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ZAKAJ SODBE? 

• Sodišče EU ima pri razlagi skupnega prava zadnjo 

besedo in je odgovorno za nadaljnji razvoj prava EU. 

• Sodišče EU zagotavlja, da se pravo EU uporablja in 

razlaga na enak način v vseh državah članicah. 

• Enotna razlaga evropskega prava po vseh državah 

članicah se zagotavlja preko sodb.  

 
Sodbe: 

C-239/04, Portugalska, izgradnja avtoceste preko SPA območja 

C-209/02, Avstrija, širjenje golf igrišča na travnike s koscem (Crex crex) 

 

Predsodni postopek: 

C-209/04, Avstrija, izgradnja avtoceste izven SPA – vplivno območje 



 

C-239/04, Portugalska,  

izgradnja avtoceste čez SPA območje 

 

SPA 

naselja 
Presoja ni bila ustrezno izvedena 

– bistven vpliv na SPA - izdala 

dovoljenje 

A  B 

•Komisija zatrjuje, da portugalski organi niso preučili nekaterih drugih ustreznih tras, ki ne bi 

negativno vplivale na SPA, niti na prebivalstvo tega območja. 

•Portugalska meni, da mora Komisija ne le predstaviti tako traso, ampak jo tudi opredeliti in opisati, 

da dokaže obstoj in izvedljivost druge ustrezne rešitve… 

•P: Trasa, ki jo predlaga Komisija, bo povzročila veliko družbeno, gospodarsko in okoljevarstveno 

škodo … 

•S: kadar NE obstajajo druge ustrezne rešitve, načrt ali projekt pa je potrebno izvesti … je potrebno 

določbo  člena 6(3) FFH, strogo razlagati. 

      … izvedba načrta ali projekta na podlagi člena 6(4) direktive o habitatih zlasti podrejena 

pogoju, da se dokaže, da ni druge ustrezne rešitve. 

•S: iz spisa ni razvidno, da so portugalski organi preučili vse, tudi manj ugodne rešitve … in zato 

zahteva člena 6(4), da druge rešitve ne obstajajo, ni izpolnjena. 
 

 

 

- izvedba nadomestnih habitatov v 

velikosti 6278 ha (povečana Natura) 

- priprava upravljavskega načrta za 

kolonijo južnih postovk 

 



 

• Preden se začnemo odločati za nadomestne habitate je potrebno najprej 

pregledati vse potencialne rešitve, šele nato preidemo na člen 6(4) FFH – 

izravnalni ukrepi. 

 

Izvedba načrta ali projekta na podlagi člena 6(4) direktive o habitatih je 

zlasti podrejena pogoju, da se dokaže, da ni druge ustrezne rešitve. 

 

• Koliko variant je potrebno obravnavati?     

   VSE potencialne, tudi  varianto brez izvedbe posega (nična možnost) 

 

• Izvedbeno zahtevnih variant ni mogoče a priori izločiti iz presoje (npr. 

lokalne iniciative, dražje izvedbe, tehnično zahtevne izvedbe). 

ZAKLJUČKI    SODBE 



C-209/02, Avstrija,  

širjenje golf igrišča na travnike s koscem (Crex crex) 

 

  presoja negativna – poseg bo imel 

bistven vpliv na SPA 

 

 dovoljenje za poseg in izvedba 

 

 UKREPI v dovoljenju: 

 samo delno učinkoviti 

 težko izvedljivi 

 obstaja dvom v dolgoročno 

učinkovitost 

zato so neprimerni. 

 

GOLF SPA 

KOSEC  (Crex crex) 

ŠIRITEV 



Izravnalni ukrepi morajo prispevati k celovitosti Natura 2000 območij v 

obsegu in trajanju okrnitve zaradi posega. 

 

 

 

Dolgoročna učinkovitost se zagotovi s: 

 

•pravno zavezujočimi mehanizmi. 

 

•jasno opredelitvijo kratko-, srednje- in dolgo-ročnih ciljev. 

 

•natančnim in dolgoročnim spremljanjem doseganja ciljev. 

 

IZRAVNALNI UKREPI – nadomestni habitati - dolgoročna učinkovitost   



PREDSODNI POSTOPEK 

PROJEKT:  izgradnja avtoceste/ Avstrija 

- Alternativne trase niso bile preučene 

- Negativna presoja na SPA 

- Dovoljenje je določalo: 

 veliko zahtev/ omilitvenih ukrepov in 

 nadomestilo za vzpostavitev nadomestnih habitatov: 2.056.922,26 €. 

 

 SKLEP  C-209/04, 27.10.2005:  

 

Nadomestilo sicer lahko prispeva k temu, da se zagotovi usklajenost Nature2000, 

vendar samo to ne zadostuje. Med nadomestilom in potrebnimi ukrepi za 

zagotovitev usklajenosti Natura območja, ni namreč niti pri izračunu niti pri uporabi 

dovolj tesne zveze. 

 

 DENAR NE NADOMESTI IZVEDBE NADOMESTNIH HABITATOV 

 

 



ZAKLJUČEK 

• Preden se začnemo odločati za nadomestne habitate, je potrebno najprej 

pregledati vse potencialne rešitve, šele nato preidemo na člen 6(4) FFH – 

izravnalni ukrepi 

 

• Okoljsko poročilo mora obravnavati VSE potencialne variante. 

 

• Izvedbeno zahtevnih variant ni mogoče a priori izločiti iz presoje 

 

• Zagotovljena mora biti dolgoročna učinkovitost nadomestnih habitatov. 

 

• Denar ne nadomesti izvedbe nadomestnih habitatov. 


