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Smernice za
pridobivanje 
neenergetskih mineralnih 
surovin in Naturo 2000  
Povzetek

Okolje



O tej brošuri

Neenergetska ekstraktivna industrija (NEEI) zagotavlja mnogo 
osnovnih surovin za evropsko proizvodno in gradbeno industrijo. 
Posamezni načrti in projekti za NEEI pa so lahko v navzkrižju 
z ohranjanjem narave in predvsem evropskima direktivama o 
pticah in habitatih.

Ta brošura predstavlja povzetek dokumenta Smernice za 
pridobivanje neenergetskih mineralnih surovin in Naturo 2000, ki 
je bil oblikovan z namenom ponuditi usmeritve, kako se najbolje 
zagotovi, da so novi projekti in načrti za NEEI skladni z določili 
teh dveh evropskih direktiv. Dokument je usmerjen predvsem 
na postopke, ki jih je treba izvesti v skladu s 6. členom direktive 
o habitatih, in pojasnjuje določene ključne vidike tega postopka 
odobritve v specifičnem kontekstu dejavnosti NEEI.

Smernice so namenjene pristojnim organom in nosilcem 
projektov, pa tudi svetovalcem, upravljalcem območij Natura 
2000 in drugim, ki so vključeni v načrtovanje, oblikovanje, 
izvedbo ali odobritev projektov za mineralne surovine oz. NEEI. 
Zanimive pa so lahko tudi za druge organizacije, kot so NVO in 
mednarodni organi, ter za splošno javnost. 

Po vsej Evropski uniji je na stotine informacijskih točk 
Europe Direct. Naslov najbližje lahko najdete na spletni 
strani:  
https://europa.eu/european-union/contact_sl

Brezplačna telefonska številka: 00 800 67 89 10 11 
(nekateri ponudniki lahko klic zaračunajo).

E-pošta prek: https://europa.eu/european-union/contact_sl

Informacije o Evropski uniji v vseh uradnih jezikih EU so 
na voljo na spletišču Europa:  
https://europa.eu/european-union/index_sl

Brezplačne in plačljive publikacije EU lahko prenesete 
s http://publications.europa.eu/sl/publications ali jih tam 
naročite.

Za več izvodov brezplačnih publikacij se obrnite na 
Europe Direct ali najbližjo informacijsko točko  
(https://europa.eu/european-union/contact_sl).

Do podatkovnih zbirk EU lahko dostopate na portalu 
odprtih podatkov EU (http://data.europa.eu/euodp/sl). 
Podatke lahko brezplačno prenesete in uporabite tudi v 
komercialne namene.
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Pobudo za surovine, v kateri je določila usmerjene ukrepe za 
zagotavljanje in izboljšanje dostopnosti surovin v EU.

Pobuda za surovine je osnovana na treh stebrih: zagotavljanje 
dostopa do surovin z mednarodnih trgov pod enakimi pogoji, 
kot jih imajo ostali industrijski konkurenti, vzpostavitev 
ustreznih okvirnih pogojev znotraj EU, da bi se spodbujala trajna 
dobava surovin iz evropskih virov, ter spodbujanje splošnega 
učinkovitega ravnanja z viri in recikliranja, da bi se zmanjšala 
poraba primarnih surovin EU.

Drugi steber predstavlja resničen izziv, saj takšna industrija lahko 
deluje samo, kjer so mineralne surovine prisotne, in deležniki 
iz industrije torej ne morejo delovati samo na območjih, kjer 
ne bi bilo konfliktov z drugimi rabami tal, splošno javnostjo ali 
območji, ki so pomembna z vidika ohranjanja narave, pokrajine 
ali videza.

Potreba po dostopu do določenih zemljišč pomeni, da se 
kljub relativno majhnemu potrebnemu obsegu prostora za 
pridobivanje neenergetskih surovin (manj kot 1 % površine 
EU) posamezni projekti lahko še vedno znajdejo v navzkrižju z 
drugimi konkurenčnimi rabami tal ali širšimi družbenimi interesi, 
lahko pa imajo tudi nesprejemljivo obsežen vpliv na okolje.

