos. 

Peticijos pateikėjas kelia keletą su ES aplinkos teisės aktų taikymu susijusių klausimų. Tačiau 
atrodo, kad esminiai klausimai susiję su Buveinių ir Poveikio aplinkai vertinimo 
direktyvomis, todėl toliau pateikiamos pastabos daugiausia susijusios su šiais dviem teisės 
aktais.

Dėl tariamų Buveinių direktyvos pažeidimų pažymėtina, kad pagal šią direktyvą aukštapelkės 
ir plokščiosios pelkės priskiriamos Bendrijos svarbos buveinių tipams, o aktyvios šių buveinių 
tipų formos yra itin svarbios. Bendras tikslas – tinkamai apsaugoti šiuos tipus. Tą iš esmės 
galima pasiekti juos saugant, valdant ir atkuriant specialiose saugomose teritorijose. Airijai 
Europos Sąjungoje tenka didelė atsakomybė dėl aukštapelkių ir plokščiųjų pelkių apsaugos.

Remdamasi direktyva, kiekviena valstybė narė turėjo pasiūlyti Bendrijos svarbos teritorijų 
sąrašą, kuriame būtų nurodyti jų teritorijoje esantys įvairūs buveinių tipai ir rūšys. Kadangi 
Airija nepateikė išsamaus teritorijų sąrašo, 2001 m. rugsėjo mėn. ES Teisingumo Teismas 
pripažino ją padarius nusižengimą (Byla C-67/99, Komisija prieš Airiją). Airijos pasiūlymai 
dėl teritorijų, kuriose yra abiejų buveinių tipų, šiuo metu pagal šią direktyvą laikomi 
pakankamais. Remdamasi nacionalinės teisės aktais, Airija taip pat nustatė gamtos paveldo 
teritorijas, kuriose yra aukštapelkių ir plokščiųjų pelkių.

Su aukštapelkių ir plokščiųjų pelkių, įtrauktų į tinklo „Natura 2000“ teritorijų Airijoje sąrašą, 
apsauga susijusios pagrindinės nuostatos pateikiamos Direktyvos 6 straipsnyje. Buveinių 
direktyvos 6 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad 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 turėti didelį poveikį specialioms 
saugomoms teritorijoms, vertinimo ir tvirtinimo tvarka.

Kaip peticijos pateikėjas atkreipė dėmesį, būtinybė imtis veiksmų siekiant apsaugoti Airijos 
aukštapelkes pabrėžiama naujausiame apsaugos būklės vertinime, kurį Airijos valdžios 
institucijos paskelbė 2008 m. Įvertinta, kad aukštapelkių ir plokščiųjų pelkių apsaugos būklė 
yra nepatenkinama ir bloga. Itin didelis nerimas kyla dėl eksploatuojamų aukštapelkių. Iš šio 
mokslinio vertinimo matyti, kad nepaliestos aukštapelkės Airijoje šiuo metu yra itin retos, o 
per pastarąjį dešimtmetį jų teritorija sumažėjo daugiau negu 35 proc.4 Dėl tebesitęsiančio 
esamo masto buveinių hidrologinių sąlygų blogėjimo, kurį sukėlė durpių kasimas, 
miškininkystė ir deginimas, daugelio vietovių buveinių gyvybingumui kyla didelė grėsmė. 

Airija taikė, kaip ji pati vadina, „leidžiančių nukrypti nuostatų sistemą“, pagal kurią saugomuose 
durpynuose siekta laipsniškai nutraukti durpių kasimą. 32 siūlomoms Bendrijos svarbos 
teritorijoms, kuriose yra aukštapelkių, ši sistema pirmą kartą taikyta 1999 m. Remiantis šia 
                                                                                                                                                  
