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O tej brošuri

Prevoz po celinskih plovnih poteh (PCPP) velja za varno, 
energijsko učinkovito in okolju relativno prijazno obliko prevoza. 
EU je že pred časom prepoznala velik potencial PCPP in mu 
priznava pomembno vlogo v celotnem sistemu prometa.

Kot vsakršna uporaba rek sta tudi razvoj in upravljanje celinskih 
plovnih poti vezana na okoljsko zakonodajo EU, kamor spadajo 
tudi direktivi o pticah in habitatih (t. i. naravovarstveni direktivi) 
ter okvirna direktiva o vodah (ODV). Ta brošura predstavlja 
povzetek smernic za promet po celinskih plovnih poteh v 
povezavi z izvajanjem naravovarstvenih direktiv, ki sta jih leta 
2012 skupaj pripravili službi Evropske komisije za okolje in 
promet. 

Smernice so bile pripravljene, da bi ponudili usmeritve, kako 
najbolje zagotoviti, da bodo dejavnosti v povezavi z razvojem in 
upravljanjem celinskih plovnih poti skladne z okoljsko politiko EU 
na splošno in bolj specifično z okoljsko zakonodajo. Še posebej 
so lahko uporabne za pristojne organe in nosilce projektov, pa 
tudi svetovalce za presojo vplivov in upravljalce območij Natura 
2000. Celotno besedilo dokumenta s smernicami je na voljo 
na spletni strani Generalnega direktorata za okolje pri Evropski 
komisiji.

https://europa.eu/european-union/contact_sl
https://europa.eu/european-union/contact_sl
https://europa.eu/european-union/index_sl
http://publications.europa.eu/sl/publications
https://europa.eu/european-union/contact_sl
http://data.europa.eu/euodp/sl
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Okvir evropskih politik

Celinske plovne poti igrajo pomembno vlogo pri transportu 
blaga po mnogo delih Evrope. Vsako leto se na ta način v 
komercialne namene prepelje več kot 500 milijonov ton blaga. Z 
omrežjem preko 40.000 km plovnih poti celinske vode med seboj 
povezujejo industrijske in poslovne centre ter nudijo življenjsko 
pomemben dostop do morja.

Eden od osrednjih stebrov prometne politike EU je vseevropsko 
prometno omrežje (angl. Trans-European Transport Network 
– TEN-T), ki je bilo vzpostavljeno z namenom, da se doseže 
enotno multimodalno omrežje, v katerem so povezane mreže 
kopenskega (vključno s celinskimi plovnimi potmi), morskega 
in zračnega prometa po celotni Skupnosti. Instrument za 
povezovanje Evrope (IPE) je finančna ustreznica uredbe TEN-T in 
nudi proračun 32 milijard € za promet.

Člen 8 smernic za TEN-T določa, da je potrebno pri razvijanju in 
izvajanju projektov izvesti presojo njihovih vplivov na okolje oz. 
presojo sprejemljivosti po direktivah o pticah in habitatih. 

Splošni cilj osrednjih dveh evropskih naravovarstvenih direktiv 
je ohranitev najdragocenejših in najbolj ogroženih habitatov 
in prostoživečih vrst v Evropi, vključno s tistimi, ki so odvisni 
od rek. Glavni del naravovarstvenih direktiv je omrežje Natura 
2000, ki ščiti osrednja območja za vrste in habitatne tipe, naštete 
v njunih prilogah. Cilj ODV pa je doseči dobro ekološko stanje 
voda v EU v smislu kakovosti bioloških združb, ki jih naseljujejo, 
ter hidroloških in kemijskih značilnosti. Ta zakonodaja ni 
namenjena preprečevanju novih načrtov ali projektov, zahteva 
pa, da se vsi novi projekti izvedejo na način, ki bo varoval biotsko 
raznovrstnost in vodne vire v EU.

Evropske reke: pomemben vir 

V EU je okoli 50 velikih rek, od katerih jih ima 20 povodja, 
večja od 50.000 km². Vsaka pa podpira še pomembno mrežo 
pritokov. Reke so pomemben multifunkcionalen vir za evropsko 
gospodarstvo in družbeno blaginjo, saj služijo mnogo različnim 
sektorjem. 