Neenergetska ekstraktivna industrija v EU

Evropski sektor NEEI se pogosto deli na tri glavne podsektorje 
glede na fizične in kemijske značilnosti pridobivanih mineralnih 
surovin ter predvsem glede na njihovo rabo in nadaljnje 
industrijske panoge, ki se jih z njimi oskrbuje: 
•	 mineralne surovine za gradbeništvo – običajno vključujejo 
agregate različnih velikosti delcev, kot so pesek, gramoz 
in različne vrste zdrobljenih kamnin (npr. kreda, apnenec, 
peščenjak), naravni kamen (kot sta marmor in granit) in razne 
vrste glin, sadre in skrilavcev;
•	 industrijski minerali – vključujejo fizične surovine (npr. 
bentonit, borati, kalcijevi karbonati, diatomiti) in kemijske 
surovine (npr. sol, pepelika, žveplo);
•	 kovinske mineralne surovine – vključujejo širok nabor rud, iz 
katerih se z obdelavo pridobiva kovine ali kovinske zmesi, kot so 
aluminij, krom, baker, zlato, litij ali mangan.

Pridobivanje mineralnih surovin za gradbeništvo in predvsem 
agregatov predstavlja največji podsektor NEEI v Evropski uniji z 
vidika obsega in vrednosti.

Zagotavljanje zanesljivega in neprekinjenega dostopa to surovin 
je vedno pomembnejši dejavnik gospodarske konkurenčnosti EU. 
Ob zavedanju tega je Evropska komisija novembra 2008 sprejela 
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Okvir evropskih politik

Omrežje Natura 2000 trenutno vključuje preko 27.500 območij, 
ki pokrivajo okoli 18 % ozemlja EU in več kot 9 % okoliških morij. 
Omrežje Natura 2000 ni sistem strogih naravnih rezervatov, 
kjer bi bile izključene vsakršne človeške dejavnosti, temveč 
naravovarstveni direktivi nudita skupen zakonodajni okvir za vse 
države EU, ki zagotavlja, da se človeške dejavnosti – med drugim 
dejavnosti NEEI – izvaja tako, da ne škodujejo celovitosti območij 
Natura 2000.

6. člen direktive o habitatih določa postopek, ki ga je potrebno 
upoštevati pri potrjevanju načrtov in projektov, ki bi lahko 
pomembno vplivali na območje Natura 2000. Bistvena zahteva je, 
da se za vsak načrt ali projekt, ki bo verjetno škodljivo vplival na 
območje Natura 2000, izvede ustrezno presojo sprejemljivosti, 
da se te vplive podrobno preuči in pregleda, kako se nanašajo na 
varstvene cilje danega območja.

Kot velja za vse druge rabe tal, mora tudi neenergetska 
mineralna industrija delovati v okviru evropske naravovarstvene 
zakonodaje, ki vključuje direktivi o pticah in habitatih. Direktivi 
o pticah in habitatih sta temelj politike EU za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti in omogočata vsem državam članicam EU, da 
sodelujejo pri zagotavljanju preživetja najbolj ogroženih in 
najdragocenejših vrst in habitatnih tipov Evrope.

Direktivi imata dva glavna cilja: 
•	 zaščititi določene vrste po celotni EU (preko določb o 
varovanju vrst); 
•	 ohranjati določene redke in ogrožene habitatne tipe ali 
osrednje habitate določenih redkih in ogroženih vrst, da se 
zagotovi njihovo nadaljnje preživetje (preko določb o zaščiti 
območij, ki vodijo v vzpostavitev omrežja Natura 2000).
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Za načrte in projekte za NEEI lahko veljajo tudi določbe direktiv o 
strateški okoljski presoji (SOP) in presoji vplivov na okolje (PVO).

Namen direktive SOP je zagotoviti, da se okoljske posledice 
nekaterih načrtov in programov opredeli, oceni in upošteva pri 
njihovi pripravi in pred sprejetjem. V primeru izvedbe to običajno 
omogoča bolj primerno prostorsko umeščanje prihodnjih 
projektov stran od območij, kjer bi lahko prišlo do neskladij z 
varstvom narave. 

Direktiva PVO se izvaja na ravni posameznih javnih in zasebnih 
projektov. Soglasje za izvedbo projektov, ki bodo verjetno 
pomembno vplivali na okolje, se lahko izda šele, ko se izvede PVO 
in upošteva ugotovitve.

Postopki SOP, PVO in presoje sprejemljivosti, ki se izvaja po 
direktivi o habitatih pri projektih, ki vplivajo na območja Natura 
2000, so si v marsičem podobni, zato je združevanje priporočeno. 
Vendar pa obstajajo tudi nekatere pomembne razlike, zato SOP in 
PVO ne moreta zamenjati oz. nadomestiti presoje sprejemljivosti, 
saj nobeden od postopkov ne prekliče potrebe po drugem. Ena 
od ključnih razlik – poleg tega, da se presoja sprejemljivosti 
osredotoča posebej na varstvene cilje območja Natura 2000 – je, 

kako zavezujoč je rezultat presoje. Za razliko od SOP in PVO v 
primeru, da s presojo sprejemljivosti ni mogoče potrditi, da načrt 
ali projekt (kljub morebitnim potrebnim omilitvenim ukrepom) 
ne bo škodoval celovitosti območja Natura 2000, ga pristojni 
organ ne more odobriti (razen pod posebnimi pogoji, kadar ni 
drugih manj škodljivih ustreznih rešitev, kadar obstajajo nujni 
razlogi prevladujočega javnega interesa in se izvedejo izravnalni 
ukrepi). Na drugi strani pa je pri SOP/PVO namen presoje, da se 
načrtovalni organi v polnosti zavedajo posledic predlaganega 
načrta oz. projekta za okolje in jih upoštevajo pri svoji končni 
odločitvi.