1 OL L 143, 2004 4 30, p. 56.
2 OL L 175, 1985 7 5, p. 40.
3 OL L 327, 2000 12 22, p. 1.
4 http://www.npws.ie/en/PublicationsLiterature/HabitatsDirectivereport07/
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tvarka, pramoninė ir komercinė durpių kasyba turėjo būti nutraukta nedelsiant arba greitai, o 
durpių kasybą namų ūkio reikmėms buvo leidžiama tęsti dar dešimtmetį. Vėliau šios tvarkos 
taikymo sritis išplėsta, ir 2002 m. ji pradėta taikyti 24 Bendrijos svarbos teritorijoms, kuriose 
yra aukštapelkių, o 2004 m. – gamtos paveldo teritorijoms, kuriose yra aukštapelkių 
(nustatytoms nacionaliniu mastu). 2010 m. gegužės 28 d. Airijos aplinkos ministras pranešė, 
kad durpes bus nustota kasti pradinėse 32 Bendrijos svarbos aukštapelkių teritorijose, kurioms 
„leidžiančios nukrypti nuostatos“ pradėtos taikyti 1999 m. Ministras pažymėjo: „panašios 
leidžiančios nukrypti nuostatos, kurios taikomos kitoms 24 specialioms saugomoms 
teritorijoms, nustos galioti 2011 m. pabaigoje, o 75 gamtos paveldo teritorijoms taikomos 
nuostatos – 2013 m. pabaigoje. Iš viso šios teritorijos užima mažiau negu 5 proc. valstybės 
durpynų, kuriuose galima kasti durpes. Likę 95 proc. durpynų bus nepaliesti. Kasti durpes 
specialiose saugomose aukštapelkių teritorijose, kurių daugiausia yra vakarinėje jūros 
pakrantėje, būtų ir toliau leidžiama vadovaujantis 1999 m. nustatytais apribojimais.“

Iš turimų duomenų matyti, kad vykdydama durpių kasybą ir prižiūrėdama tinklo „Natura 
2000“ teritorijas Airija pažeidžia įvairias Buveinių direktyvos 6 straipsnio 2, 3 ir 4 dalių 
nuostatas. Atsižvelgiant į tai, kokiu mastu vykdyta žalinga durpių kasyba ir blogėjo 
atitinkamų pelkių teritorijų būklė, atrodo, kad pažeidžiamos Buveinių direktyvos 6 straipsnio 
2 dalies nuostatos; durpės, regis, toliau kasamos neatlikus tinkamo išankstinio vertinimo ir 
nepriėmus sprendimų, pagrįstų Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 ir 4 dalimis. Panašu, kad 
nesilaikoma Buveinių direktyvos 6 straipsnio 4 dalyje nustatytų sąlygų. Nors prioritetinėms 
buveinėms pakenkta, Airija nesikreipė į Komisiją, siekdama nurodyti svarbų visuomenės 
interesą, kad Komisija, remdamasi Buveinių direktyvos 6 straipsnio 4 dalies nuostatomis, 
pateiktų savo nuomonę. Be to, nepateikta įrodymų, iš kurių būtų galima nustatyti, kad 
alternatyvių sprendimų nėra, ir nepatvirtintos buveinei skirtos kompensacinės priemonės.

Dėl tariamų Direktyvos 85/337/EEB (Poveikio aplinkai vertinimo direktyvos) pažeidimų 
pažymėtina, kad šios direktyvos 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog valstybės narės imasi visų 
priemonių, reikalingų užtikrinti, kad prieš duodant sutikimą projektams, kurie gali daryti 
reikšmingą poveikį aplinkai, be kita ko, dėl savo pobūdžio, masto ar vietos, reikalaujama 
sutikimo planuojamai veiklai ir poveikio aplinkai vertinimo. Poveikio aplinkai vertinimo 
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 kasyba įtraukta į 
II priede išvardytų projektų sąrašą. Poveikio vertinimo direktyvos 4 straipsnio 3 dalyje 
nustatyta, kad pagal 2 dalį nagrinėjant kiekvieną atvejį arba taikant valstybės narės nustatytas 
ribas ar kriterijus privaloma atsižvelgti į atitinkamus atrankos kriterijus, išvardytus III priede.

Byloje C-392/96 Komisija prieš Airiją ES Teisingumo Teismas nustatė, kad dėl II priede 
nurodytos durpių kasybos projektų rūšies Airija nesiėmė visų priemonių, būtinų Poveikio 
aplinkai vertinimo (PAV) direktyvos 4 straipsnio 2 dalies nuostatoms perketi į nacionalinę 
teisę. Visų pirma Teismas nustatė, kad tuo metu Airijoje perkeliant šią direktyvą, taip pat 
nustatant, kad reikėtų atlikti tik tų durpių kasybos projektų, kurie įgyvendinami ne mažesnėse 
nei 50 hektarų teritorijose, PAV, nebuvo užtikrinta, kad nedideli, bet aplinkai didelį poveikį 
darantys projektai būtų įvertinti ir kad kaupiamasis poveikis būtų tinkamai apsvarstytas.