Zdravi rečni ekosistemi zagotavljajo številne pomembne dobrine 
in funkcije. Služijo kot pomemben vir sladke vode in kot centri za 
prečiščevanje, ki odstranjujejo odvečna hranila in onesnaženje iz 
vodotoka in okoliškega zajemnega območja. Preprečujejo erozijo 
in ohranjajo prsti, hranila in sedimente ter služijo kot pomemben 
naravni varnostni mehanizem pred poplavami. Zdrave naravne 
reke in njihove poplavne ravnice gostijo izredno bogato biotsko 
raznovrstnost, saj nudijo pomembne habitate za znatno število 
evropskih prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst, vključno z 
močno ogroženimi vrstami, ki so naštete v direktivah o pticah in 
habitatih.

Jezerski in rečni ekosistemi pokrivajo skupno okoli 4 % površine 
Nature 2000 (Evropska agencija za okolje, 2010), v katero so bili 
uvrščeni na podlagi številnih različnih sladkovodnih habitatnih 
tipov in vrst, naštetih v dveh naravovarstvenih direktivah. Med 
njimi so tako razširjene vrste, kot so atlantski losos (Salmo salar), 
vidra (Lutra lutra) ali vodomec (Alcedo atthis), kot tudi manj znane 
vrste kot na primer primorski koščak (Austropotamobius pallipes), 
potočni škržek (Unio crassus) ali močvirska sklednica (Emys 
orbicularis). Natura 2000 pa vključuje tudi številne ogrožene 
tipe rečnih strug in z njimi povezane habitate, kot so obrežni 
in poplavni gozdovi, močvirni travniki, mokrotna travišča in 
močvirja.

Obsežna raba številnih evropskih rek pomeni ogromno 
obremenitev za ta dragoceni vir v zadnjih 150 letih, zaradi 
česar so le še redki odseki teh nižinskih rek v naravnem ali 
skoraj naravnem stanju. Razvoj mest, protipoplavne zaščite, 
proizvajanje elektrike (vključno s hidroenergijo), celinska plovba, 
izravnavanje rečnih strug in izsuševanje zemlje v kmetijske 
namene v veliki meri vplivajo na hidromorfološko stanje vodnih 
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teles. Najnovejša ocena stanja evropskih rek je pokazala, da je 
okoli 40 % vseh vodnih teles v EU v okrnjenem stanju. 

Reke se prav tako srečujejo z novimi izzivi, kot so podnebne 
spremembe in invazivne tujerodne vrste. Vedno več dokazov 
kaže, da bodo s podnebjem pogojene spremembe v trajanju 
ledene skorje, pretočnih režimih rek, toplotni stratifikaciji, 
razpoložljivosti hranilnih snovi in trajanju obdobja rasti 
vplivale na sestavo vrst in strukture prehranskih mrež v rečnih 
ekosistemih. To bi lahko vodilo tudi v dodatne velike spremembe 
v pretočnih režimih rek.

Glede na poročilo o stanju narave v EU iz leta 2015 posebno skrb 
vzbuja stanje sladkovodnih rib in habitatov, saj ima okoli 75 % 
sladkovodnih habitatov oceno stanja ohranjenosti neugodno 
– nezadostno in so se populacije številnih vrst, ki so povezane 
s sladkovodnimi habitati, kot so ribe selivke, zmanjšale na skrb 
vzbujajočo raven. Da se te trende obrne, se bo potrebno soočiti 
s pomembnimi obremenitvami, ki izhajajo iz sprememb v 
kmetijstvu in stalnega spreminjanja hidroloških pogojev.

Med možnimi načini, kako lahko projekt razvoja celinske plovne 
poti negativno vpliva na habitate in vrste, zaščitene z evropskima 
naravovarstvenima direktivama, so: 
•	 izguba, degradacija in fragmentacija habitatov: npr. 

neposredno fizično uničenje habitatov, motnje naravnih 
hidromorfoloških procesov, ravnovesja sedimentacije in ciklov 
hranilnih snovi, preprečevanje nihanja vodostaja in sezonskega 
poplavljanja ter izravnavanje rečnih strug;
•	 vznemirjanje in razselitev vrst: hrup, kalnost vode, 
onesnaženje, človeška prisotnost, sedimentacija in redni premiki 
(npr. povzročanje valov in vlek propelerja);
•	 ovire za selitve in širjenje: npr. jezovi in druge zapore, ki 
predstavljajo fizično oviro za selitev rib, ali umetni kanali, ki 
lahko predstavljajo oviro premikanju vrst, ker lahko povzročijo 
fragmentacijo kopenskih habitatov;
•	 onesnaževanje: npr. ladijski odpadki, kalužna voda ali redko 
nesreče z izlivom.