Med naravovarstveno zakonodajo in politike, ki so relevantne za 
dejavnosti NEEI, spadajo še:
•	 Direktiva o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih 
ekstraktivnih dejavnostih (2006/21/ES),
•	 direktiva o okoljski odgovornosti (2004/35/ES),
•	 okvirna direktiva o vodah (2000/60/ES) in direktiva o 
podzemnih vodah (2006/118/ES),
•	 okvirna direktiva o morski strategiji (2008/56/ES),
•	 Tematska strategija o trajnostni rabi naravnih virov,
•	 načelo previdnosti.
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Vrsta in obseg vplivov na okolje se močno razlikujeta od ene 
lokacije ekstrakcije do druge, saj sta odvisna od številnih 
dejavnikov. Zato ju je potrebno preučevati za vsak primer posebej.

Treba je upoštevati tudi kumulativne vplive, do katerih lahko pride, 
kadar se na istem območju ekstrakcija izvaja na več mestih, ali 
kot posledica hkratnih vplivov ekstraktivnih in drugih dejavnosti 
(npr. druga infrastruktura ali industrijski obrati). Torej tudi če 
lahko za posamezni ekstraktivni projekt rečemo, da sam ne bo 
škodljivo vplival na območje Natura 2000, morajo nosilci projekta 
vseeno upoštevati tudi možne kumulativne vplive tega projekta v 
kombinaciji z drugimi načrti in projekti na danem območju.

Med možne vplive ekstraktivnih dejavnosti na vrste in habitatne 
tipe, pomembne za Skupnost, spadajo:
•	 Izguba in degradacija habitatov: Do največjega vpliva sektorja 
NEEI na biotsko raznovrstnost pogosto pride zaradi čiščenja 
površin in odstranjevanja površinskih značilnosti pri ekstrakciji 
mineralnih surovin ali vzpostavitvi povezane infrastrukture, kot 
so dovozne poti, odlagališča in bazeni za odpadne vode. V tem 

Možni vplivi NEEI na naravo

Že po svoji naravi ekstrakcija mineralnih surovin brez izjeme in 
pogosto negativno vpliva na zemljišče, na katerem se izvaja. 
Obstaja pa tudi vedno več primerov, ko je ekstrakcija skozi 
celoten življenjski cikel določenega nahajališča skupno gledano 
prinesla neto korist za biotsko raznovrstnost. Razlog za to je, 
da se vedno več kamnolomov, rovov in rudnikov po koncu 
uporabe sanira z mislijo na biotsko raznovrstnost. Kadar do tega 
pride v že okrnjenem naravnem okolju, lahko takšna sanirana 
mesta pomenijo pomemben pozitiven prispevek k biotski 
raznovrstnosti, saj nudijo nove habitate za prostoživeče živalske 
in rastlinske vrste.

Pri presojanju možnih vplivov ekstraktivnih dejavnosti na naravo 
in prostoživeče vrste je pomembno upoštevati, da se ti vplivi 
lahko nanašajo ne le na samo mesto ekstrakcije, temveč tudi na 
vso povezano infrastrukturo, kot so dovozne poti, transportni 
trakovi, drobilci, mesta za skladiščenje, rudniška jalovišča, lagune 
in bazeni za odpadne vode. Prav tako se nanašajo na vse faze 
razvoja predlaganega projekta od začetnega raziskovanja in 
dejanskega obratovanja (vključno z morebitno menjavo ali 
širjenjem lokacije) do končnega zaprtja in sanacije.
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Pomen strateškega načrtovanja 

Prostorsko načrtovanje na strateški ravni je orodje, ki 
javnim organom pomaga vzpostaviti koherentno politiko 
trajnostnega razvoja za območje, ki ga upravljajo. Gre za enega 
najučinkovitejših načinov za prepoznavanje potencialnih 
konfliktov in omejevanje vplivov na naravo in prostoživeče vrste 
na najmanjšo raven že zgodaj v procesu načrtovanja. Ne samo, 
da prinaša bolj celosten, transparenten in stabilen okvir razvoja 
za industrijo, ampak tudi zmanjšuje tveganje, da pri posameznih 
projektih pride do težav in zakasnitev.