Nors, atsižvelgusi į Europos Teisingumo Teismo sprendimą, Airija priėmė teisės aktus, 



PE467.097v01-00 4/5 CM\870261LT.doc

LT

kuriuose nustatomas sistemingas su Bendrijos svarbos teritorijomis ir gamtos paveldo 
teritorijomis susijusių durpių kasybos projektų tikrinimas, iš turimų duomenų matyti, kad 
atsakingos Airijos valdžios institucijos šių teisės aktų netaikė pagal PAV direktyvą. Atrodo, 
kad durpės ir toliau buvo labai dideliu mastu kasamos Bendrijos svarbos teritorijose ir gamtos 
paveldo teritorijose, kuriose yra aukštapelkių ir su jomis susijusių buveinių tipų, darant didelį 
neigiamą poveikį aplinkai. Durpių kasyba aukštapelkėse numatyta neribotam laikui.

Iš turimos informacijos matyti, jog pagal Poveikio aplinkai vertinimo direktyvos 2 straipsnio 
1 dalį Airija nesiėmė visų priemonių, reikalingų užtikrinti, kad prieš išduodant leidimą 
projektams, kurie gali daryti didelį poveikį aplinkai, be kita ko, dėl savo pobūdžio, masto ar 
vietos, būtų taikoma prašymo išduoti leidimą procedūra ir atliekamas jų poveikio aplinkai 
vertinimas. Tiksliau Airija, remdamasi Poveikio aplinkai vertinimo direktyvos 4 straipsnio 2 
ir 3 dalimis, nenustato, ar būtina vertinti durpių kasybos projektus. Visų pirma atrodo, kad, 
įgyvendindama Poveikio aplinkai vertinimo direktyvos 4 straipsnio 2 dalį, Airija nepriima 
sprendimų atskirai dėl kiekvieno durpių kasybos Bendrijos svarbos teritorijose ir gamtos 
paveldo teritorijose esančiuose durpynuose projekto ir visais atvejais neužtikrina, kad būtų 
visapusiškai atsižvelgiama į Poveikio aplinkai vertinimo direktyvos III priede nustatytus 
kriterijus.

Dėl tariamų Direktyvos 2004/35/EB (Direktyva dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą) 
pažeidimų pažymėtina, kad pati durpių kasyba neįtraukta į pavojingų veiklos rūšių, 
patenkančių į Direktyvos dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą griežtą atsakomybės taikymo 
sritį, sąrašą. Tačiau ši direktyva taip pat taikoma tuomet, kai saugomoms rūšims ir 
natūralioms buveinėms padaryta žala dėl bet kokios veiklos, kurią vykdydamas subjektas 
padarė nusižengimą ar elgėsi neatsargiai. Direktyvoje dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą 
„saugomoms rūšims ir natūralioms buveinėms daroma žala“ apibrėžta kaip reikšmingas 
neigiamas poveikis siekiant tokių buveinių arba rūšių palankiausios apsaugos būklės; kartu 
pateikiamos nuorodos į Buveinių ir Paukščių direktyvas, visų pirma Buveinių direktyvos I, II 
ir IV priedus. Tačiau į žalą saugomoms rūšims ir natūralioms buveinėms neįeina nustatytas 
neigiamas poveikis, kuris aiškiai leidžiamas pagal tam tikras Buveinių ir Paukščių direktyvų 
nuostatas, pvz., Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 ir 4 dalis. Direktyvoje dėl atsakomybės už 
aplinkos apsaugą natūralių buveinių „apsaugos būklė“ apibrėžiama panašiai kaip Buveinių 
direktyvoje.

