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Nadomestni habitat – kaj je to?
Območje, na katerem se vzpostavi habitat z enakimi
značilnostmi in funkcijo, kot jo ima zaradi posega
uničen oz. okrnjen habitat.
• Služi ohranitvi stanja vrste ali habitatnega tipa,
prizadetega zaradi posega.
• Omilitveni ukrep / izravnalni ukrep

Okvir predstavitve
Status

Natura 2000

Zavarovana
območja
Naravne
vrednote
Ekološko
pomembna
območja,
vrste in HT

Omilitveni
ukrep

Izravnalni
ukrep

• Priprava plana oz.
posega in presoja
njunih vplivov na
območja Natura 2000
• Ne o že povzročeni
škodi
• Ne o ostalih statusih

Presoja sprejemljivosti
PLAN / POSEG

6(3)

Pri vsakem načrtu ali projektu, ki
ni neposredno povezan z upravljanjem
območja ali zanj potreben, pa bi sam
ali v povezavi z drugimi načrti ali
projekti lahko pomembno vplival na
območje, je treba opraviti ustrezno
presojo njegovih posledic glede na cilje
ohranjanja tega območja. Glede na
ugotovitve presoje posledic za območje
in ob upoštevanju določb odstavka 4
pristojni nacionalni organi soglašajo z
načrtom ali projektom šele potem, ko
se prepričajo, da ne bo škodoval
celovitosti zadevnega območja, in, če je
primerno, ko pridobijo mnenje javnosti.

Ali bi lahko pomembno
vplival?

NE

Neg. vpliva ni
mogoče
izključiti
Presoja
sprejemljivosti
(+ omilitveni
ukrepi)

Poseg ne bo
škodoval

Škodljivih
vplivov ni
mogoče
izključiti

Škodljivih
vplivov ni
mogoče
izključiti

6(4)

Če je treba kljub negativni presoji
posledic za območje izvesti načrt ali
projekt iz nujnih razlogov prevladujočega
javnega interesa, vključno tistih socialne
ali gospodarske narave, in ni drugih
ustreznih rešitev, država članica izvede
vse izravnalne ukrepe, potrebne za
zagotovitev varstva celovite usklajenosti
Nature 2000. O sprejetih izravnalnih
ukrepih obvesti komisijo.
Če je zadevno območje območje s
prednostnim naravnim habitatnim tipom
in/ali prednostno vrsto, se lahko
upoštevajo le razlogi, povezani z zdravjem
ljudi ali javno varnostjo, ali koristnimi
posledicami bistvenega pomena za okolje
ali drugimi, po predhodnem mnenju
Komisije nujnimi razlogi prevladujočega
javnega interesa.

Ali obstajajo alternativne rešitve
za dosego ciljev plana?

DA

NE

Nujni razlogi prevladujočega
javnega interesa?

NE

DA

Izvedba ustreznih izravnalnih
ukrepov je možna
NE

DA

Primer: obvoznica Škofljica
Natura 2000 Ljubljansko barje:
13.560 ha
SI 5000014 Ljubljansko barje
(SPA)
SI3000271 Ljubljansko barje
(SCI)
Krajinski park Ljubljansko barje
Dolžina obvoznice: 4,5 – 7,5
km
(odvisno od variante)
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Primer: obvoznica Škofljica
Obvoznica Škofljica
Ali bi plan lahko pomembno
vplival?

Da

Presoja
sprejemljivosti
(+ omilitveni
ukrepi)

Sprejemljiv
vpliv

Izvedba plana bi lahko pomembno vplivala zaradi
uničenja habitatov vrst in HT na poteku trase, hrupa,
fragmentacije habitatov…
Pripravljavec OP in dodatka za varovana območja je
ocenil, da bi bili vplivi plana sprejemljivi ob izvedbi
250 – 370 ha nadomestnih habitatov kot OU.

EU pilot
Evropska komisija se je seznanila s
primerom in sprožila EU pilota (EC,
2012), preko katerega je zahtevala
odgovore:
- Razlika med obema OP in razlogi za
naročilo drugega?
-Zakaj ni bila izbrana alternativa, ki
poteka izven območja Natura 2000?
-Kateri postopek je bil uporabljen za
presojo tega plana, 6(3) ali 6(4)?