Najbolje je, če se izvaja ob posvetovanju z vsemi deležniki in 
interesnimi skupinami, da se lahko preveri možne druge ustrezne 
rešitve.

V primeru NEEI so natančne karte nahajališč mineralnih 
surovin ključnega pomena za določanje, katere vrste mineralov 
se nahajajo kje in ali je nahajališče s komercialnega vidika 
primerno za ekstrakcijo. S pomočjo prekrivanja teh kart 
nahajališč mineralnih surovin s kartami, ki prikazujejo lokacije 
in meje območij Natura 2000, lahko hitro prepoznamo, kje 
ni tveganja za potencialne konflikte oz. je to majhno in kje je 
tveganje večje. Podrobno preučitev potencialnih konfliktnih 
območij lahko izvedejo bodisi industrijski akterji sami v okviru 
lastnih v prihodnost usmerjenih strategij ali pa se jih izvede 
kot del načrtov javnih organov za gospodarjenje z mineralnimi 
surovinami oz. pri pripravi prostorskih načrtov. Še podrobnejša 
preučitev lahko nato sledi v okviru SOP, PVO in presoje 
sprejemljivosti.

procesu lahko pride do sprememb, poškodb, fragmentacije ali 
lokalne izgube obstoječih habitatov.
•	 Vznemirjanje in razselitev vrst: Procesi pridobivanja 
neenergetskih mineralnih surovin lahko povzročijo znatno 
vznemirjanje nekaterih rastlinskih ali živalskih vrst. Učinki so 
lahko začasni ali trajni, neposredni ali posredni, na isti ali drugi 
lokaciji in se lahko pokažejo ob različnih fazah v projektnem 
ciklu. Živali lahko vznemiri vrsta dejavnikov, kot so hrup, prah, 
onesnaženje, človeška prisotnost, redni premiki (npr. prevoz 
blaga) itd. To lahko vpliva na zmožnost vrst za razmnoževanje, 
prehranjevanje, počitek ali širjenje in selitev.

Vplive ekstraktivnih dejavnosti na biotsko raznovrstnost lahko 
povzročajo številni dejavniki, med drugim:
•	 Čiščenje površin: Pogosto se očisti večje površine zaradi 
dostopanja do mineralnih surovin in priprave prostora za vso 
povezano infrastrukturo, vključno s prostorom za skladiščenje ali 
odlaganje, bazeni za odpadno vodo in fizičnimi strukturami, kot 
so transportni trakovi, obdelovalni obrati ipd.
•	 Hidrotehnični posegi (spremembe hidroloških/hidrogeoloških 
pogojev): Če je potrebno izsuševanje rudnega telesa oz. mesta 
ekstrakcije, lahko ekstraktivne dejavnosti spremenijo hidrološke 
pogoje zadevnega območja in njegove okolice, kar pa posledično 
vpliva tudi na zbirno omrežje zaradi začasnega neravnovesja 
v površinskem odtoku, pronicanju vode itd. V takšnih primerih 
lahko to privede tudi do vplivov na bližnje ali oddaljene izvire in 
mokrišča, tako v smislu kakovosti kot količine vode.
•	 Spremembe kakovosti vode: Nekateri procesi pridobivanja 
mineralnih surovin lahko povzročijo onesnaženje vode ali druge 
spremembe kakovosti vode, ki lahko neposredno vplivajo na 
vodne habitate in vrste na mestu ekstrakcije in/ali posredno 
vplivajo na druga območja, ki so občutljiva na takšno vrsto 
sprememb.
•	 Spremembe habitatov, ki lahko spodbujajo širjenje invazivnih 
vrst: Ekološke spremembe zaradi rudnikov in kamnolomov 
so lahko prikladne za širjenje pionirskih vrst, od katerih lahko 
nekatere postanejo invazivne.
•	 Drugi dejavniki vključujejo hrup in tresenje, vznemirjanje, 
povezano s premikanjem, in prah.
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•	 zagotoviti mehanizem za odobritev načrtov in projektov v 
izjemnih primerih, kadar kljub omilitvenim ukrepom ni mogoče 
potrditi, da ne bodo škodljivo vplivali na območje Natura 2000, 
če so ti načrti oz. projekti nujni zaradi prevlade javnega interesa 
in ni druge ustrezne rešitve.

