Priporočila Odbora za preverjanje
Stalnemu odboru za obravnavo na X. Alpski konferenci

Prvo poročilo Odbora za preverjanje Alpske konvencije je omogočilo oceno prizadevanj
posameznih pogodbenic in je opredelilo pomanjkljivosti, ki jh je potrebno odpraviti. Prav tako je
poročilo opredelilo potrebo po okrepljenem sodelovanju pri izvajanju protokolov.
V smislu odstavka II.2.5. sklepa VII/4 Alpske konference Odbor za preverjanje predlaga
Stalnemu odboru v obravnavo na X. Alpski konferenci naslednja priporočila:
1 - Odbor za preverjanje izpostavlja, da morajo pogodbenice Alpske konvencije nujno sprejeti
vse potrebne ukrepe, da bi izboljšale izvajanje svojih obvez še posebej pri sledečih točkah:
•

okrepiti sodelovanje med pogodbenicami, ki obsega implementacijo vseh izvedbenih
protokolov, zlasti na področju urejanja prostora in prometa,

•

oziranje na varčno rabo tal v obliki izvajanja ukrepov za ureditev rabe površin v skladu
z določbami 9. člena protokola o urejanju prostora in 7. člena protokola o varstvu tal,

•

dopolnitev ukrepov za zagotovitev racionalnega in varnega odvijanja prometa v
prometnem omrežju, ki je med seboj usklajeno na čezmejni ravni, skladno s 7. členom
protokola o prometu in izboljšanje pravičnejšega zaračunavanja realnih stroškov
različnih nosilcev prometa glede na povzročitelja skladno s 14. členom protokola o
prometu,

•

spodbujanje sonaravnega turizma tudi z ukrepi, ki krepijo ekonomsko privlačnost
sonaravnega turizma v skladu s 6. členom protokola turizem in še posebej v skladu s 3.
in 4. odstavkom tega člena ter z ukrepi, ki preprečujejo in odpravljajo škodo v okolju, ki
jo povzročajo turistične aktivnosti in turistična infastruktura, ter oziranje na učinkovitejšo
izvajanje določil, ki zadeva uporabo motornih vozil in zračnih plovil za prostočasne
namene po določilih 2. odstavka 15. člena in 16. člena protokola o turizmu in 1.
odstavka 12. člena protokola o prometu,

•

upoštevanje ciljev protokola o gorskem gozdu tudi v politikah na drugih področjih v
skladu z 2. členom, še posebej ciljev postopnega zmanjšanja obremenitve zraka z
onesnaževali na takšno raven, ki ni škodljiva za gozdne ekosisteme ter omejevanja
staleža parkljaste divjadi na raven, ki omogoča naravno pomlajevanje rastišču
primernih gorskih gozdov.

2 - Odbor za preverjanje poleg tega poziva pogodbenice:
•

za oblikovanje rešitev za usklajevanje različnih zahtev po rabi in različnih interesov,
zlasti pri usklajevanju med kmetijstvom in gozdarstvom, varstvom narave in lovstvom.

•

za boljšo uskladitev sektorskih politik, s čimer bi v skladu s 6. členom protokola o
urejanju prostora preprečile tveganja, povezana z enostransko rabo prostora,

•

kjer posvetijo posebno pozornost izpolnjevanju tistih obveznosti iz Alpske konvencije in
njenih protokolov, ki jih je mogoče izpolniti samo s skupnimi prizadevanji. To velja med
drugim za izpopolnitev urejanja površin za trajno opazovanje in njihovega vključevanja
v vsealpsko omrežje za opazovanje tal v skladu z 21. členom protokola o varstvu tal.
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