9

Ugotovitve EK

Predsodni in sodni postopki EU
Predsodni postopek (Evropska komisija)
EU pilot

Opomin

Obrazloženo
mnenje

Sodni postopek (Sodišče ES)

Sodba
Sodbe so sestavni in obvezni del prava!!

Sodba sodišča C-521/12 z dne 15.5.2014

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=152343&
pageIndex=0&doclang=SL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=333381

• Projekt: trasa avtoceste A2, širitev avtoceste
• Zadevno območje: območje Natura 2000 Vlijmens Ven,
Moerputten & Bossche Broek
• Prizadeti habitatni tip: travniki s prevladujočo stožko
• Vpliv: nalaganje dušika,
izsuševanje in kisanje zemlje,
prizadetih 6,7 ha travnikov
• Omilitveni ukrep: obnova
hidrološkega sistema za
vzpostavitev večje površine
travnikov z boljšo kakovostjo.

Tožba proti sklepu ministra, s katerim je sprejel načrt:
1. Minister zaradi negativnih vplivov širitve AC ne bi smel sprejeti
projekta trase AC A2.
2. Predlagan ukrep se ne sme opredeliti kot omilitveni ukrep.

Vprašanji nizozemskega sodišča sodišču ES v predhodno
odločanje:
1. Če projekt škodi območju habitatnega tipa in se na istem
območju vzpostavi enako velika ali večja površina tega HT, se
sme to razlagati na način, da projekt ne škoduje celovitosti
zadevnega območja?
2. Če ne, je treba tak ukrep opredeliti kot izravnalni ukrep v
smislu odstavka 6(4) Direktive o habitatih?

Ključne ugotovitve in sodba
-

Neškodovanje celovitosti območja v smislu 6(3) člena direktive zahteva vzdrževanje
ugodnega stanja ohranjenosti tega območja, to je trajno ohranitev ključnih
značilnosti zadevnega območja
Projekt bo imel pomembne negativne učinke na varovani HT. Tak projekt lahko
škoduje trajni ohranitvi značilnosti območja in lahko vpliva na celovitost območja v
smislu člena 6(3) direktive.
Namen predlaganih ukrepov ni zmanjšati negativnih učinkov, ampak njihova
kasnejša izravnava. S tem ni mogoče zagotoviti, da projekt ne bo škodil celovitosti
območja.
Uspešnost predlaganega ukrepa se težko potrdi z gotovostjo, učinki so vidni šele
čez nekaj let, zato jih ni mogoče upoštevati v okviru postopka 6(3).

Iz teh razlogov je Sodišče razsodilo:
Člen 6(3) Direktive je treba razlagati tako, da načrt ali projekt, ki ni
neposredno povezan z upravljanjem območja, pomembnega za skupnost,
ali zanj ni potreben, ki ima negativne posledice za naravni habitatni tip na
tem območju in ki določa ukrepe za ustvaritev enako velike ali večje
površine tega habitatnega tipa na tem območju, škodi celovitosti
zadevnega navedenega območja. Taki ukrepi se lahko, če je potrebno,
opredelijo kot „izravnalni ukrepi“ v smislu odstavka 4 tega člena, le če so
izpolnjeni pogoji iz te določbe.

Posledice
Vplive posega, zaradi katerih bi bilo treba izvesti nadomestne
habitate, je treba opredeliti kot škodljive za varstvene cilje
zadevnega območja.
Vpliv ni
sprejemljiv

ALTERNATIVNE REŠITVE
NUJNI RAZLOGI PREVLADUJOČEGA
DRUGEGA JAVNEGA INTERESA
IZRAVNALNI UKREPI

Zaključki
• Plan ali poseg s takšnimi vplivi, da zahtevajo izvedbo
nadomestnih habitatov, škodljivo vplivajo na varstvene cilje
varovanih območij.
• Če druge alternative za dosego ciljev plana ali posega ne
obstajajo, se tak plan ali poseg se sprejmeta samo po
postopku 6(4), to je po izvedenem postopku prevlade druge
javne koristi.
• Nadomestni habitat se lahko v tem postopku pojavi kot
izravnalni ukrep.
• Pomen alternativnih rešitev!