Pristojni nacionalni organi so tisti, ki v luči zaključkov presoje 
sprejemljivosti posledic načrta ali projekta za zadevno območje 
Natura 2000 odločajo o odobritvi načrta oz. projekta. Če z 
znanstvenega stališča obstaja utemeljena negotovost glede 
neobstoja škodljivih učinkov, povezanih z zadevnim načrtom 
ali projektom, na celovitost tega območja, bo moral pristojni 
nacionalni organ zavrniti dovoljenje zanj in/ali zahtevati 
vključitev dodatnih omilitvenih ukrepov, da se odstrani takšno 
utemeljeno negotovost.

Izvedba presoje sprejemljivosti

Tako za načrte (npr. načrte gospodarjenja z mineralnimi 
surovinami) kot za posamezne projekte je lahko potrebno 
izvesti ustrezno presojo sprejemljivosti po členu 6(3) direktive o 
habitatih.

Presoja sprejemljivosti mora upoštevati vpliv načrta 
gospodarjenja z mineralnimi surovinami oz. ekstraktivnega 
projekta na celovitost območij Natura 2000, tako samostojno kot 
v povezavi z drugimi načrti ali projekti. Namen tega postopka je:
•	 v polnosti oceniti posledice načrtov oz. projektov, ki bi lahko 
pomembno vplivali na območje Natura 2000;
•	 ugotoviti, ali se lahko izključi škodljive posledice za celovitost 
območja. Če temu ni tako, se lahko načrt oz. projekt odobri 
samo, če je mogoče vključiti omilitvene ukrepe ali pogoje pri 
načrtovanju, ki preprečijo ali kar najbolj zmanjšajo škodljive 
vplive na zadevno območje;
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Sanacija in izravnava biotske raznovrstnosti

Akterji v sektorju NEEI se znatno trudijo ne le zmanjšati svoj 
vpliv na naravo, ampak tudi prispevati k ohranjanju biotske 
raznovrstnosti, in sicer predvsem s sanacijo mest, kjer je potekala 
ekstrakcija, in z izravnavo biotske raznovrstnosti.

Sanacija se nanaša na proces spreminjanja opuščenih lokacij 
ekstrakcije v uporabna zemljišča, kar lahko vključuje tako fizično 
preoblikovanje prostora kot ekološke rešitve. Načrt sanacije je 
običajno sestavni del projekta za NEEI in je vključen v pogoje 
za izdajo dovoljenj. Če se jo pravilno načrtuje in izvede, lahko 
prispeva k omilitvi ali izravnavi škodljivih vplivov.

Glavni kriterij, ki ga mora izpolnjevati sanacija kot omilitveni 
ukrep po členu 6(3), je, da je ob vsakem času jasno dokazano, da 
je ohranjena celovitost območja. Predvsem mora:
•	 sanacijski ukrep poskrbeti za habitate in/ali vrste, ki so utrpeli 
škodo (povrnitev istega habitatnega tipa oz. vrste);
•	 sanacijski ukrep zadevati območje, ki je utrpelo škodo;
•	 sanacija privesti do znatnega zmanjšanja trajanja, obsega in 
intenzivnosti škodljivih vplivov. To zmanjšanje je potrebno doseči 
v kratkem času med ekstrakcijo.

Izravnava biotske raznovrstnosti predstavlja prakso, ki se 
pogosto uporablja v NEEI kot kompenzacija za neizogibne vplive 
tovrstnih dejavnosti na biotsko raznovrstnost. Vključuje lahko 
ustvarjanje, obnavljanje ali izboljševanje habitatov, pa tudi nakup 
območja z enakovrednim habitatom za dolgoročnejšo zaščito. V 
nekaterih primerih se lahko izvede premestitev vrst ali rastlinskih 
življenjskih združb. Izravnava biotske raznovrstnosti služi kot 
priložnost za izravnavo v smislu člena 6(4) direktive o habitatih, 
kadar so izpolnjeni vsi predpogoji tega člena.

Če na podlagi presoje sprejemljivosti ni mogoče potrditi, da 
načrt oz. projekt ne bo škodljivo vplival na celovitost zadevnega 
območja, za vse nadaljnje odločitve glede nadaljevanja projekta 
v predlagani obliki veljajo določila člena 6(4) direktive o habitatih 
in vrsta pogojev, ki morajo biti izpolnjeni, da ga lahko pristojni 
organ odobri. Kdor se želi sklicevati na člen 6(4), mora kot 
predpogoj dokazati, da so izpolnjeni naslednji pogoji:
•	 predlagana možnost je najmanj škodljiva za celovitost območja 
Natura 2000 v smislu potrebnih interesov in ni drugih ustreznih 
rešitev, ki ne bi škodljivo vplivale na celovitost kateregakoli 
območja Natura 2000;
•	 obstajajo nujni razlogi prevladujočega javnega interesa, ki se 
nanašajo na zdravje ljudi ali javno varnost, prevladujoče koristne 
posledice za okolje ali druge nujne razloge, če se pred odobritvijo 
načrta ali projekta pridobi mnenje Komisije;
•	 sprejeti so vsi potrebni izravnalni ukrepi, da se zagotovi varstvo 
celovite usklajenosti Nature 2000. 