Izkušnje kažejo, da lahko sodobni projekti za razvoj celinskih 
plovnih poti igrajo pomembno vlogo ne le pri omiljevanju 
možnih negativnih vplivov novih projektov, ampak lahko tudi 
prispevajo k aktivnemu izboljševanju ekologije in naravnega 
delovanja takšnih reguliranih rek na način, ki je koristen tako 
za reke kot za njihove uporabnike, vključno s prometom po 
celinskih plovnih poteh. Znotraj konteksta teh novih metod se 
lahko nove projekte oblikuje z upoštevanjem glavnih naravnih 
funkcij rečnih sistemov, in kadar je mogoče, s ciljem ohranitve ali 
ponovne vzpostavitve teh ključnih funkcij.
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Pomen celostnega načrtovanja

Zaradi prepoznavanja potrebe po bolj celostnem in vključujočem 
pristopu k načrtovanju projektov, ki zbližuje včasih nasprotujoče 
si interese, vedno več nosilcev projektov prevzema nov pristop k 
načrtovanju in oblikovanju projektov. Gre za pristop, ki že vnaprej 
upošteva tako infrastrukturne kot ekološke potrebe skupaj z 
drugimi rabami rečne krajine in te dejavnike vključi že v začetno 
zasnovo projekta. Ob tem spodbuja tudi bolj interaktiven in 
transparenten proces načrtovanja ter aktivno pomoč in prispevek 
ekologov in drugih deležnikov že od samega začetka.

Čeprav je res, da je za pripravo in izvedbo takšnega celostnega 
načrtovalnega procesa morda potrebna večja začetna investicija, 
vedno več dokazov kaže, da tovrstni pristop skoraj vedno prinaša 
pomembne koristi, ki daleč presegajo začetno večjo investicijo, ki 
je potrebna.

Celostno načrtovanje je lahko dolgoročno bolj stroškovno 
učinkovito, vodi k bolj celostnim rešitvam, ki lahko istočasno 
služijo interesom in potrebam različnih sektorjev, hkrati pa 
izboljšajo komunikacijo med sektorji. Spodbuja tudi razvoj 
novih, ustvarjalnih in inovativnih rešitev, o katerih bi se le malo 
verjetno razmišljalo v okviru bolj klasičnega sektorskega pristopa 
k načrtovanju projektov, in prispeva k boljši javni podobi projekta 
in odgovornih institucij.

Iz teh razlogov Evropska komisija močno priporoča uporabo 
celostnega pristopa pri načrtovanju projektov za celinske plovne 
poti, posebno če se prijavljate za (so)financiranje iz programov 
EU, kot so TEN-T, strukturni ali kohezijski skladi in od leta 2014 
naprej Instrument za povezovanje Evrope.

Primer dobre prakse: Živi Ren

Ren je hkrati največja celinska plovna pot v Evropi in izjemen 
rečni habitat, ki povezuje reke in mokrišča med Alpami in 
Severnim morjem. Vzdolž reke je približno 200 območij Natura 
2000. Obsežno izgubljanje naravnih hidromorfoloških struktur 
in dinamike je spodbudilo dva zaporedna projekta obuditve 
območij ob reki (2003–2010) pod vodstvom nevladnih 
organizacij. Potekala sta pod naslovom »Živi Ren – reka tisočerih 
otokov«, pobudo pa je vodila nemška nevladna organizacija 
NABU (BirdLife). Projekta sta se razvila po korakih skozi 
gradnjo zaupanja in intenzivno sodelovanje med okoljskimi 
in prometnimi interesnimi skupinami (vključno z ustanovitvijo 
skupnih posvetovalnih teles, ki so jih sestavljali predstavniki 
nevladnih organizacij, vladni strokovnjaki in strokovnjaki za 
plovne poti).

V celotnem obdobju trajanja pobude je bilo načrtovanih 15 
lokalnih projektov, do zdaj pa je bilo izvedenih 7. Sredstva so 
prišla iz različnih javnih in zasebnih skladov, podjetij ter evropskih 
programov LIFE in Interreg IIIb. Financirale in izvedle so jih 
zvezne in lokalne uprave ter nevladne organizacije. Med projekti 
so na primer odstranitev različnih zaščit bregov, rekonstrukcija 
valobranov in obnovitev rečnih rokavov. S programom 
spremljanja so preverjali učinke ukrepov obnove, komunikacijska 
strategija pa je pomagala zagotoviti široko osveščenost javnosti 
in politično podporo za to pobudo.