Atsakingas subjektas, kurį kompetentinga valdžios institucija nustatė padarius žalą aplinkai, 
turi imtis būtinų taisomųjų veiksmų ir padengti visas žalos aplinkai ištaisymui būtinas 
išlaidas, įskaitant administracines, teisines, vykdymo, vertinimo ir kt. išlaidas. Pagal 
Direktyvą dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą ištaisant žalą siekiama atkurti arba pakeisti 
pažeistus gamtos išteklius ir jų funkcijas, kurias jie atlieka kitų gamtos išteklių arba 
visuomenės naudai Direktyvoje dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą apibrėžiamos šios 
ištaisymo kategorijos: pirminis ištaisymas (pažeistų gamtos išteklių grąžinimas į pirminę 
būklę), papildomas ištaisymas (panašaus gamtos išteklių lygio sukūrimas, jei įmanoma, 
geografiškai susietas, jeigu pažeistų gamtos išteklių negalima grąžinti į pirminę būklę) ir 
kompensuojamasis ištaisymas (laikinų nuo žalos padarymo iki žalos ištaisymo nuostolių 
kompensavimas, kurį sudaro papildomi gamtos išteklių pagerinimai).

Dėl tvirtinimų, kad Airija susiduria su kliūtimis laikydamasi Direktyvoje 2000/60/EB 
(Vandens pagrindų direktyva) nustatytų įsipareigojimų, pažymėtina, kad siekdamos laikytis 
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šios direktyvos tikslų Airijos valdžios institucijos turi atsižvelgti į aplinkai keliamus pavojus, 
įskaitant, kai reikia, durpių kasybą. Šiuo atžvilgiu upių baseino valdymo plane, kurį Airijos 
valdžios institucijos pateikė pagal šios direktyvos nuostatas, pripažįstama, kad visai durpių 
kasybai didesnėse negu 50 ha teritorijose privaloma gauti leidimus pagal taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės (TIPK) tvarką, o Airijos aplinkos apsaugos agentūra šią tvarką taikys 
šiai kategorijai priskiriamiems privatiems durpių kasėjams, dar neturintiems leidimų. Kai 
teritorijos mažesnės negu 50 ha, taikomi su planavimu susiję teisės aktai, o 2001 m. 
pataisytame vietos valdžios institucijų (planavimo ir plėtros) reglamente planinė durpių 
kasybos riba sumažinta nuo 50 iki 10 ha. Dėl mažesnių privačių įmonių išmetalų pažymėtina, 
kad vietos valdžios institucijos pagal vandens taršos teisės aktus turi galimybę išduoti leidimą 
veiklai ir, siekiant Vandens pagrindų direktyvos tikslų, šia galimybe reikėtų pasinaudoti 
remiantis rizikos vertinimu.

Šiuo metu Komisija vertina visų iki šiol gautų upių baseino valdymo planų horizontalaus 
lygmens suderinimą su šios direktyvos reikalavimais ir vertinimo rezultatus numato paskelbti 
trečiojoje Vandens pagrindų direktyvos įgyvendinimo ataskaitoje 2012 m. Nors Komisija 
atkreipia dėmesį į peticijos pateikėjo iškeltus klausimus, šiuo etapu ji neturi pakankamo 
pagrindo daryti išvadą, kad Airija šios direktyvos neįgyvendina.

Dėl tvirtinimų, kad Airijos deleguotas ES Komisijos narys neteisėtai ėmėsi lobizmo, 
pažymėtina, jog Komisija norėtų atmesti visus prasimanymus, kad ji elgėsi netinkamai dėl 
Byloje C-392/96 (durpių kasyba ir PAV direktyva) priimto Europos Teisingumo Teismo 
sprendimo vykdymo ar kad bet koks dėl to kilęs politinis kišimasis trukdė jai tinkamai atlikti 
savo pareigas, susijusias su durpių kasyba ir ES aplinkos teisės aktais.   

Išvada

Iš peticijos pateikėjo pateiktos informacijos matyti, kad durpių kasyba, ypač tinklo „Natura 
2000“ teritorijose ir aplink jas, nesuderinama su Buveinių ir PAV direktyvomis. 2011 m. 
sausio 28 d. Komisija išsiuntė Airijai raštą dėl pažeidimo, padaryto saugomų durpynų srityje 
sistemingai nesilaikant šių aplinkos direktyvų. 2011 m. kovo 28 d. ir gegužės 5 d. Airijos 
valdžios institucijos atsakė į Komisijos oficialų pranešimą. Komisija svarsto tolesnius šios 
procedūros veiksmus.“