Izravnalni ukrepi morajo:
•	 prispevati k ohranjanju naravnih habitatnih tipov in vrst, 
pomembnih za Skupnost, znotraj iste biogeografske regije ali 
znotraj istega področja razširjenosti, migracijske poti ali območja 
prezimovanja za vrste ptic (za območja, zaščitena po direktivi o 
pticah) v zadevni državi članici;
•	 v primerljivem razmerju poskrbeti za habitate in vrste, 
pomembne za Skupnost, ki so utrpeli škodo;
•	 zagotoviti funkcije, ki so primerljive s tistimi, s katerimi so 
se utemeljila izbirna merila prvotnega območja, zlasti glede 
ustrezne geografske porazdelitve.
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NEEI v morskih območjih Natura 2000

Ekstrakcija agregatov v morskih okoljih postaja vedno 
pomembnejša. Pesek in prod sta najpogostejši mineralni surovini, 
ki se ju koplje z morskega dna, a so tu tudi druge mineralne 
surovine kot školjčni apnenec in kovinske mineralne surovine.

Pomorsko prostorsko načrtovanje je ključni instrument za 
optimizacijo uporabe morskega prostora v korist gospodarskega 
razvoja in morskega okolja. Pristop prostorskega načrtovanja 
nudi možnost, da se ekstrakcijo morskih agregatov vključi v 
obstoječe večnamensko okolje na strateški način preko določitve 
območij, kjer bo kopanje morskega dna verjetno bolj primerno 
oz. sprejemljivo.

Ekstrakcija agregatov ima lahko vrsto različnih vplivov na 
morsko okolje, kot so na primer odstranitev bentosa, povečana 
kalnost vode, spremenjena sestava sedimentov, spremembe v 
hidrodinamiki/prenosu sedimentov itd. Pomembnost in obseg 
vplivov sta odvisna od vrste dejavnikov, vključno z lokacijo 
območja kopanja, značilnostmi površja in spodaj ležečega 
sedimenta, obalnimi procesi, zasnovo, metodo, pogostostjo, 
količino in intenzivnostjo ekstrakcije ter občutljivostjo habitatov 
in vrst na območju Natura 2000.

Najpomembnejši vpliv kopanja morskega dna je njegovo 
znižanje in odstranitev sedimentov z dna, kar povzroči začasno 
spremembo topografije morskega dna ter sestave in strukture 
sedimentov, kar posledično vodi v uničenje bentoškega okolja 
in organizmov. Študije govorijo o izgubi 30–80 % raznolikosti 
vrst, gostote populacij in biomase bentoških nevretenčarjev na 
območjih kopanja morskega dna, pri čemer je obseg izgube 
odvisen od intenzivnosti ekstrakcije na celotnem območju. Te 
izgube pa niso omejene samo na območje kopanja morskega 
dna, saj se lahko kalna voda, polna sedimentov, ki je posledica 
izvajanja ekstrakcije z morskega dna, razteza daleč izven območja 
dela. Zato lahko tudi ekstrakcija izven morskih območij Natura 
2000 vseeno posredno vpliva nanje.

Nekatere vrste so lahko še posebej ranljive, če se ekstrakcija 
agregatov izvaja na njihovih območjih razmnoževanja oz. 
drstiščih. Glavno tveganje pri usedanju s kopanjem dvignjenih 
sedimentov je, da zadušijo ikre na drstiščih na primer slanikov ali 
peščenk. Na posledice poslabšanja stanja bentoških življenjskih 
združb pa je treba gledati tudi z vidika vpliva na prehranjevalne 
verige, ki so lahko ključnega pomena za zaščitene vrste. Na 
primer peščenke so ključen člen v morskih prehranjevalnih 
verigah in so še zlasti pomembne za morske ptice in sesalce.



11

Primeri omilitvenih ukrepov pri 
ekstrakciji morskih agregatov
Čas intenzivne ekstrakcije z morskega dna je omejen na 
določeno število ur na enoto površine (ha).

Zaradi varovanja ptičjih vrst, ki so občutljive na vznemirjanje, 
se kopanja morskega dna ne izvaja v določenih mesecih v 
letu.

