
 

 

 

 

Trumpa fondo „Responsibly Produced Peat“ apžvalga 
 
Fondas „Responsibly Produced Peat“ (RPP) parengė sertifikavimo schemą, kurios 
principais ir kriterijais siekiama atsakingai valdyti durpynus gaminant durpes ir po to. 
RPP sertifikavimo tikslas – užtikrinti durpių, naudojamų kaip sudedamoji dirvožemio 
substrato dalis, gavybą iš patikimų šaltinių. 
 
Fondas „Responsibly Produced Peat“ siekia šios naudos aplinkai: 

- padidinti durpių gavybą iš nualintų durpynų ir taip išsaugoti natūralius didelės 
išliekamosios vertės durpynus; 

- užtikrinti geriausią plėtros scenarijų baigus gaminti durpes pirmenybę teikiant 
atkūrimui; 

- užtikrinti ilgalaikį vertingos dirvožemio substrato sudedamosios dalies 
prieinamumą. 

 
Sertifikavimo schema siekiama sumažinti neigiamas durpių gavybos pasekmes ir 
padidinti jos teigiamą poveikį. Neigiamos pasekmės: durpių gavyba gali neigiamai 
veikti aplinkos apsaugos vertybes. Teigiamos pasekmės: atkuriamosios priemonės 
išgavus durpes iš stipriai nualintų durpynų. Pagal sertifikavimo sistemą durpių gavyba 
didelės išliekamosios vertės teritorijose yra uždrausta, tuo tarpu durpių gavyba iš 
nualintų durpynų vėliau pritaikant atitinkamas priemones yra skatinama. Geografiniu 
požiūriu durpių gavyba pagal RPP schemą taikoma Europai ir, galimai, kai kuriems 
kaimyninių valstybių regionams. 
 
RPP schema apima kriterijus visiems durpių gamybos grandinės etapais – nuo 
ankstyvų stadijų renkantis sklypą iki pagal RPP sertifikuotų durpių panaudojimo 
gaminant dirvožemio substratą. Schema skirstoma į 6 skyrius: 
 

1. Teisėtumas Durpių gavyba besiverčiančios bendrovės turi atitikti 
gamybos šalyje taikomus įstatymus ir normas bei 
atitinkamus tarptautinius įstatymus ir susitarimus. 

2. Tinkamas valdymas Durpių gavyba besiverčiančių bendrovių veikla turi 
būti skaidri bei skatinti proceso dalyvių dialogą ir 
įsitraukimą. 

3. Sklypo pasirinkimas 
 

Gavybos sklypų pasirinkimas turi atitikti visas ES 
gaires, šalies įstatymus ir su jais susijusius RPP 
reikalavimus. Būtina konsultuotis su vietos ir regiono 
proceso dalyviais. 
Nevertėtų rinktis didelės išliekamosios vertės 
durpynų. Būtina teikti pirmenybę nualintiems ir 
nusausintiems durpynams. 

4. Sklypo paruošimas ir Būtina atlikti visų sklype ir už jo ribų esančių veiksnių 
poveikio aplinkai vertinimą. Pagal vertinimo rezultatus 



 

 

 

 

durpių gavyba būtina pateikti poveikio sumažinimo ir stebėsenos 
planą. Jame turi būti numatytas atsakingas sklypo 
valdymas, taip pat reikalavimai tinkamam tolesniam 
naudojimui. 

5. Tolesnis naudojimas / 
Atkūrimas 

Bet kuriuo metu turi būti pasiekiamas ir užtikrintas 
tikslus tolesnio naudojimo planas. 
Toks planas parengiamas pasitarus su: 
• atitinkamomis valstybinės valdžios 
institucijomis; 
• atitinkamais proceso dalyviais, įskaitant vietos 
bendruomenes ir nevyriausybines organizacijas. 
Tikslas – atkurti pradines natūralias sąlygas tiek, kiek 
tai yra įmanoma ir tikslinga. 

6. Priežiūros grandinė Priežiūros grandinės kriterijus užtikrina, kad kaip 
dirvožemio substrato, sertifikuoto pagal RPP, 
sudedamoji dalis būtų naudojamos durpės iš RPP 
sertifikuoto sklypo. Svarbios užtikrinimo priemonės 
yra atsekamumas ir patikra vietoje. 

 
 

Sertifikavimo procesas 

Pagal RPP visas bendravimas vykdomas anglų kalba. Dokumentai ir ataskaitos, 
sudarytos kitomis kalbomis, turi būti verčiamos į anglų kalbą tais atvejais, kai jų 
tekstas patvirtina atitiktį RPP schemai. 

Sertifikavimo procesas pradedamas nuo pažinties su informacija, pateikta šiuose 
dokumentuose, ir paraiškos užpildymo: 

 Atsakingai gaminamų durpių vietovės sertifikavimo procedūra 
 Atsakingai gaminamų durpių sertifikavimo mokesčiai  
 Paraiškos formą būtina siųsti adresu info@responsiblyproducedpeat.org 
 Atsakingai gaminamų durpių principai, kriterijai ir rodikliai, 2,0 versija. 

 
 

 

http://www.responsiblyproducedpeat.org/download/pdf/2017-03-10-Procedure-certification-RPP-location-peat.pdf
http://www.responsiblyproducedpeat.org/download/pdf/Certification-fees-Responsibly-Produced-Peat.pdf
http://www.responsiblyproducedpeat.org/download/17-03-06-Application-form-RPP-certification.pdf
mailto:info@responsiblyproducedpeat.org
http://www.responsiblyproducedpeat.org/download/pdf/Responsibly-Produced-Peat-PC-version-1.pdf