Več informacij:   
www.lebendiger-rhein.de 

www.lebendiger-rhein.de


6

Izvedba presoje sprejemljivosti

Pristopa strateškega načrtovanja in celostnega upravljanja na 
podlagi koncepta »dela z naravo« lahko veliko pripomoreta 
pri iskanju rešitev, ki združujejo odgovore na različne potrebe 
družbe in so ugodne za vse. Pomagata pa tudi v postopku 
pridobivanja okoljskih dovoljenj za načrt oziroma projekt, ki bi 
lahko pomembno (negativno) vplival na območje Natura 2000.

Evropska naravovarstvena zakonodaja zahteva, da gre vsak načrt 
oz. projekt, ki bi lahko pomembno negativno vplival na eno ali 
več območij Natura 2000, skozi ustrezno presojo sprejemljivosti 
v skladu s členom 6(3) direktive o habitatih, da se oceni posledice 
načrta ali projekta za zaščiteno območje oz. območja.

Postopek, ki je opredeljen v členih 6(3) in 6(4), je treba izvesti v 
pravilnem zaporedju različnih stopenj. Vsaka stopnja odloča, ali 
je potrebna naslednja stopnja v postopku. Če se na primer po 
predhodnem preverjanju zaključi, da ne bo negativnih vplivov na 
območje Natura 2000, potem se lahko načrt oz. projekt odobri, 
ne da bila za to potrebna nadaljnja presoja.

Stopnje so naslednje:
•	 1. stopnja: predhodno preverjanje – V tem začetnem 
koraku se ugotavlja, ali je za načrt oz. projekt potrebna presoja 
sprejemljivosti ali ne. Če bi lahko pomembno negativno 
vplival na območje Natura 2000, je potrebno izvesti presojo 
sprejemljivosti.
•	 2. stopnja: presoja sprejemljivosti – Ko se ugotovi, da je 
potrebna presoja sprejemljivosti po členu 6(3), se mora izvesti 
podrobno analizo vplivov načrta oz. projekta, samega in v 
povezavi z drugimi načrti in projekti, na celovitost območja ali 
območij Natura 2000 z vidika varstvenih ciljev. Če se v presoji 
sprejemljivosti ugotovi, da bi načrt ali projekt škodoval celovitosti 
območja (kljub izvedbi omilitvenih ukrepov), ga morajo pristojni 
organi zavrniti ali izvesti postopek za izjeme po členu 6(4).
•	 3. stopnja: izjemni primeri – Člen 6(4) omogoča izjeme za člen 
6(3). Tako je načrt ali projekt, tudi če se ugotovi, da bo škodljivo 
vplival na območje Natura 2000, v izjemnih okoliščinah še vedno 
mogoče odobriti, če so izpolnjeni posebni pogoji iz člena 6(4). 

Člen 6(4) pristojnim organom nalaga, da pred morebitno 
odobritvijo izjeme za načrt ali projekt zagotovijo, da so izpolnjeni 
naslednji pogoji: 
•	 Predlagana možnost je od različnih možnosti najmanj škodljiva 
za habitate, vrste in celovitost območja Natura 2000 in ni drugih 
ustreznih rešitev, ki ne bi vplivale na celovitost območja.
•	 Obstajajo nujni razlogi prevladujočega javnega interesa, ki 
upravičujejo odobritev načrta ali projekta, vključno s tistimi 
socialne ali gospodarske narave.
•	 Izvedeni so vsi izravnalni ukrepi, potrebni za zagotovitev varstva 
celovite usklajenosti Nature 2000. 
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Še dva ključna dokumenta v evropski okoljski zakonodaji sta 
neposredno relevantna za načrte in projekte za razvoj PCPP: 
•	 Direktiva 2001/42/ES o presoji vplivov nekaterih načrtov in 
programov na okolje – poznana kot direktiva o strateški okoljski 
presoji oz. direktiva SOP;
•	 Direktiva 85/337/EGS o presoji vplivov nekaterih javnih in 
zasebnih projektov na okolje, spremenjena in dopolnjena leta 
1997 (97/11/ES), leta 2003 (2003/35/ES) in leta 2009 (2009/31/ES) 
– poznana kot direktiva o presoji vplivov na okolje oz. direktiva 
PVO.