Kopanja morskega dna se ne izvaja v obdobjih 
razmnoževanja in kotenja morskih sesalcev, ki so izjemno 
občutljivi na vznemirjanje.

Okoli posebno občutljivih območij se vzpostavi tamponska 
območja, kjer se dejavnosti ne izvaja.

Za kar največjo omejitev območja kopanja morskega dna in s 
tem okoljskega odtisa so delovna območja relativno majhna. 
Pri vsaki koncesiji je dovoljeno omejeno število delovnih 
območij. Šele ko se ekstrakcija na enem delovnem območju 
zaključi, se lahko odpre drugega. Vračanje na že kopana 
območja ni dovoljeno, da se omogoči optimalne pogoje za 
naravno regeneracijo.

Globina ekstrakcije sedimenta je omejena.

Da bi zmanjšali kalnost s sedimenti, plavajoči bager usmeri 
izliv pod dnom plovila v morje.

Ključna priporočila
V podporo splošno učinkovitega postopka presoje in 
izvajanja neenergetskih ekstraktivnih dejavnosti se 
priporoča:

vzpostavitev načrta spremljanja za preverjanje učinkovitosti 
preventivnih, omilitvenih in (če so potrebni) izravnalnih 
ukrepov;

sodelovanje med pristojnimi organi in pobudniki, da se 
opravi razprava o omejitvah in najde najustreznejše rešitve 
za vsak posamezni primer;

zgodnje in redno posvetovanje med pristojnimi organi, 
nosilci projektov in relevantnimi deležniki;

upoštevanje obstoječih določb o varovanju vrst na podlagi 
direktiv o pticah in habitatih.
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Študije primerov
POV v peskokopu

Posebno območje varstva (POV) Dubnické štrkovisko se nahaja 
na območju, kjer se je na reki Váh (Slovaška) izvajalo industrijsko 
kopanje proda. Zaradi nepopolnega izkopavanja (tj. izpuščanja 
majhnih otokov) je nastalo posebno naravno območje. Ko so se 
ekstraktivne dejavnosti prenehale, je prišlo do hitrega naravnega 
razvoja, s katerim je nastalo visokokakovostno območje za divje 
ptice. To območje (pribl. 60 ha) je eno od treh najboljših gnezdišč 
na Slovaškem za navadno čigro (Sterna hirundo), ki je navedena v 
direktivi o pticah in je odvisna od rednega upravljanja z naravnim 
razvojem, ki ga v tem primeru izvaja tako država kot nevladne 
organizacije. Na tem območju gnezdi še šest drugih vrst ptic, 
vključno z malo bobnarico (Ixobrychus minutus) in grahasto 
tukalico (Porzana porzana).

Ta nekdanji peskokop uporabljajo ptice selivke, pa tudi vrste, ki 
tu prezimijo. Območje ohranja svoj ekološki značaj, čeprav je 
del območja, kjer je dovoljena ekstrakcija, ki je močno človeško 
spremenjeno ter se nahaja v bližini mesta in avtoceste. 

Ministrstvo za okolje, Slovaška, 2008.

Dobre prakse pri ekstrakciji morskih agregatov

Morski agregati igrajo pomembno vlogo pri zagotavljanju 
kakovostnih surovin tako za britansko gradbeno industrijo kot 
za varovanje obale. Dovoljenja za ekstrakcijo izdaja upravljalec 
britanskega kraljevega premoženja The Crown Estate na 
podlagi obsežne presoje vplivov na okolje (PVO) in postopka 
posvetovanja z deležniki, ki so ga včasih urejale lokalne 
samoupravne službe in ministrstvo za okolje, hrano in podeželje, 
zdaj pa z njim upravlja Agencija za morje in ribištvo (MFA), ki je 
izvršna agencija tega ministrstva. 

Leta 2002 je vlada vzpostavila nov vir financiranja z novo 
dajatvijo na primarne agregate tako iz kopenskih kot iz morskih 
virov. Ta Sklad za trajnost agregatov (angl. Aggregate Levy 
Sustainability Fund – ALSF) ima štiri glavne cilje:
•	 zmanjšati povpraševane po primarnih agregatih,
•	 spodbujati okolju prijazno ekstrakcijo in transport,
•	 naslavljati okoljske vplive pretekle ekstrakcije agregatov,
•	 izplačevati odškodnine lokalnim skupnostim za vplive 
ekstrakcije agregatov.

Marine aggregate extraction: Helping to determine good practice. 
Zapisnik konference: september 2006. Urednika: Newell in Garner. 
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Smernice za načrtovanje gospodarjenja z mineralnimi 
surovinami v Angliji

Izjave o politiki na področju mineralov opredeljujejo nacionalne 
načrtovalne politike za mineralne surovine v Angliji. V njih so 
podani posebni cilji za različne vrste materialov (agregati, glina, 
naravni kamen za gradnjo in strehe, nafta in plin).

