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SPOROČILO ZA JAVNOST
Za takojšnjo objavo!

28. junija 2007

Evropska komisija je sprožila postopek proti Sloveniji zaradi
nezadostne določitve Natura 2000 območij za ptice
Evropska komisija je začela postopke zaradi kršitev naravovarstvenih predpisov
Evropske unije proti osmim novim članicam, proti trem članicam pa je vložila tožbo na
Evropskem sodišču – Uvedba postopka proti Sloveniji je pomembna za usodo vetrne
elektrarne Volovja reber.
Bruselj, 27. junija 2007 – Evropska komisija je začela postopke zaradi kršitve evropske
zakonodaje proti osmim članicam, proti trem pa je vložila tožbo na Evropskem sodišču.
Vsem primerom je skupno nespoštovanje določil Direktive o pticah. Ta je skupaj z Direktivo o
habitatih temeljni kamen prizadevanj EU za zaustavitev upadanja biodiverzitete, ki je v
kombinaciji s klimatskimi spremembami največji okoljski problem 21. stoletja. Vlade članic
EU so se zavezale, da bodo ustavile upadanje biodiverzitete do leta 2010.
Evropska komisija je danes sklenila poslati prvi uradni opomin osmim od desetih držav, ki so
se pridružile EU leta 2004, zaradi nezadostne določitve Natura 2000 območij v skladu z
Direktivo o pticah. Med državami, ki bodo v naslednji dneh od Evropske komisije prejele
uradni opomin (Letter of formal notice) je tudi Slovenija.
Slovenija je sicer razglasila vsa Natura 2000 območja za ptice, ki izpolnjujejo strokovna
naravovarstvena merila, in je zato obseg kršitev pri njej zato manjši. Pri devetih Natura 2000
območjih pa je Ministrstvo za okolje in prostor iz strokovnega predloga izrezalo večja
območja. Razlogi za izrezovanje niso povsod znani, večinoma pa so povezani z različnimi
investicijskimi načrti. Med Natura 2000 območji z izstopajočimi izrezi so: Snežnik-Pivka,
Mura, Pohorje, Kras in Ljubljansko barje.
Slovenija bo morala zdaj bodisi predložiti podatke, da je do izrezov prišlo na osnovi
znanstvenih naravovarstvenih podatkov, bodisi bo morala izrezana območja uvrstiti v Naturo
2000.

→ se nadaljuje

Odločitev Evropske komisije je posebej pomembna za usodo Vetrne elektrarne na Volovji
rebri. Spomnimo, da je Agencija RS za okolje zavrnila izdajo okoljevarstvenega soglasja za
vse vetrne stolpe, ki so bili načrtovani znotraj Natura 2000 območja Snežnik-Pivka. Kar
pomeni, da vetrne elektrarne na Volovji rebri ne bo moglo biti, ko bo ta vključena v Naturo
2000.
Volovja reber je eno od največjih izrezanih območij. Da postopki povezani z izrezom niso bili
ustrezni, je marca letos ugotovila že Komisija za preprečevanje korupcije. Slovenija bo zdaj
Volovjo reber morala vključiti v Naturo 2000. Upamo, da bo Ministrstvo za okolje vse
potrebno za vključitev storilo čimprej in da zato ne potrebna prisila v obliki sodbe Evropskega
sodišča.
Konstantin Kreiser, Vodja oddelka za politiko EU pri BirdLife v Bruslju pravi: »V BirdLife
pozdravljamo danes objavljene uvedbe postopkov zaradi kršitev, saj pomenijo velik korak
naprej. Hkrati smo zaskrbljeni, da je tako veliko število držav članic treba prisiliti da lepe
besede spremenijo v dejanja. Upamo, da bodo prizadete države članice zdaj pospešile
usklajevanje svoje zakonodaje s predpisi EU in da bodo spoštovale lastno zavezo, ki so jo
dale cilju zaustavitve upadanja biodiverzitete do leta 2010.«

Konec sporočila!

Za dodatne informacije pokličite:
Tomaž Jančar, vodja primera Volovja reber pri DOPPS: 041 750 275

Sporočilo za javnost, ki ga je v zvezi z uvedbo postopkov pripravila Evropska komisije je
objavljeno na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/938&format=HTM