Čeprav se te presoje zelo pogosto izvajajo skupaj kot del 
celostnega postopka, vsaka presoja služi drugačnemu namenu 
in ocenjuje vplive na drugačne vidike okolja. Zato PVO ali SOP ne 
moreta nadomestiti presoje sprejemljivosti.

Razmerje med relevantnimi direktivami 

Poleg direktiv o pticah in habitatih obstajajo še številni drugi 
evropski predpisi, ki so relevantni za prevoz po celinskih plovnih 
poteh. Gre predvsem za okvirno direktivo o vodah (ODV), direktivo 
o strateški okoljski presoji (SOP), direktivo o presoji vplivov na 
okolje (PVO) in poplavno direktivo. 

ODV: Jasno je, da obstajajo močne povezave med ODV ter 
direktivama o pticah in habitatih. Vse tri se vsaj deloma ukvarjajo 
z istim okoljem – vodnimi in kopenskimi ekosistemi ter od njih 
neposredno odvisnimi mokrišči – in imajo široko gledano podobne 
cilje v smislu zagotavljanja, da se stanje rek ne poslabša, temveč se 
ekološki pogoji teh vodnih ekosistemov izboljšajo.

ODV se jasno navezuje na direktivi o pticah in habitatih, s čimer se 
zagotavlja polna skladnost med njimi (členi 4(1)(c), 4(2), 4(8), 4(9), 
člen 6 in Priloga IV, člen 8 in Priloga V (1.3.5), člen 11(3)(a) ter Prilogi 
VI in VII okvirne direktive o vodah).

Člen 6 od držav članic zahteva, da zagotovijo vzpostavitev registra 
vseh območij na vsakem vodnem območju, za katera je bilo 
določeno, da potrebujejo posebno varstvo po posebni zakonodaji 
Skupnosti zaradi varovanja njihove površinske in podzemne vode 
ali ohranjanja habitatov in vrst, ki so neposredno odvisni od vode. 
To vključuje območja, uvrščena v Naturo 2000.

Člen 8 zahteva uvedbo programov za spremljanje stanja voda 
z namenom, da se uredi skladen in izčrpen pregled stanja voda 
na vsakem vodnem območju. To nudi pomembno priložnost za 
usklajevanje s programi spremljanja v okviru Nature 2000, ki so 
usmerjeni na stanje vrst in habitatnih tipov.

Člen 11, v katerem je oris vsebine programa ukrepov, prav tako 
zahteva, da se vključi ukrepe za izvajanje direktiv o pticah in 
habitatih, v kolikor so potrebni za vrste in habitate, ki jih ščitita ti 
direktivi in so neposredno odvisni od vode.



Nadaljnje branje
Dokument Komisije »Smernice za prevoz po celinskih plovnih 
poteh in Naturo 2000«: http://ec.europa.eu/environment/nature/
natura2000/management/guidance_en.htm

Bela knjiga o prometu:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/
ALL/?uri=celex%3A52011DC0144

Uredba TEN-T (EU) št. 1315/2013   
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/
TXT/?uri=CELEX:32013R1315

Direktiva o presoji vplivov na okolje (PVO) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/
TXT/?uri=CELEX:32014L0052

Direktiva 2001/42/ES o presoji vplivov nekaterih načrtov in 
programov na okolje (direktiva SOP):  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/
TXT/?uri=CELEX:32001L0042

Pregled osrednjih določb okvirne direktive o vodah, okvirne 
direktive o morski strategiji ter direktiv o habitatih, pticah in 
poplavah: podobnosti in razlike https://publications.europa.eu/
sl/publication-detail/-/publication/cce60733-c81e-11e6-a6db-
01aa75ed71a1

Iskanje po Naturi 2000: http://natura2000.eea.europa.eu/
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http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=celex%3A52011DC0144
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=celex%3A52011DC0144
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32013R1315
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32013R1315
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32014L0052
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32014L0052
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32001L0042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32001L0042
https://publications.europa.eu/sl/publication-detail/-/publication/cce60733-c81e-11e6-a6db-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/sl/publication-detail/-/publication/cce60733-c81e-11e6-a6db-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/sl/publication-detail/-/publication/cce60733-c81e-11e6-a6db-01aa75ed71a1
http://natura2000.eea.europa.eu/