Kjer se načrt ali projekt pridobivanja mineralnih surovin predlaga 
znotraj ali poleg območja Natura 2000 oz. kjer bi lahko nanj 
škodljivo vplival, je treba upoštevati posebne izjave o načrtovalni 
politiki in smernice. Te postavljajo jasna pravila in pogoje za 
razvoj načrtovanih dejavnosti. Opredeljene pa so tudi vloge 
in dolžnosti načrtovalnega organa, nosilca projekta in vladne 
agencije za varovanje narave Natural England.

Te smernice pokrivajo vsebino presoje sprejemljivosti, možnosti 
za javno razpravo, presojo drugih možnih rešitev, upoštevanje 
nujnih razlogov prevladujočega javnega interesa in pogoje za 
izvedbo izravnalnih ukrepov. 

Nacionalna načrtovalna politika v grobem določa, kako naj 
se posamezni organi za načrtovanje izkoriščanja mineralnih 
surovin lotijo načrtovanja. Vsak tak organ pripravi okvir razvoja za 
gospodarjenje z mineralnimi surovinami, ki naj bi:
•	 določil območja, ki so pomembna za biotsko raznovrstnost, in 
jasno opredelil hierarhične razlike med območji, zaščitenimi na 
mednarodni, nacionalni, regionalni in lokalni ravni, ter
•	 opredelil morebitna območja za obnovitev ali vzpostavitev 
novih prednostnih habitatov, ki bodo prispevali k regionalnim 
ciljem.

http://www.communities.gov.uk/publications/
planningandbuilding/mineralspolicystatement5

Omilitveni ukrepi za evropske poletuše

Na jugozahodu Finske je bil načrtovan in odobren rudnik 
zlata, ki vključuje tako odprti kop kot podzemne rove. Študija 
razmer v naravi, ki je bila izvedena poleg presoje vpliva na 
okolje, je pokazala, da na tem območju živijo tri samice z 
mladiči in 1–3 samcev evropske poletuše (Pteromys volans), 
ki je najpomembnejši sesalec na tem območju in je zaščitena 
po direktivi o habitatih Vsakega od njihovih teritorijev se je 
podrobno preučilo in ob tem upoštevalo tudi morebitne 
povezave z drugimi območji razširjenosti poletuš izven območja 
rudnika. Najbližje območje Natura 2000 je bilo oddaljeno 5 km. 

Po posvetovanju z regionalnimi okoljevarstvenimi organi je 
predlagatelj dopolnil prijavo v povezavi z zaščito poletuš in med 
pogoji za podelitev dovoljenja so bile naslednje zahteve:
•	 Rob odprtega kopa mora biti od najbližjega drevesa gnezdenja 
oddaljen najmanj 40 m. Med drevesom gnezdenja in robom 
odprtega kopa se gozda ne sme sekati, razen 5 metrov med 
robom odprtega kopa in gozdom, kjer je sečnja dovoljena zaradi 
varnosti kopa. Med drevesom gnezdenja v teritoriju 1 in robom 
odprtega kopa se mora torej ohraniti 40 m širok pas gozda.
•	 Dreves, kjer se poletuše na tem območju razmnožujejo 
in hranijo, se ne sme uničevati in okoli dreves gnezdenja na 
teritorijih je potrebno ohraniti zadosten obseg gozda, ki nudi 
zavetje. Dreves na povezovalnih poteh poletuš znotraj območja 
rudnika se ne sme sekati. 

Euromines (Polar Mining Oy, Vammala, Finska).



Nadaljnje branje
Ta publikacija je povzetek dokumenta s smernicami Evropske 
Komisije za »Nove dejavnosti pridobivanja neenergetskih 
surovin v skladu z zahtevami Nature 2000«: http://ec.europa.eu/
environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 

Komisija je pripravila dokumente s smernicami za lažje 
razumevanje in uporabo postopka ustrezne presoje 
sprejemljivosti. Na voljo so na spletni strani Komisije, namenjeni 
Naturi 2000: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

»Upravljanje območij Natura 2000: Določbe člena 6 direktive 
92/43/EGS o habitatih«:   
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/art6/Provisions_Art_6_nov_2018_sl.pdf

Direktiva o habitatih: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/
TXT/?uri=CELEX:31992L0043

Direktiva o pticah: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/
TXT/?uri=CELEX:32009L0147

»Overview on the main provisions of the Water and Marine 
Strategy Frameworks Directives, Birds, Habitats and Floods 
Directives«: 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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